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-Opening Ceremony- 
 

18.03.2021, Thursday 

 
 

Azerbaycan ve Türkiye Devlet İstiklal Marşları 

Karabağ Şikestesi 

 
Prof. Dr. Akademik Muhtar İMANOV 

Honorary President of the Congress 
Director of AMEA Folklore Institute 

 

Prof. Dr. Ramazan GAFARLI 
Head of Organizing Committee (Azerbaijan) 

AMEA Folklore Institute 
 

Prof. Dr. Mustafa TALAS 
Head of Organizing Committee (Turkey) 

Nigde Omer Halisdemir University 
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Prof. Dr. Mahire HÜSEYNOVA 
Head of the Scientific Board 

Dean of the Faculty of Philology of Azerbaijan State Pedagogical University  
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Retired Major General 
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Dr. Mustafa LATIF EMEK 
Chairman of the Institute of Economic Development and Social Researches (IKSAD) 

Baku Time

1000 : 1100

Ankara Time

0900 : 1000



Hall-1, Session-1 
18.03.2021, Thursday 

 

 

MODERATOR: Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL 
Istanbul Technical 

University 
ENERGY POLITIC IMPORTANCE OF 

KARABAKH 

Dr. Dünya BAŞOL Batman University 

THE EFFECT OF THE NAGORNO-KARABAKH 

REGION ON ENERGY SECURITY AND 

CAUCASIAN GEOPOLITICS 

Lect. Farrukh Rahimov 
Azerbaijan State 

Agrarian University 

THE USE OF THE AGROPARK MODEL IN THE 

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE 

REGIONS AVOIDED FROM THE OCCUPATION 

Şahnaz KAMAL Researcher 
KARABAKH PEOPLE LIVING IN ST. 

PETERSBURG IN THE XIX-XX CENTURIES 

Dr. Ali FERHADOV 
The National Museum of 

History of Azerbaijan 
FROM THE HISTORY OF THE CHRISTIAN-

ARMENIAN MISSIONARY IN KARABAKH 

Əli Həsənov 

Ülviyyə İsgəndərova 

Nailə Əliyeva 

Nakhchivan State 
University 

ON THE CURRENT STATE OF KARABAKHʹS 

NATURAL RESOURCE POTENTIAL 

 

 

 

 

 

  

Baku Time

1100 : 1330

Ankara Time

1000 : 1230
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Hall-2, Session-1 
18.03.2021, Thursday 

 

 

MODERATOR: Prof. Dr. Ramazan QAFARLI 
AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Prof. Dr. Ramazan QAFARLI 
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

IN THE CEREMONY SYSTEM OF TURKISH 

PEOPLES - NOVRUZ 

Assist. Prof. Dr. Talip 

ÇUKURLU 
Siirt University 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ROSE AND 

NOWRUZ IN CLASSICAL TURKISH POETRY 

Assoc. Dr. Shakir Alifoglu 

Albaliyev 

Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

NOVRUZ HOLIDAY: FROM NAME TO ESSENCE 

Assoc. Prof. Dr. Sevda 

ABBASOVA 

Azerbaijan State 
Pedagogical University 

NOVRUZ SONGS ARE CARRIERS OF ANCIENT 

BELIEFS 

Assoc. Prof. Dr. Mikail BATU 

Lect. Onur TOS 

Ege University 
Tarsus University 

JUMPING OVER FIRE AS A NOWRUZ RITUAL 

AND ITS BACKGROUND 

Dr. Şıxəliyeva İlahə Vaqif qızı Baku State University 
KARABAKH HOLIDAYS, THE SOUND OF 

NOVRUZ 

Assoc. Prof. Dr. Nigar 

HƏSƏNOVA 

Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

NOVRUZ TRADITIONS IN THE KARABAKH 

REGION 

Assoc. Prof. Dr. Mikail BATU 

Şehriban KAYACAN 
Ege University 

NOWRUZ CELEBRATIONS IN IĞDIR AS A 

CULTURAL HERITAGE 

Assoc. Prof. Dr. Səbinə 

İSAYEVA 

Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

NOVRUZ IN GADABAY 

Assoc. Prof. Dr. Kadir SANCAK Gümüşhane University 
NOWRUZ CELEBRATIONS AS A PUBLIC 

DIPLOMACY ACTIVITY 

Assoc. Prof. Dr. Atash Ahmadli 
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

OUR PRE-NOVRUZ CEREMONIES: “CHILLA” 

(PERIOD OF SIXTY DAYS OF WINTER) NIGHT 

AND ITS RITUAL ESSENCE 

 

  

Baku Time

1100 : 1330

Ankara Time

1000 : 1230
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Hall-3, Session-1 
18.03.2021, Thursday 

 

 

MODERATOR: Prof. Dr. Mahirə HÜSEYNOVA 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Prof. Dr. Mahirə Nağı qızı 

HÜSEYNOVA 

Azerbaijan State 
Pedagogical University 

THE PHENOMENON OF LABIALIZATION IN 

TURKISH LANGUAGES AND SUBSTRATE 

REMNANTS IN ITS DIALECTS AND DIALECTS 

Aytac Mehman qızı RÜSTƏMLİ 
Azerbaijan University of 

Languages 

TURKOLOGICAL RESEARCH AND 

CLASSIFICATION IN THE XX CENTURY 

Assoc. Prof. Dr. Chinara 

GAHRAMANOVA 

Azerbaijan State 
University of Economics 

ETHNOGRAPHIC DIALECTISMS OF THE 

KARABAKH DIALECT 

Xalidə ŞAİQQIZI 

(MƏMMƏDOVA) 

Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

MIRACULOUS BIRTH MOTIVE IN EARLY 

LABOR AND CEREMONIAL SONGS 

Dr. Elçin İmaməliyev 
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

RESEARCH OF THE BAYATI GENRE IN THE 

WORKS OF AMIN ABID 

Hüseynova Ülkər Elmar 
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

LEXICAL UNITS RELATED TO KINSHIP IN THE 

LANGUAGE OF ‘’SHUHADA-NAME’’ 

Assoc. Prof. Dr. Kamala Tahsin 

KARIMOVA 

Ağrı İbrahim Çeçen 
University 

“NOVROS TRADITIONS AND CUSTOMS OF 

SHUSHA, THE CRADLE OF KARABAKH 

CULTURE” 

Ayatkhan Ziyad (Isgandarov) 
Azerbaijan State 

Pedagogical University 

ZAUR USTAJ’S WORLD OF CHILDREN AND 

THIS WORLD’S WORD Wreath ‘’GÜLLÜ’S 

POEMS’’ 

Assist. Prof. Dr. Davut 

İBRAHİMOGLU 

İstanbul Esenyurt 
University 

NEVRUZ DAY BY ŞEHİYAR IN SERIES SALUTE 

TO HEYDER BABA 

Dr. Alan Reed Libert 
University of Newcastle 

(Australia) 
NOWRUZ IN MEDIA IN ARTIFICIAL AUXILIARY 

LANGUAGES 

 

  

Baku Time

1100 : 1330

Ankara Time

1000 : 1230
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Hall-4, Session-1 
18.03.2021, Thursday 

 

 

MODERATOR: Prof. Dr. İlhamə Hacıyeva 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Ağayev Emil Raul oğlu 
Azerbaijan State 

Pedagogical College 
SHUSHA LOVE OF AZERBAIJANI ARTISTS 

Assist. Prof. Dr. Fatma AYHAN 
Ankara Haci Bayram Veli 

University 

COLOR, CLOTHING AND DECORATIONS IN 

NEVRUZ, THE COMMON CULTURE OF THE 

TURKISH WORLD 

Dr. Həbibə Allahverdiyeva 
Nakhchivan Teachers' 

Institute 
NOVRUZ COLORS IN THE CREATION OF 

AZERBAIJANIAN WOMEN ARTISTS 

Assoc. Prof. Dr. Murshudova 

Ulduz Bashir 

Shaki Branch of 
Azerbaijan State 

Pedagogical University 

NEW YEAR CELEBRATIONS IN AZERBAIJAN 

AND THE NORTH AMERICAN NATIVES 

 

Assoc. Prof. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ 
Çukurova University 

THE IMPORTANCE OF SHUSH AS A CULTURAL 

CAPITAL IN THE TURKISH WORLD 

Res. Assist. Dr. Esen 

BAYDEMİR 

Lect. Lütfiye Gül GÜNDÜZ 

Mimar Sinan Fine Arts 
University 

Şişli Vocational High 
School 

“EXAMINATION OF SOME CARPET PILLOW 

(HALI YASTIK) SAMPLES IN KARS-IĞDIR 

REGION” 

Mustafayeva Gülvira 
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

NOVRUZ HOLIDAY: THE EMBODIMENT OF 

OUR NATIONAL AND MORAL VALUES 

Prof. Dr. İlhamə Hacıyeva Baku State University 

FUNCTIONAL STYLES OF AZERBAIJANI 

LANGUAGE INSIDE PLACE OF FORMAL 

BUSINESS STYLE 

Gülxarə ƏHMƏDOVA 
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

SAMANI СHARITY: OLDEST AND 

UNFORGETTABLE 

TRADITION OF AZERBAIJAN 

Sevinj Seyidova 

Gulsabah Amirova 

The Institute of 
Education of the 

Azerbaijan Republic 
CHALLENGES OF ONLINE TEACHING 

  

Baku Time

1100 : 1330

Ankara Time

1000 : 1230
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Hall-1, Session-2 
18.03.2021, Thursday 

 

 

MODERATOR: Prof. Dr. Salide Şerifova 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Dr. Aynurə Səfərova 
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

NOVRUZ HOLIDAY IN MUGAN REGION 

Şıxəliyeva Validə 
"Turkish Studies" 

Research Laboratory 
ANCIENT NOVRUZ TRADITION WITH 

HISTORICAL ROOTS 

Prof. Dr. Salide Şerifova 
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

FEATURES OF THE GENRE “KARABAKH 

NOVEL” 

Assoc. Prof. Dr. Etibar TALIBLI Baku State University 

DEVELOPMENT TRENDS OF AZERBAIJANI 

PROVERBS IN MODERN TIMES: EMERGENCE 

AND VARIATION (ON THE BASIS OF 

FOLKLORE SAMPLES IN KARABAKH REGION) 

Assoc. Prof. Dr. Gudsıyya 

GAMBAROVA 

Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

VOCABULARY OF FOLK MEDICINE IN 

KARABAKH DIALECTS AND ACCENTS 

Res. Assist. Semih SÖĞÜT 
Necmettin Erbakan 

University 

THE SEMIOTIC ANALYSIS OF İLHAM ALİYEV’S 

VISITS TO KARABAKH 

 

 

 

 

  

Baku Time

1400 : 1630

Ankara Time

1300 : 1530
ID: 841 1774 2452
Password: 626177



Hall-2, Session-2 
18.03.2021, Thursday 

 

 

MODERATOR: Assos Prof. Aynur KHALILOVA 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Aytən Şamilova Baku State University 
THE CONCEPT OF “COUNTRY” AND “ABROAD” 

IN CLASSIC AZERBAIJANI LITERATURE 

Günel ƏHMƏDOVA Baku Slavian University 

LOVE FOR THE MOTHERLAND AS THE MAIN 

IDEA OF ZAYN AL-ABIDIN MARAGHAI’S NOVEL 

THE TRAVEL DIARY OF IBRAHIM BEG 

Assoc. Prof. Dr. Rəhilə 

QULİYEVA 
Baku State University 

JEYHUN HAJIBEYLI’S WORK “THE GARABAKH 

DIALECT AND FOLKLORE” AND NOSTALGIA 

Safarli Nubar Tamiraz gizi Nakhchivan University 

TEACHING OUR NATIONAL CUSTOMS AND 

TRADITIONS IN HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS OF NAKHCHIVAN 

Sadaddinli Narmin 

Mammadrasul gizi 
Baku Eurasia University 

THE IMAGE OF BOZKURD IN THE EPIC 

‘’ERGENEKON’’ 

Assoc. Prof. Dr. Səba Namazova Ganja State University 
KARABAKH ISSUE IN UZEYIR HAJIBEYLI’S 

PUBLICISTICS 

İsmayılova Jalə Musa Qızı 
Baku Eurasian 

University 
RETURN TO KHOJALYA 

Xəlilli Jalə 

Khalilli Zhala 

Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

MOTIVATION OF NAMING IN TURKISH 

HEROIC EPICS AS AN INDICATOR OF KHAN 

STATUS 

Assos Prof. Aynur KHALILOVA 

Nizami Ganjavi Institute 
of Literature 

Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

NOVRUZ – AS A TURKIC ETHNOCULTURAL 

PHENOMENON 

 

Baku Time

1400 : 1630

Ankara Time

1300 : 1530
ID: 841 1774 2452
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Hall-3, Session-2 
18.03.2021, Thursday 

 

 

MODERATOR: Prof. Dr. Minakhanim NURİYEVA TEKELİ 
AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Prof. Dr. Minakhanim 

NURİYEVA TEKELİ 

Azerbaijan State 
Pedagogical University 

CHANGED TURKISH ORIGINAL NAMES 

REFLECTING THE HISTORICAL LANDSCAPE 

OF KARABAKH. 

Assoc. Prof. Dr. İlhamə Cəlal qızı 

(Qəsəbova) 
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

REGIONAL FEATURES OF NOVRUZ 

TRADITIONS 

BELIEFS AND RITUALS 

Dr. Həvilova Fəxriyyə Baku State University 

OUR CULTURAL HERITAGE DESTROYED IN 

KARABAKH 

AND “THE GREAT RETURN” 

Dr. Almara Vəzir qızı Nəbiyeva Baku State University INTERRELATIONS BETWEEN OF KARABAKH 

Könül Məhərrəmova Rauf qızı 
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

RESEARCHES ABOUT HUSEYN JAVID’S 

WORKS IN UZBEK LITERARY CRITICISM 

 

 

 

 

  

Baku Time

1400 : 1630

Ankara Time

1300 : 1530
ID: 841 1774 2452
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Hall-4, Session-2 
18.03.2021, Thursday 

 

 

MODERATOR: Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Zamina BABAYEVA YALÇIN Ege University 
NOWRUZ AS A FESTIVAL OF PEOPLES OF THE 

WORLD 

Assoc. Dr. Kamina HAVİLGİZİ 
Azerbaijan National 

Academy 
‘’RARE-TIME’’ OF KARABAKH 

Səadət Əliyeva 

Musa Mursaquliyev 

“Avey” State Historical 
and Cultural Reserve 
“Keshikchidagh” State 
Historical and Cultural 

Reserve 

OUR MONUMENTS ARE WAITING FOR US 

Leyla Məmmədkərimova Mirlətif 

qızı 

Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

IN THE WORKS OF RUSSIAN ARTIST VV 

VERESHCHAGIN - SHUSHA 

Assoc. Prof. Dr. Habibe 

ALİYEVA 

Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

INSCRIPTIONS OF THE YUKHARI GOVHAR 

AGHA MOSQUE OF SHUSHA FROM 

YESTERDAY TO TODAY 

Elnara Amirli 
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

PLOT AND ETIOLOGY PROBLEM IN 

AZERBAIJANI LEGENDS 

ARZU VAQİF qızı ƏLİYEVA 
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

CEREMONIAL FOLKLORE: WOMAN AND HER 

PSYCHOSOCIAL SEMANTICS 

   

Assoc. Prof. Dr. Nubar 

Həkimova 
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

COMPOSITION OF KHIDIR ILYAS BAYRAMI 

NOVRUZ CEREMONY COMPLEX 

AS A PART 

Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA 
Azerbaijan State 

Pedagogical University 
TOPONYMS OF SHUSHA 

 

Baku Time

1400 : 1630

Ankara Time

1300 : 1530
ID: 841 1774 2452
Password: 626177



Hall-1, Session-3 
18.03.2021, Thursday 

 

 

MODERATOR: Prof. Dr. Sevinc Qocayeva 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Aygün Zəkiyeva Baku State University 

“FATHERS AND SONS” IN THE NATIONAL-

SPİRİTUAL CONTEXT IN HUSEYN JAVID’S 

DRAMATURGY 

(ON THE BASIS OF THE PLAYS “MARAL” AND 

“ABYSS”) 

Dr. Günay Həsənova Mətləb qızı 
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

CLASSIFICATION OF FOLK SAYINGS IN THE 

INTERNET ENVIRONMENT 

Dr. İsmayılova Günay Arif qızı Azerbaijan University 
THE TALENT OF THE ACTOR AS A LIFE STYLE 

IN “THEATRE “ BY W.S.MAUGHAM 

Assoc. Prof. Dr. Sevinc Qocayeva Baku State University CALL FOR OPTIMISM IN CLASSICS’ CREATION 

Xudaverdiyeva Nərmin Siyavuş 

qızı 

Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

THE VERB-NOUN CORELLATION AND 

SYNCRETISM IN TURKIC LANGUAGES 

Dr. Ulvi Aydin Mikayilov Baku State University 

ISA MUGANNA AND AUTOBIOGRAPHISM 

LINES IN HIS “CEMETRY” (“QƏBİRİSTAN”) 
NOVEL 

Dr. Günəş Xudayarova 
Baku Eurasian 

University 
A SONG OF NATIONAL FREEDOM IDEAS IN 

TOFIK BAYRAM’S POETRY 

Emelya Suleymanova Nakhchivan University 

FORMATION OF CHILDREN’S ATTITUDE TO 

OUR NATIONAL VALUES IN TEACHING 

NOVRUZ TRADITIONS TO SMALL 

SCHOOLCHILDREN 

Assoc. Prof. Dr. Lalə Əliyeva Baku State University 
THE LIGHT OF THE UNQUENCHABLE FIRE 

CULTURAL MESSENGERS: NIZAMI GANJAVI 

Axundova Vüsalə Aslan qızı 
Azerbaijan Technology 

University 

MEMORIAL MONUMENTS OF THE LESSER 

CAUCASUS OF THE WESTERN REGION OF 

AZERBAIJAN 

 

  

Baku Time

1700 : 1930

Ankara Time

1600 : 1830
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Hall-2, Session-3 
18.03.2021, Thursday 

 

 

MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ 
AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Dr. İlhami Cəfərsoy 
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

SAINT SHUSHANIK’S SUFFERING 

Aygün Alməmmədova 

Könül Qəhramanova 
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

THE NATIONAL WEALTH OF AZERBAIJAN - 

KARABAKH HORSES 

Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ Harran University 
EMOJIS AS A UNIVERSAL LANGUAGE OF 

COMMUNICATION 

Prof. Dr. İslam SADIQ 
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

HISTORICAL DISTORTIONS IN THE 

“KARABAGHNAME” 

Dr. Şəmsi PƏNAHOĞLU 
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

WIDE RESEARCH OF “KARABAKHNAME” 

Dr. Bilal Alarli HUSEYNOV 
Nakhchivan State 

University 
GENERAL CHANGES OF WORDS OF FATHERS 

(PROVEBS) IN AZERBAIJANI FOLKLORE 

Masume Kuliyeva 
Azerbaijan Language 

University 
HOLIDAY OF OUR ANCESTORS - NEVRUZ 

Prof. Dr. Dilara Karimova 
Azerbaijan State 

Pedagogical University 

NOVRUZ, WHICH HERALDS THE ARRIVAL OF 

SPRING, HERALDS THE STRENGTH OF OUR 

BROTHERHOOD 

G.H. Abbasova 
The Secondary school 

N162 of Baku 

PECULIAR FEATURES OF KARABAKH 

NATIONAL CLOTHES 

Dr. Kubra Guliyeva 
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

STRUCTURAL TYPES OF ADJECTIVES IN 

SHUSHA REGION DIALECTS 

 

  

Baku Time

1700 : 1930

Ankara Time

1600 : 1830
ID: 841 1774 2452
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Hall-3, Session-3 
18.03.2021, Thursday 

 

 

MODERATOR: Prof. Dr. Gasim HAJİYEV 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Prof. Dr. Gasim HAJİYEV 
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

RESOLUTION OF THE NORTH KARABAKH 

CONFLICT HAS ALWAYS BEEN A PRIORITY IN 

THE ACTIVITIES OF PRESIDENT ILHAM 

ALIYEV 

Dr. Günay HƏSƏNOVA 

“Icheri Sheher” State 
Historical-Architectural 

Reserve Department 
“Icheri Sheher” Museum 

Center 

LIVING NOVRUZ TRADITIONS IN 

ICHERISHEHER - YESTERDAY AND TODAY 

İskəndərov Anar Hüseyn 
Azerbaijan State 

Economic University 

ACCORDING TO THE SEMANTICS OF ANCIENT 

ZOOMORPHIC IMAGES FOUND ON THE 

TERRITORY OF AZERBAIJAN, THE SEMANTICS 

OF ANCIENT TURKIC «ANIMAL STYLE» 

Irada Vazirova 
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

THE ROLE OF KARABAKH FOLLOWERS OF 

SEYID YAHYA SHIRVANI-BAKUVI’S IN SPREAD 

OF KHALVATİYYA ORDER 

Assoc. Prof. Dr. Leman 

SÜLEYMANOVA 

Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

HALAYS 

Res. Assist. Mehseti 

SÜLEYMANOVA 

Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

CHILDREN’S FOLKLORE OF KARABAKH 

Lale BEDİROVA(ŞABANOVA) 
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

ERZURIMIAN HAJI MUHAMMAD`S INFLUENCE 

ON GARABAGIAN MIR HAMZA SEYID NIGARI 

Assoc. Prof. Dr. Ceyhun 

MAHMUDOV 

Assoc. Prof. Dr. Cavadxan 

QASIMOV 

Nakhchivan State 
University 

SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVES AND 

DEVELOPMENT OF TERRITORIES RELEASED 

FROM OCCUPATION 

Elşən Abdurahmanov 

 

Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

A HISTORICAL VIEW OF ATTITUDES TO DOGS 

IN THE PEOPLE’S THOUGHTS 
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Hall-4, Session-3 
18.03.2021, Thursday 

 

 

MODERATOR: Prof. Dr. Nizami Muradoglu 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Dr. Aytən ABBASOVA 
Azerbaijan State 

Pedagogical University 

THE IDEA OF A CALL FOR NATIONAL UNITY 

IN THE WORK ‘’O TURK, WAKE UP’’ BY 

MEHMET EMIN YURDAKUL 

Dr. Asim CƏNNƏTOV 
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

GENERAL VIEW ON THE ETHNIC ROOTS OF 

AZERBAIJANI POPULATION 

Əsədova Jalə 
Azerbaijan University of 

Languages 
MEVLANA JALALADDIN ROMANI’S 

TOLERANCE IDEAS 

Dr. Mahmudova Hicran Rəhman Baku State University 
HERITAGE AND TRADITIONS IN 

ARCHAEOLOGICAL CULTURES OF KARABAKH 

Aynurə İsa qızı Babayeva 
Azerbaijan State 

Pedagogical University 

ART GIANTS FROM KARABAKH LITERARY 

ENVIRONMENT (XV-XX centuries) 

Şahamettin KUZUCULAR 
Literature and Art 

Academy 

REFLECTIONS OF NEVRUZ AND ITS 

CELEBRATIONS AND EPICS, TRADITIONS AND 

BELIEFS ON DIVAN 

POETRY FROM ANTIQUITY TO TODAY 

Nurlane MEMMEDOVA 
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

NOWRUZ POEMS IN THE CREATION OF 

AHMED JAVAD 

Prof. Dr. Nizami Muradoglu 
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

THE REFLECTION OF THE HOLIDAY “NOVRUZ” 

IN MODERN AZERBAIJAN POEM 
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Hall-1, Session-1 
19.03.2021, Friday 

 

 

MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Könül SƏMƏDOVA 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Dr. Reyhan Həbibli Baku State University PRECEDENCE IN ONOMASTICS 

Əliyeva Əsmər Şakir qızı 
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

BELIEFS ABOUT OD CHARSHANBASI IN 

AZERBAIJAN 

Əlvan CƏFƏROV 
Azerbaijan State 

Pedagogical University 

FORMATION OF THE NATIONAL LANGUAGE 

IN AZERBAIJAN 

Assoc. Prof. Dr. Könül İbrahim 

qızı SƏMƏDOVA 

Azerbaijan State 
Pedagogical University 

ADJECTIVES IN THE NORTHERN DIALECT 

ACSENT GROUPS OF THE AZERBAIJANI 

LANGUAGE IN COMPARISON WITH THE 

KIPCHAK LANGUAGE 

Mehdizadə Gülşən Kamal qızı 
Azerbaijan State 

Pedagogical University 

TEACHING MULLAH PANAH VAGIF IN 

SCHOOL TEXTBOOKS THROUGH 

INTERDISCIPLINARY INTEGRATION 

Dr. Daşdəmirova Tovuz Baku State University 
AZERBAIJAN AS ONE OF THE MAIN TRANSIT 

CENTERS OF THE GREAT SILK ROAD 

Dr. Gulnar Mammadova 

Nuraddin gizi 

Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

THE SEA-HORSE 

Dr. Asmar Goyushova 
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

NOTES ON THE EARLY HISTORY OF THE 

URARTU STATE 

Dr. Nizami ADIŞİRİNOV 
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

WEDDING CUSTOM IN “BOOK OF DEDE 

GORGUD 

Assoc. Prof. Dr. Rasim SOYLU Sakarya University 

SEMIOTIC ANALYSIS OF VAQIF UCATAY’S 

‘’KHOJALY DISASTER 1992’’ DRAWING 

ATTENTION TO THE 

KARABAKH PROBLEM 
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Hall-2, Session-1 
19.03.2021, Friday 

 

 

MODERATOR: Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assist. Prof. Dr. Alpaslan 

DOĞAN 
Igdir University 

ANALYSIS OF AZERBAIJAN TRANSPORTATION 

MANAGEMENT STRATEGIES AND 

TRANSPORTATION STRUCTURE WITH SWOT 

ANALYSIS 

Assist. Prof. Dr. Tuğçe İSAYEV Kırklareli University 

EXAMINATION OF THE MEMORANDUM OF 

UNDERSTANDING REGARDING THE 

DELIMITATION OF MARITIME JURISDICTION 

AREAS IN THE MEDITERRANEAN SEA SIGNED 

BETWEEN THE GOVERNMENT OF REPUBLIC 

OF TURKEY AND THE LIBYAN GOVERNMENT 

BASED ON THE INTERNATIONAL LAW ON 

TREATIES 

Nazli Jeyhun gizi Ajdarova 

Rifat Nazim oglu Mahmudov 
Nakhchivan University 

THE ROLE OF SERVICE ENTERPRISES IN 

SOCIETY 

Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ 

Itır HASIRCI 

Lect. Pınar KURT 

Bandırma Onyedi Eylül 
University 

RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL 

JUSTICE AND INNOVATIVE BEHAVIOR 

Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ 

Lect. Pınar KURT 

Itır HASIRCI 

Bandırma Onyedi Eylül 
University 

CHANGE OF WEB-BASED DISTANCE 

EDUCATION BY DEMOGRAPHIC VARIABLES 

Dr. Neslihan DERELİ Universidad Azteca 
FINANCIAL SOLUTION TO ROBOT TAX AND 

UNEMPLOYMENT PROBLEM 

Lect.  Ali TELLİ Kütahya University 
THE EFFECT OF NEVRUZ ‘FLOUR TRACES IN 

TURKISH CULTURE 
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Hall-3, Session-1 
19.03.2021, Friday 

 

 

MODERATOR: Prof. Dr. Makbule SABZİYEVA 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Dr. Tahir ORUCOV 
Institute of Folklore of 

ANAS 

THE LIFE OF A FOLKLORIST STARTING FROM 

SHUSHA: YUSIF VAZIR CHAMANZAMINLI , A 

VICTIM OF REPRESSION 

Assist. Prof. Dr. Fatih 

TOPALOĞLU 
Pamukkale University 

NOWRUZ AND RELIGION FROM 

ZOROASTRIANISM TO PRESENT 

Prof. Dr. Makbule SABZİYEVA Anadolu University 
THE LITERARY ASSEMBLIES OF SHUSHA IN 

THE XIX CENTURE 

Assoc. Prof. Dr. Ərəstun 

MEHDİYEV 

Azerbaijan State 
Pedagogical University 

THE OIL POLICY OF AZERBAIJAN IN THE 

CONTEXT OF THE STRUGGLE AGAINST 

ARMENIAN OCCUPATION 

Assoc. Prof. Dr.  Nurhan AYDIN 

Kübranur Öztürk DERİCİ 
Kafkas University 

THE STRATEGIC IMPORTANCE OF KARABAKH 

IN THE INTERNATIONAL AREA 

Assoc. Prof. Dr.  Hakkı ÇİFTÇİ Çukurova University 

TURKEY, AZERBAIJAN KARABAKH IN TERMS 

OF SOCIO ECONOMIC IMPORTANCE AND 

CENTRAL ASIAN STATES 

Aygun MURADLİ Azerbaijan University 
PEOPLE SUFFERING BLOOD DISEASES AS A 

PART OF THE SOCIAL STRUCTURE 

Abbasova Almara Alisa gizi 
Azerbaijan State 

Pedagogical University 

OPPORTUNITIES TO DEVELOP STUDENTS’ 

COGNITIVE INTERESTS IN MODERN 

GEOMETRY 

Prof. Dr. Feyzan GÖHER 
Niğde Ömer Halisdemir 

University 

THE THEME OF LONGING IN TURKISH AND 

AZERBAIJANI FOLK SONGS 
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Hall-4, Session-1 
19.03.2021, Friday 

 

 

MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Nazile Abdullazadeh 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Dr. İpek Fatma 

ÇEVİK 

Res. Assist. Gülser ÖZ 

Igdir University 
USING COMPUTERS AND DIGITAL TABLETS IN 

ARTISTIC ILLUSTRATIONS: A CASE STUDY 

Maria KANWAL 

Dr. Rao Arsalan Khushnood 

Dr. Abdul Ghafar Wattoo 

National University Of 
Sciences And Technology 
National University Of 

Sciences And Technology 
Khwaja Fareed 

University of Engineering 
and Information 

Technology 

EFFECT OF ENCAPSULATED BACILLUS 

BACTERIA ON THE DURABILITY OF 

CONCRETE: A REVIEW 

Res. Assist. Gülser ÖZ Iğdır University 

COMPARING UNIVERSITY RANKING 

APPROACHES A CASE STUDY WITH 

WEBOMETRICS AND TIMES HIGHER 

EDUCATION 

Res. Assist. Enes KAYMAZ 

Assoc. Prof. Dr. M. Kenan 

DÖŞOĞLU 

Prof. Dr. Uğur GÜVENÇ 

Düzce University 
ANALYSIS OF VOLTAGE STABILITY WITH 

POWER SYSTEM STABILIZER 

Res. Assist. Enes KAYMAZ 

Prof. Dr. Uğur GÜVENÇ 

Assoc. Prof. Dr. M. Kenan 

DÖŞOĞLU 

Düzce University A LÉVY MAYFLY OPTIMIZATION ALGORITHM 

Alpcan FINDIK 

Assist. Prof. Dr. Eren YILMAZ 

Prof. Dr. Fehim FINDIK 

Prof. Dr. H. Özkan GÜLSOY 

Sakarya University 
Sakarya University 
Sakarya University 
Marmara University 

Ti6Al4V ALLOY PRODUCED BY POWDER 

METALLURGY, IMPLANT MATERIAL AND 

PROPERTIES 

Assist. Prof. Dr. Ayça AKTAŞ 

KARAÇELİK 

Assist. Prof. Dr. Hakan 

KARAOGLU 

Giresun University 
Recep Tayyip Erdogan 

University 

DETERMINATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY 

OF THERMOPHILICANOXYBACILLUS 

GONENSIS BY DPPH METHOD 

Assoc. Prof. Dr. Nazile 

Abdullazadeh 

Azerbaijan State 
Pedagogical University 

MILITARY-PATRIOTIC THEME IN THE WORKS 

OF ALIAGHA VAHID 
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Hall-1, Session-2 
19.03.2021, Friday 

 

 

MODERATOR: Prof. Dr. Melahat Sultanova 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Ph.D student Guliyeva Shahla 

Ph.D Mehdiyeva Gunay 

Prof. Dr. Bayramov Musa 

Baku State University 
SORBENTS BASED ON ALKENYLPHENOL 

DERIVATIVES 

Ph.D Mehdiyeva Gunay 

Prof. Dr. Bayramov Musa 
Baku State University 

BENZOXAZINES BASED ON 

ALKENYLPHENOLS AND THEIR APPLICATION 

AREA 

Ulya Shirinzada Nijat 
Institute of Education of 

Azerbaijan Republic 

PROJECT-BASED LEARNING IN BIOLOGY 

LESSONS 

Prof. Dr. Melahat Sultanova 
Azerbaijan Medical 

University 
COVID-19: OUR EXPERIENCE IN RADIO 

DIAGNOSTICS 

Assoc. Prof. Dr. Mehmet 

YARDIMCI 

Dr. Çetin YAĞCILAR 

Tekirdağ Namık Kemal 
University 

THE ROLE OF DAPHNIA MAGNA AS A MODEL 

ORGANISM IN SCIENTIFIC RESEARCHES 
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Hall-2, Session-2 
19.03.2021, Friday 

 

 

MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Grozi DELCHEV 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Dr. Grozi 

DELCHEV 
Trakia University 

PRODUCTIVITY OF MILK THISTLE (SILYBUM 

MARIANUM GAERTN.) BY INFLUENCE OF 

SOME HERBICIDES, HERBICIDE 

COMBINATIONS AND HERBICIDE TANK 

MIXTURES 

Asist. Prof. Dr. Derya EFE 

Prof. Dr. Medine GÜLLÜCE 

Giresun University 
Atatürk University 

OPTIMIZATION OF MAGNESITE ENRICHMENT 

BY ENTEROCOCCUS FEACELIS 

Shahmshad Ahmed Khan 

Abdullah Salim Khan 

Saboor Ahmad 

Pir Mehr Ali Shah Arid 
Agriculture University 

Pondicherry 
University, Puducherry, 
Department of Ecology 

and Environmental 
Sciences 

Chinese Academy of 
Agricultural Sciences, 

Beijing 

EFFECT OF POLLINATOR CONSERVATION 

OVER THE NATIVE POLLINATOR POPULATION 

AND ON THE YIELD OF BRASSICA NAPUS 

Assist. Prof. Dr. Halime 

PEHLİVANOĞLU 

Assist. Prof. Dr. Aslı AKSOY 

Tekirdag Namık Kemal 
University 

Haliç University 

NOVEL METHODS APPLIED IN DRYING 

FRUITS AND VEGETABLES 

Dr. Mirna FAWAZ 

Dr. Esin KAVURAN 

Beirut Arab University 
Ataturk University 

LEBANESE NURSING STUDENTS’ 

PERCEPTIONS REGARDING USE OF CONCEPT 

MAPPING 

Assist. Prof. Dr. Ertan DOĞAN 

Dr. Ali Nazmi Can DOĞAN 

Ardahan University 
Göle State Hospital 

NEONICOTINOIDS AND THEIR IMPORTANCE 

IN TERMS OF HEALTH 

Wafa Illoul University of Miskolc 
PASSIVE SAMPLING TECHNIQUES FOR 

GROUNDWATER MONITORING 
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Hall-3, Session-2 
19.03.2021, Friday 

 

 

MODERATOR: Dr Hafiz Abdul Majeed 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Cansu DUMAN İnönü University 

REFLECTION OF DIASPORA PHENOMENON ON 

DIGITAL SCREENS: ‘’BARAN (YAĞMUR)’’ 

SEMIOTIC ANALYSIS OF FILM 

Irshadullah 

Dr Hafiz Abdul Majeed 

Syeda Khizra Seamab Bukhari 

Gomal University 
D.I.Khan KPK Pakistan 

PRINCIPLES OF RESEARCH IN THE LIGHT OF 

HADITH RASOOL 

Rehana Kanwal 

National College of 
Business Administration 

and Economics  
(Pakistan) 

SOCIAL AND ECONOMICS RIGHTS OF WOMEN 

IN THE LIGHT OF ISLAMIC TEACHING 

Assoc. Prof. Dr. Simge ÜNLÜ 

Nurlan TALIBLI 
Sakarya University 

THE TRANSFORMATION OF KARABAKH’S 

HISTORICAL FABRIC FROM PAST TO PRESENT 

Sə yalə  QULIYEVA AMEA 
PLACES OF CITIES IN THE SOCIO-ECONOMIC 

STRUCTURE OF THE SAFAVID DYNASTY 

 
Assoc. Prof. Dr. Vaqif Əliyev 

Azerbaijan State 
Pedagogical University 

OPPORTUNITIES OF AESTHETIC NURTURE OF 

NIZAMI’S CREATIVITY 
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Hall-4, Session-2 
19.03.2021, Friday 

 

 

MODERATOR: Dr. Nicolae Stanciu 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Prof. Dr. Mykola Vas’kiv 

Assoc. Prof. Dr. Olha Bykova 

Borys Grinchenko Kyiv 
University 
(Ukraine) 

TURKISH-ARMENIAN-AZERBAIJANI 

RELATIONS IN THE XIX – XX CENTURIES: IS IT 

POSSIBLE TO APPOINT THE GUILT? 

Dr. Nicolae Stanciu 
Universitatea "Dunărea 

de Jos" din Galaț i 
(Romania) 

DANCING KAMAZHAY. ETHNICITY, GENDER 

AND ARTS MANAGEMENT IN BRANDING A 

COUNTRY 

Nikolayeva Leylya Kamilovna 

Zelenodolsk Municipal, 
Municipal Budget 

Educational İnstitution 
(Russia- Republic of 

Tatarstan) 

ENVIRONMENTAL EDUCATION OF STUDENTS 

IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AT THE 

ENGLISH LESSONS 

Adnan khaliq 

Saleha Bibi 

Saidu medical 
college/Saidu teaching 

hospital swat. 
Army Special Education 
Academy, Rawalpindi 

DIAGNOSIS OF SEIZURES IN CHILDREN WITH 

AUTISM: A MINI REVIEW 

Ms. Arooj Nasreen 
National University of 

Modern Languages 
Islamabad, (Pakistan) 

“LANGUAGE AND THE ART OF PERSUASION: A 

CRITICAL DISCOURSE 

ANALYSIS OF JOE BIDEN’S VICTORY SPEECH” 

Prof. Dr. Mykola Vas’kiv 
Borys Grinchenko Kyiv 

University 
(Ukraine) 

FEATURES OF CONTETNT AND FORM OF 

POEMS OF MAGTYMGULY PYRAGY 

(MAKHTUMKULI FRAGI) “NOVRUZ” 
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Hall-1, Session-3 
19.03.2021, Friday 

 

 

MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Aynur İBRAHIMOVA 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Dr. Aynur 

İBRAHIMOVA 

Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

NOVRUZ HOLIDAY AND ITS SOCIAL 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS 

Assoc.Prof.Teyyar BAYRAMOV 
Azerbaijan National 

Conservatory 

LAD-INTONATION FEATURES OF “RAHAB” 

SMALL VOLUME MUGHAM INCLUDED IN 

“SHUR” MUGHAM FAMILY 

Dr. Nardanə Yusifova 

Dr. Dadaşova Reyhan 

Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

Azerbaijan State 
Pedagogical University 

THE UNITY OF LEADERSHIP SUMMIT AND 

SPATIAL THINKING 

Gullar Bagirova Baku State University 
CURRENT STATE AND PRIORITIES OF 

AZERBAIJAN-TURKEY TRADE RELATIONS 

Lect. Fuad Selamzade 

Lect. Alig Baghirov 

Lect. Vusale Akhundova 

Ahliman Abdullayev 

Beyrek Baghirov 

Muş Alparslan University 
Azerbaijan Technology 

University 
Azerbaijan Technology 

University 
Baku Slavian University 
Kharkiv State Physical 

Culture 
Academy 

NEVRUZ HOLIDAY TRADITIONS IN GEDEBEY 

СITY 

Assist. Prof. Dr. Fuad 

Selamzade 

Lect.Alig Baghirov 

Lect. Ilaha Gurbanova 

Lect. Zeynab Gocayeva 

Muş Alparslan University 
Azerbaijan Technology 

University 
Azerbaijan Technology 

University 
Azerbaijan Technology 

University 

INVESTIGATION OF AHMED GÜNER SAYAR’S 

PERSPECTIVE OF THE OTTOMAN CLASSICAL 

CONCEPT IN CONTACT WITH THE WEST AND 

THE MODERNIZATION 

Dr. M. Cüneyt GÖKÇE Harran University SURAH OF IHLAS AND SINCERITY 

Assoc. Prof. Dr. Ömer 

SABUNCU 
Harran University LIFE AND ACTIVITIES OF SAʿD B. ABĪ WAḲḲĀṢ 

Assoc. Prof. Dr.  Mahmut 

ÖZTÜRK 
Harran University 

PARENT-SILD RELATIONSHIP IN THE 

PROPHETES EXPERIENCES 
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Hall-2, Session-3 
19.03.2021, Friday 

 

 

MODERATOR: Prof. Dr. Merziyye NECEFOVA 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Natella Zakir qızı Quliyeva 
Baku Eurasian 

University 

NATIONAL MEMORY PROBLEM IN CHAIN 

POEMS “ SHUSHTAR IN SHUSHA” BY SARDAR 

ASAD 

Dr. Könül Teymurağa Qızı 

Xanlarova 
Baku State University 

WAR AND LITERATURE (BASED ON THE 

WORKS OF ELCHIN EFENDIYEV) 

Assoc. Prof. Dr. Aynur Celilova 
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

HUNTING TRADITIONS OF KARABAKH 

Əliyeva Pakizə İsrayıl qızı 
Azerbaijan State 

Pedagogical University 

THE REFLECTION OF THE PEOPLE’S 

CLOTHING CULTURE IN THE FOLKLORE 

EXAMPLES OF THE BALAKAN-SHEKI REGION 

KAMALA ABBASOVA Azerbaijan University 

ESTABLISHMENT OF INCLUSIVE CENTERS IN 

OUR COUNTRY AND ENSURING THE RIGHTS 

OF CHILDREN WITH DISABILITIES 

Cəfərov Məhəmmədəli Adil Ganja State University 

THE PROBLEM OF REFUGEES AND 

INTERNALLY DISPLACED: CAUSES AND 

SOLUTIONS 

Rzayeva Solmaz Elşad q. Ganja State University 
ALCOHOLISM AND ISSUE OF THE HEALTH OF 

THE YOUNGER GENERATION 

Zeynalov Əli Allahverdi Ganja State University 
YOUTH AS A KEY ELEMENT OF THE 

DEVELOPMENT DYNAMICS OF SOCIETY 

Ilkin Asgarov 
Azerbaijan State 

Pedagogical University 

FUNCTIONAL FEATURES OF BRANCH 

MORPHEME –AR,-ƏR IN AZERBAIJANI 

LANGUAGE 

Prof. Dr. Merziyye NECEFOVA  
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

THE THEME OF KARABAKH - THE JOYS OF 

VICTORY IN POETRY 
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Hall-3, Session-3 
19.03.2021, Friday 

 

 

MODERATOR: Assoc.Prof. Dr. Khadija Iskanderli 
AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Dr. Abdullayeva 

Tarana Geyis 

Azerbaijan State 
Pedagogical University 

OPPORTUNITIES TO USE MODULAR TRAINING 

TECHNOLOGIES IN BIOLOGY CLASSES 
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ÖZET 

Bədii ədəbiyyatda solmayan, əbədi mövzulardan biri də vətənpərvərlik mövzusudur. 

Vətənpərvərlik insanı şəxsiyyət kimi formalaşdıran, onu milli varlığına, mənəvi dəyərlərinə, 

dilinə, yurduna bağlayan sevgi hissidir.  Bu sevgi mədəni arxetip kimi  nəsildən nəslə ötürülür,  

milli şüurda təcəssüm olunur, bəstəkarların, şairlərin, rəssamların, yazıçıların əsərlərinə  hopur 

və Vətən haqqında əsərlər yaranır. Elə sənətkar olmaz ki, onun yaradıcılığında Vətən məhəbbəti 

müxtəlf çalarlarda əksini tapmasın. Şair və yazıçılar ən ülvi, müqəddəs duyğularını Vətənə 

bəsləmiş, Vətəni göz bəbəyi kimi qoruyan, onun yolunda canından keçməyə hazır olanları 

qürurla vəsf etmiş, düşmənlərinə qarşı qəzəb, nifrət hisslərini ən kəskin ifadələrlə əks 

etdirmişlər. 

Azərbaycan ədəbiyyatında vətənpərvərlik Vətənin quruca daşına, çöldə bitən yarpızına, 

soba yanında xumarlanan pişiyinə, qəfəsdəki pələnginə, aşıb-daşan çayına, heyranedici 

təbiətinə, əli qabarlı  insanına, səngərdəki əsgərinə məhəbbətdə təzahür edir. M.Müşfiqin “Oxu, 

tar”, Ə.Cavadın “Göy göl”, S.Vurğunun “Azərbaycan”, S.Rüstəmin “Təbrizim”, 

B.Vahabzadənin “Gülüstan” poeması və bir çox bədii əsərlər  vətənpərvərlik poeziyasının gözəl

nümunələridir.

Postsovet dövrü ədəbiyyatında Səməd Vurğunun, Süleyman Rüstəmin, Rəsul Rzanın, 

Əhməd Cəmilin, Əliağa Vahidin sovet-alman müharibəsi zamanı yazdığı şeirlər hərbi-

vətənpərvərlik mövzusunda böyük sənətkarlıq nümunələridir. “Gün o gün olsun ki, qurtarsın 

dava”, “Bilsin ana torpaq, eşitsin Vətən”, “Geyib əsgər paltarını silahlandı qəhrəman”, “Can 

nənə, bir nağıl de!”, “Gəl, ana yurdumun qızı, gəlini”, “Çıx, ey qaniçən yırtıcı, çıx 

torpağımızdan!”   müraciətləri ilə başlayan şeirlər  zaman və sərhəd tanımayan əsərlər kimi bu 

gün də öz poetik dəyərini, gücünü itirməmişdir. 

Sovet ənənələrindən uzaqlaşmaq heç də o dövrün yaxşı ənənələrini unutmaq demək deyil. 

Sovetlərin dağıldığı bir dövrə təsadüf edən Qarabağ savaşı hərbi-vətənpərvərlik mövzusunu 

yenidən gündəmə gətirdi. “Öncə Vətən” deyib silaha sarılan igdlərin şücaəti bir dastana 

çevrildi, erməni ilə üz-üzə  səngərdə də onlar Vətən sevdasından doymadılar, qələbə mahnısını, 

zəfər marşını işğaldan azad edilmiş torpaqlarda səsləndirdilər. 

Şeirləri dillərdə dastana çevrilən şairlərdən biri də Əliağa Vahid oldu.  XX əsr sovetlər 

dönəmində yazıb-yaratmış Vahid Azərbaycan xalqının sevilib-seçilən şairlərindən idi. Onun 

Böyük Vətən müharibəsi illərində alman faşizmi üzərində qələbəni tərənnüm edən lirik və 

satirik şeirləri sanki bu gün erməni vandalizminə ünvanlanmışdır. Qəzəl ustadı Vahid müharibə, 

işğal mövzusuna biganə qalmamış, bütün dövrlər üçün əhəmiyyətli sayıla biləcək lirik və satirik 

şeirlər yazmışdır.  

Açar sözlər:  Vahid poeziyası, vətənpərvərlik mövzusu, müharibə, satira. 
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 ABSTRACT 

 

One of the eternal themes in fiction is patriotism. Patriotism is a feeling of love that shapes 

a person as a person, connects him to his national existence, moral values, language and 

homeland. This love is passed down from generation to generation as a cultural archetype, 

embodied in the national consciousness, permeates the works of composers, poets, painters and 

writers, and works about the Motherland are created. There is no artist whose love for the 

Motherland is not reflected in different shades in his work. Poets and writers nurtured the most 

sublime and sacred feelings for the Motherland, proudly praised those who protected the 

Motherland, who were ready to die for it, and expressed their anger and hatred for their enemies 

in the strongest terms. 

In Azerbaijani literature, patriotism is expressed in love for the dry stone of the 

Motherland, the leaves growing outside, the cat lying by the stove, the tiger in the cage, the 

overflowing river, the amazing nature, the man with the swollen hand, the soldier in the trench. 

M.Mushfig's "Okhu, tar", A.Javad's "Göy göl", S.Vurgun's "Azerbaijan", S.Rustam's 

"Tabrizim", B.Vahabzade's "Gulustan" poem and many other works of art are beautiful 

examples of patriotic poetry. 

Poems written by Samad Vurgun, Suleyman Rustam, Rasul Rza, Ahmad Jamil, A.Vahid 

during the Soviet-German war in the post-Soviet literature are great examples of mastery on 

the theme of military-patriotism. "Let the day be the day when the fight ends", "Let the 

motherland know, let the motherland hear", "The hero dressed in a soldier's uniform and armed 

with a weapon", "Grandmother, tell a story!", "Come, daughter of my motherland, bride", Get 

out of our land, you bloodthirsty predator! ” Poems that began with his appeals have not lost 

their poetic value and power even today, like works that know no boundaries. 

Moving away from Soviet traditions does not mean forgetting the good traditions of that 

time. The Karabakh war, which coincided with the collapse of the Soviet Union, revived the 

military-patriotic issue. The bravery of the heroes who took up arms saying "First of all" turned 

into a saga, and even in the trenches facing the Armenians, they were not satisfied with the love 

of the Motherland, sang the victory song, the victory march in the liberated lands. 

Aliagha Vahid was one of the poets whose poems became sagas in different languages. 

He was one of the beloved poets of the United Azerbaijan people, who wrote and created in the 

Soviet era of the XX century. His lyrical and satirical poems glorifying the victory over German 

fascism during the Great Patriotic War seem to be addressed to Armenian vandalism today. The 

ghazal master did not remain indifferent to the subject of the United War and occupation, and 

wrote lyrical and satirical poems that could be considered important for all periods. 

Keywords: Vahid poetry, patriotism, war, satire. 

 

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində məşhur qəzəlxan kimi tanınmış Əliağa Vahid  

yaradıcılığının hər sətrində  ürəyi Vətən  eşqi ilə çırpınan, yurdunun vurğunu, vətənpərvər bir 

şair olmuşdur.  Onun yaratdığı hər bir obrazda doğma Azərbaycanın bütöv obrazı dayanır; vəsf 

etdiyi gözəllər,  yaratdığı təbiət lövhələri, ayrı-ayrı bölgələrin tərənnümü, yeni quruculuq və s.  

– nədən yazır yazsın, hər poetik nümunədə Vahidin Vətənə sevgisi, vətənpərvərliyi özünü 
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göstərir.  Xüsusilə 20-30-cu illərdə dövri mətbuatda  nəşr etdirdiyi şeirlərində həyatilik, yaradıcı 

insana rəğbət motivləri başlıca yer tutur: 

 

Ahım şərəri yetsə nolur ərşi-bərinə, 

Səbr etmək olurmu vətənin  dərdi-sərinə?! 

Bilməz vətənin qədrini ol kəs ki, dənidir, 

Sərraf tanır gövhəri yetcək nəzərinə... 

 

Vətən məhəbbəti  Vahid yaradıcılığının  ana xəttini təşkil edir. Vətən torpağında yaşayıb-

yaratmağı şair özünə fəxr  bilir, özünü aşiq bülbülə bənzədir. Bülbül gülzarda gülün eşqilə cəh-

cəh vurduğu kimi,  Vahid də vətənin eşqinə nəğmə deyir. “Əgər behişt ola qürbət, yenə 

cəhənnəmdir”  deyən şairin sevdiyi gözəl də, qoxladığı gül də Vətən torpağında olduğu üçün 

sevimlidir.  

O,  yaradıcılığının bütün dövrlərində − istər lirik, istərsə də satirik şeirlərində, 

felyetonlarında, meyxanalarında vətəndaş bir şair kimi çıxış etmişdir. 1941-45-ci illər Böyük 

Vətən müharibəsi illərində Vahid “məhəbbət və gözəllik” çərçivəsindən kənara çıxıb sənət 

dostları kimi, döyüş, qəhrəmanlıq, mübarizə ruhlu şeirlər yazır, gəncləri Vətəni sevməyə, 

layiqli övlad olmağa çağırır. Alman faşizminə  ünvanladığı  satirik və lirik şeirlərdəki ifşa, 

öldürücü ruh, qələbəyə inam  motivləri  bütün dövrlər üçün səciyyəvi olan  

Vahidə görə, vətənin hər bir övladı  bu müqəddəs torpağı  yadlardan qorumalı,  onu göz 

bəbəyi kimi qorumalı, yad əlin ona toxunmasına yol verməməlidir. Müharibənin ən ağır 

günlərində o, Vətən oğullarını düşmənlə mübarizəyə səsləyir, onlarda qələbə əzmini 

yüksəldirdi: 

Ey Vətən övladı, bir an vermə fürsət düşmənə, 

Qəhrəman! Zərbənlə göstər dərsi-ibrət  düşmənə. 

 

Qoyb alov yağsın tüfəngindən, topundan cəbhədə, 

Eylə öz dünyasını qəhr ilə  zülmət düşmənə. 

  

Süngü tək sancıl faşistin  qəlbinə, yar bağrını, 

Zərbə üstən zərbə vur xaintəbiət düşmənə. 

 

Yıx, dağıt, yansın cəhənnəm tək faşistin cəbhəsi, 

Qismət olsun qoyma bu gülzari-cənnət düşmənə [2, s.66]. 

 

Vahidin hərbi vətənpərvərlik ruhunda yazdığı bu şeir əslində zaman məfhumundan 

uzaqdır.  Sanki şairin bu çağırışı, bu harayı 50 il sonra erməni daşnaklarının torpaqlarımıza 

hücumuna bir xəbərdarlıqdır. Böyük Vətən müharibəsi illərində əsgərlərinin dilinin əzbəri olan 

“Çıx, ey qaniçən yırtıcı, çıx torpağımızdan!”  şeirində şair istilaya qarşı çıxır, xaincəsinə  işğal 

olunan  torpaqlarımızın bir gün düşməndən azad olacağına əminliyini ifadə edir. Düşmənin top-

tüfənginin qarşısına  toxmaqla çıxan igidlərin gücünə şair inanır, bilir ki,  əsgərin tüfəngindən 

çıxan hər qığılcım düşmənin başında bomba kimi partlayır, alınan torpaqları tezliklə 
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qaytarılacaq.  Xain düşmənə qarşı xalq ordusunun bir dağ kimi durduğu da şairə ilham verir, 

zülmün, istibdadın məhv olacağı günü səbirsizliklə gözləyir: 

 

Çıx, ey qaniçən yırtıcı, çıx torpağımızdan! 

Xain gözünü çək dərəmizdən, dağımızdan! 

 

Qartal kimi qonnuq döşünə, qorx o günündən, 

Qurtarmaz o murdar cəsədin caynağımızdan! 

 

Biz hiyləyə aldanmarıq , ey tülküdən alçaq,  

Burnun bu yaxında əzilər toxmağımızdan. 

 

Qəsb eylədiyin yerləri tez qaytararıq biz,  

  Boş  yel kimi çox keçmə bizim sol-sağımızdan [2, s.174]. 

 

Vahidin qələmindən çıxan hər ifadədə,  hər sətirdə  vətən torpağına göz dikən mənfur 

düşmənə nifrət hissi özünü aydın göstərir. Şair üçün dağına,  qayasına  göz dikən, torpağına 

ayaq  basan kimliyindən asılı olmayaraq, yırtıcıdır.  Vahidin bu şeiri sanki postsovet dövründə 

erməni fitnəkarlığının pərdələndiyi siyasətə, mədəniyyət abidələrimizi, ədəbiyyatımızı, milli 

dəyərlərimizi  mənmsəmələrinə, el ifadəsi ilə desək, “saman altından su yeritməkləri”nə  

meydan oxuyur. Şeirin, sənətin əbədiliyi də bundadır, Vahid poeziyasının xəlqiliyi, bəşəriliyi 

də bundadır. Təsadüfi deyildir ki, XXI yüzilin 20-ci ilində Vahidin “Vətən” şeiri Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələrinin giziri, 44 günlük Vətən müharibəsinə könüllü yollanan Xudayar 

Yusifzadənin dilindən dastana çevrildi. Şair Vətən torpağını  o qədər ürəkdən, səmimi  vəsf 

etmişdi ki, erməni ilə üz-üzə cəbhədə, şəhidliyindən üç gün əvvəl bir döyüşçü Vətən haqqında 

yazılmış onlarla şeirin, nəğmənin içindən onu seçdi, ruhuna yaxın bildi,  öyüş yoldaşlarını 

başına yığıb güllə altında uğrunda canını qurban verməyə hazır olduğu Vətənin – Azərbaycanın 

dağına, daşına söykənib onu vəsf etdi, adı gələndə Vahidin “xəndan görünən könlünü” bir 

dastana çevirdi.   

Xudayar  Vahidin “Vətən” şeirinə bəstələnmiş mahnının sözlərini kəlməbəkəlmə ifa 

etməsə də, şeirin gücünü duymuş, şah damarını tuta bilmişdi. O, vətən haqqında olan mahnıların 

içində onu bəyənmişdi. 1952-ci ildən üzü bu yana adı gələndə “xəndan görünən” Vətən tarixi 

44 günlük müharibədə bir dastana çevrildi. “Vətən arzusilə nəğmələr qoşdum, Tufanlar gözümə 

dastan göründü” dedi Xudayar.  Şəhid əsgər  şairin “Vətən nədən yaxşıdır?” sualına öz şəhadəti 

ilə cavab verdi: 

 

Dumanlı dağların başında durdum,  

Dumanlar içində bir xeymə qurdum. 

Keçdi xəyalımdan o gözəl yurdum, 

Dumanlar başımda duman göründü. 

 

Deyirlər, bülbülə çəmən yaxşıdır, 

İnsana laləzar Vətən yaxşıdır. 
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Vahid! Sorma, Vətən  nədən yaxşıdır  

Adı gəlcək könlüm xəndan göründü [1, s.253]. 

 

Ədəbiyyata gələn gündən son nəfəsinə qədər Vahid vətənə,  xalqa sədaqətlə xidmət 

etmiş,  əbədiyaşar şeirləri ilə onun hər qarışına məhəbbətini, vurğunluğunu ifadə etmişdir: 

 

Vətənə, xalqa çalışdım əbədi xidmət edəm, 

Solmasın bağü baharım mən öləndən sonra.  
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UYDU İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN BEKLENTİLER VE 

UZAY BÖLÜMÜ 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SATELLITE COMMUNICASTION 

SYSTEMS AND THE SPACE SEGMENT 

Nazlı Jeyhun kızı Ejderova 

“Naxçıvan” Universitesi 

İlham Hüseyn oğlu Suleymanov 

“Naxçıvan” Universitesi 

Sebine Vekil kızı Mahmudova 

Naxçıvan Devlet Universitesi 

 

ÖZET 

Makale, uydu iletişiminin teknik durumunu, çalışmasını ve olasılıklarını tartışıyor. Uydular farklı 

tip ve boyutlarda gelir ve farklı işlevler yerine getirir.Hızlı gelişmenin bir sonucu olarak uydu 

sistemleri modern ve dijital ekipmanlarla donatılmıştır. 

Yüksek verim, uzun mesafeli veri iletimi ve güvenilir iletişim, uydu iletişiminin avantajlarıdır. 

Dünyadaki bilginin% 3'ünden fazlası uydu iletişimine düşüyor. Diğer iletişim kanallarıyla 

karşılaştırıldığında (optik fiberler hariç), uydu iletişim kanallarının verimliliği ve maliyet etkinliği 

çok yüksektir. Bu nedenle, uydu kanallarına olan talep sürekli artıyor. Uydu iletişimi, konuşmak, 

televizyon sinyallerini iletmek ve askeri amaçlarla kullanılmaktadır. Bunları iletmek için farklı 

iletim hızları kullanılır. Uydu iletişiminde kanal tahsisi, frekans, zaman, ortam ve koda 

dayanmaktadır. Uydu bilgilerinin yer istasyonlarından iletilmesi ve alınması, kanalların ayrılmasına 

dayanır. Sinyaller bir transponder aracılığıyla alınır ve iletilir. Modern iletişim uyduları, uydular 

arası yönlendirme, hata düzeltme vb. Gibi birçok üst düzey iletişim işlevini de yerine getirir. 

gerçekleştirebilir. 

Anahtar Kelimeler: Uydu iletişimi, Uzay aracı, Alıcı 

ABSTRACT 

The article discusses the technical condition, operation and prospects of satellite communications. 

Satellites come in different types and sizes and perform different functions. As a result of rapid 

development, satellite systems are equipped with modern and digital equipment.  

High-capacity, long-distance data transmission and reliable communication are the advantages of 

satellite communication. More than 3% of the world's information falls on satellite communications. 

Page 6



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

  
 

 
 

Compared to other communication channels (except for optical fibers), the efficiency and cost-

effectiveness of satellite communication channels is very high. Therefore, the demand for satellite 

channels is constantly growing. Satellite communications are used for talking, transmitting 

television signals and for military purposes. Different transmission speeds are used to transmit them. 

In satellite communication, the separation of channels is based on frequency, time, environment and 

code. The transmission and reception of satellite information from ground stations is based on the 

separation of channels. Signals are received and transmitted via a transponder. Modern 

communications satellites also perform many functions of high-level communication, such as inter-

satellite routing, error correction, and so on. can perform. 

Keywords: Satellite Communications, Spacecraft, Retransmitter 

 

XÜLASƏ 

 

Məqalədə Peyk rabitəsinin  texniki vəziyyəti, istismarı və perispektivlərinə baxılmışdır. Peyklər 

fərqli növ və ölçülərdə olur, müxtəlif vəzifələri yerinə yetirirlər.Sürətli inkişaf nəticəsində Peyk 

sistemləri müasir  və rəqəmsal avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur.   

Yüksək buraxıcılığa malik olması, çox uzaq məsafələrə informasiya verilişinin təmin olunması və 

etibarlı rabitənin təşkili peyk rabitəsinin üstün cəhətləridir. Dünya miqyasında verilən 

informasiyanın 3%-dən çoxu peyk rabitəsinin üzərinə düşür. Digər rabitə kanalları ilə müqayisədə 

(optik liflər istisna olmaqla) peyk rabitə kanallarının effektivliyi və qənaətliliyi  çox böyük olur. 

Ona görə peyk rabitəsi kanalına olan tələb  hər zaman artmaqdadır. Peyk rabitəsindən danışıq, 

verilənlər  televiziya siqnallarının verilməsi və hərbi məqsədlər  üçün istifadə edilir. Onların 

verilməsi üçün müxtəlif veriliş sürətlərindən istifadə olunur. Peyk rabitəsində kanalların ayrılması 

tezliyə, zamana, mühitə və koda görə aparılır. Yerüstü stansiyalardan peykə informasiyanın 

verilməsi və ondan qəbulu kanalların ayrılması üsullarına əsaslanır. Siqnalların qəbulu və verilişi 

transponder vasitəsilə aparılır. Müasir rabitə peykləri yüksək səviyyə rabitəsinin bir çox 

funksiyalarını da, məsələn, peyklərarası marşrutlama, səhvlərin korreksiyası və s. yerinə yetirə 

bilirlər. 

Açar sözlər: Peyk rabitəsi, Kosmik aparatlar, Retranslyator 

 

GİRİŞ 

Geostasionar yerətrafı orbitlər – (Geostationary Earth Orbit) və bunların peykləri yer 

səthindən 36000 km-ə yaxın məsafədə yerləşir. Bu növ peyklərə misal kimi  bütün teleradioyayım 
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peyklərini, bir çox meteoroloji peykləri, həmçinin telefon şəbəkələrinin magistralları kimi təsir 

göstərən peykləri göstərmək olar.  

Peyk rabitə sistemlərinin əsas problemi istifadə olunan tezlik diapazonlarının çox 

yüklənməsidir. Yerüstü A stansiyası “torpaq-peyk” kanalı vasitəsilə müəyyən tezlikli siqnal verir. 

Bu da öz növbəsində peyk həmin siqnalı qəbul edərək “peyk-torpaq” kanalı vasitəsilə digər yerüstü 

B stansiyasına verir. Bu kanal üzrə verilən siqnalı qəbul ərazisində hər bir stansiya ala bilər. Bu 

siqnal bildiyimiz kimi danışıq, verilənlər və televiziya siqnalları ola bilər.  

İstənilən rabitə kosmik aparatın tərkibinə aşağıdakı əsas elementlər daxildir:  

Mərkəzi prosessor, bort retranslyasiya kompleksinin radio-elektron avadanlığı, antena 

sistemləri, istiqamətləndirmə və stabilizasiya sistemi, mühərrik qurğusu, elektriki qidalandırma 

sistemi (akkumlyatorlar və ğünəş batareyası). Orbital qruplaşmadakı peyklərin sayı, orbitin 

növündən asılıdır. Aşağı orbitli peyk 1000 km-ə yaxın hündürlükdə yerləşir və orbitdə təxminən 7 

km/san sürətlə hərəkət edir. Görünmə müddəti (Yer səthinin müəyyən nöqtəsində) <14 dəqiqə olur. 

Bundan sonra peyk üfüq xəttinin arxasına keçir (görünüş zonasından çıxır). Fasiləsiz rabitəni təmin 

etmək üçün birinci peykin xidmət olunan zonanı tərk etməsi zamanı, onu ikinci peykin, sonra 

üçüncünün və s. əvəz etməsi lazımdır. 

 

 

 

 

 

                                       

                                        Kosmik aparatın ümumi strukturu 

 

Kosmik seqmentin tərkibində bir neçə peyk - retranslyator olur ki, bunlar kosmik qruplaşmanı 

əmələ gətirirlər. Adətən, bu peyk - retranslyatorlar, müəyyən orbitlərdə müntəzəm qayda üzrə 

yerləşdirilirlər. 

 

 

  MƏRKƏZİ PROSESSOR 

DFRADİOELEKTRON AVADANLIĞI 

İSTİQAMƏTLƏNDİRMƏ VƏ 
MEYİLLƏNDİRMƏ SİSTEMİ 

ELEKTRİKİ 
QİDALANDIRMA SİSTEMİ MÜHƏRRİK QURĞUSU 

FANTENA 
SİSTEMİ 
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Peyk-retranslyatorları 

 

Qlobal peyk sistemləri, həmişə planetin bütün səthini görünüş zonasmda saxlaya bilməlidir. 

Yer kürəsinin bütün ərazisində abonentləri rabitə ilə təmin etmək üçün qonşu peyklər bir-birilə 

əlaqəli olmalıdır və informasiyanı zəncirvari olaraq ünvanına ötürə bilməlidir.Kosmik qruplaşmanı 

müxtəlif iş rejimlərində idarə etmək üçün, ştatlı rabitə kanalları və ayrıca ərazicə paylanmış 

komanda-ölçü stansiyaları istifadə olunur. Bunun sayəsində sistemin idarə olunması mərkəzi 

aşağıdakıları təmin etməyə imkan verir.  

1.Kosmik aparatın verilmiş orbitə çıxarılması dəqiqliyi və buraxılmasına nəzarət  

2.Hər bir kosmik aparatın vəziyyətinə nəzarət 

          3.Kosmik aparatın orbitinin nəzarəti və idarə olunması 

          4.Kosmik aparatın  qeyri-ştat iş rejimində nəzarəti və idarə olunması 

5. Kosmik aparatın orbital qruplaşmanın tərkibindən çıxarılması. 

 Kosmik qruplaşmanın idarə olunmasını, idarəetmə və analiz qrupu həyata keçirir. Kosmik 

aparatlara xidməti informasiyanın ötürülməsi, komanda  ölçü sisteminin ərazicə paylanmış olan 

əsas və rezerv stansiyaları ilə həyata keçirilir. 
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QARABAĞ MÖVZUSU–  POEZIYADA ZƏFƏR SEVINCLƏRI 

 

KARABAĞ TEMASI - ŞIIRDE ZAFERIN SEVINCI 

 

THE THEME OF KARABAKH - THE JOYS OF VICTORY IN POETRY 

 

Prof. Dr. NECEFOVA Merziyye 

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi 

orchid no:0000-0001-9502-3392 

ÖZET 

 

Azerbaycan edebiyatı Karabağ'ın kanının hatırası ve toprak kaybı hakkında yaklaşık 30 yıldır 

yazıyor. Ayetlerimizin dizeleri şiirsel ruhumuzun siyah rengini yansıtıyordu. Şiir dünyamız 

tıpkı ruhumuz gibi parçalanıyordu. Son literatürde olduğu gibi, şiirimiz tekrar eden notlara 

dayanıyordu. Bazen eleştirmenler araştırmacıların benzer yazılarından bahsettiler, yeni bir şey 

çıkmadı. Çünkü edebiyat, diğer alanlar gibi zaten zafer haberleriyle ilgiliydi. Azerbaycan'da 44 

gün süren İkinci Vatanseverlik Savaşı, topraklarımızın kurtuluşu ile birlikte Azerbaycan'ın her 

alanına zafer, başarı ve ihtişam getirdi. Başkomutanımız sayesinde, Milli Ordumuzun, 

savaşçılarımızın ve subaylarımızın eşi benzeri görülmemiş savaşı sayesinde bizlere neredeyse 

hayal edilemeyecek bir keyif verildi. Bu zafer, yılların deneyimi, ordu kurma, siyasi vizyon, 

birlik ve eşitlik ile elde edildi.  

Akademisyen İsa Habibbaylı, "Vatanseverlik Savaşında Tarihsel Zafer" başlıklı yazısında, bu 

zafere ulaşmada pek çok faktörün olduğunu vurguluyor. Makalenin ilk cümlesi aynı zamanda 

zaferimizin tarihsel yolunu da anlatıyor. "Haydar Aliyev'den İlham Aliyev'e" ifadesi, bugünkü 

zaferimizin 30 yıllık geçmişine büyük bir son ve ölümsüz Haydar Aliyev'in politikasının ve 

parlak askeri siyasi sonucunun büyük sonudur. Akademisyen, bugünkü zaferimizde, biri 

Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliği olmak üzere pek çok faktörün rol oynadığını vurgulayarak, 

İsa Habibbaylı şöyle yazıyor: İşbirliği, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda zaferin en önemli 

unsurlarından biridir. Haydar Aliyev'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki "Bir millet, iki 

devlet" sözü önce her iki ülkede de bir atasözü oldu ve giderek derinleşerek iki kardeş ülke 

arasındaki ilişkilerin stratejisi haline geldi. "(İsa Habibbaylı)  
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Son şiirimizi 90'ların konumu ile karşılaştırdığımızda, değişen iki ana tema görüyoruz. 

1990'larda toprak kaybı teması ağır bastı, ancak bugün Azerbaycan'a zafer getiren toprak 

özgürlüğü teması ile değiştirildi. Edebiyat.  

Zafer derken neşe duydukça, zafer dediğimizde daha çok üzülürüz. Bu zaferi yaklaşık üç bin 

şehidin kanı ve canı pahasına elde ettik. 1990'lı yıllardan beri edebiyatımızda en çok tartışılan 

konu olan şehitlik, maalesef günümüzde de ana konu olmaya devam ediyor. Bu bağlamda 

şairlerimiz sadece şehitlerimizin imgelerini oluşturmakla kalmamış, aynı zamanda gurur ve 

şükran duygularını da şiirselleştirmişlerdir. Mücadele biçimleri, her birinin örnek kahramanlığı 

şiirlerimizde kırılgan duygularla anılır. Hakikat ve adalet için savaşan şehitlerimiz, zaferleri ile 

vatan için canlarını verdikleri gibi ölümü de diriltmiştir.  

Edebiyatımızın muzaffer şiirleri yeni yeni ortaya çıkmaya başlıyor ... Topraklarımıza adım atıp 

onları kucaklamak, özür dilemek, onların önünde diz çökmek, affetmek için bir an var. 

Topraklarımız bir daha ayaklar altına alınmasın, şiirlerimizde zafer sevgimiz ve zafer 

sevincimiz eksik olmasın!  

Anahtar Kelimeler- Karabağ,şiir,zafer  

  

ABSTRACT 

 

Azerbaijani literature has been writing about the memory of Karabakh's blood and loss of land 

for almost 30 years. The lines of our verses reflected the black color of our poetic spirit. Our 

world of poetry was falling apart like our soul. Like recent literature, our poetry was based on 

repetitive notes. Sometimes critics talked about similar writings of researchers. Nothing new 

came up. Because Literature, like other fields, was already in question of the news of victory. 

The Second Patriotic War, which lasted 44 days in Azerbaijan, along with the liberation of our 

lands, brought victory, success and grandeur to all spheres of Azerbaijan. Thanks to our 

Supreme Commander-in-Chief, an almost unimaginable joy was bestowed on us thanks to the 

unprecedented battle of our National Army, fighters and officers. This victory was achieved 

through years of experience, army building, political vision, unity and equality.  

Academician Isa Habibbayli in his article entitled "Historical victory in the Patriotic War" 

emphasizes that there are many factors in achieving this victory. The first sentence of the article 

also tells about the historical path of our victory. This expression "from Heydar Aliyev to Ilham 

Aliyev" is a great end to the 30-year history of our victory today and the great end of the 

immortal Heydar Aliyev's policy and brilliant military political outcome. The academician 

emphasizes that many factors played a role in our victory today, one of which is the brotherhood 
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of Turkey and Azerbaijan. Isa Habibbayli writes: Cooperation is one of the most important 

factors of the Victory in the Great Patriotic War. Heydar Aliyev's words "One nation, two 

states" in the Grand National Assembly of the Republic of Turkey first became a proverb in 

both countries, and gradually deepened and became a strategy of relations between the two 

brotherly countries. "(Isa Habibbayli)  

When comparing our latest poetry with the position of the 90s, we can see two main changing 

themes. In the 1990s, the theme of land loss prevailed, but today it has been replaced by the 

theme of land freedom, which brought victory to Azerbaijani literature.  

The more we feel joy when we say victory, the more we feel sad when we say victory. We 

achieved this victory at the cost of the blood and lives of about three thousand martyrs. 

Unfortunately, martyrdom, which has been the most widely discussed topic in our literature 

since the 1990s, is still the main topic today. In this regard, our poets not only created images 

of our martyrs, but also poeticized feelings of pride and gratitude. Their way of fighting, the 

exemplary heroism of each of them is remembered in our poems with fragile feelings. Our 

martyrs, who fought for the truth and justice, raised the death itself just as they gave their lives 

for the homeland with their victories.  

The victorious poems of our literature are just beginning to emerge. There is a time to step on 

our lands and embrace them, to apologize, to kneel before them, to forgive. May our lands never 

be trampled on again, may our love for victory and joy of victory not be lacking in our poems!  

Keywords- Karabakh, poetry, victory  

 

Giriş 

 

      Azərbaycan Ədəbiyyatı artıq 30-ilə yaxın bir zaman idi ki, Qarabağın qan yaddaşından, 

torpaq itkisindən yazırdı. Misralarımızın sətirləri poeziya ruhumuzun siyah rəngini əks 

etdirirdi.  Şeir dünyamız da  ruhumuz kimi parçalanır, öləziyirdi. Son zamanın ədəbiyyatı kimi 

şeirimiz də təkrar notlar üstə köklənmişdi.Bəzən tənqidçilər araşdırmaçıların bir-birinə bənzər 

yazılarından bəhs edirdilər.Yeni bir şey yaranmırdı. Ona görə ki, artıq Ədəbiyat da digər sahələr 

kimi bir qələbə xəbərinin sorağında idi. Azərbaycanda 44 gün  sürən 2-ci Vətən- Qarabağ 

müharibəsi torpaqlarımızın azadlığı  ilə bərabər Azərbaycanın bütün sahələrinə bir zəfər, uğur 

və möhtəşəmlik gətirdi. Az qala xəyala çevriləcək bir sevinci Ali Baş Komandanımızın 

sayəsində Milli ordumuz, döyüşçü və zabit heyyətimizin misilsiz döyüşü sayəsində bizlərə 

ərməğan edildi. Bu qələbəmiz illərin təcrübəsindən, ordu quruculuğundan, siyasi baxışdan, 

qazanılan birlik və bərabərliyimizdən əldə edildi.   
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Akademik İsa Həbibbəyli “Vətən savaşında tarixi zəfər” başlıqlı məqaləsində bu zəfərimizin 

qazanılmasında çox amillərin var olmasını vurğulayır. Məqalənin ilk cümləsi də  zəfərimizin 

tarixi yol keçməsindən xəbər verir. “Heydər Əliyevdən İlham Əliyevə” bu ifadə  bu günkü 

qələbəmizin 30-illik tarixi yol keçdiyini və ölməz Heydər Əliyev siyasətinin və  parlaq hərbi 

siyasi yekununun möhtəşəm sonluğudur. Akademik  bu gün qazandığımız zəfərdə bir çox 

faktorların rol oynadığını vurğulayır, bu faktorlardan biri də Türkiyə və Azərbaycan 

qardaşlığıdır.İsa Həbibbəyli yazır: “ Təməli Böyük  uzaqgörənliklə Ulu öndər Heydər Əliyev 

tərəfindən qoyulmuş “Bir millət, iki dövlət”düsturu əsasında möhkəmləndirilmiş Azərbaycan-

Türkiyə birliyi və əməkdaşlığı da Vətən müharibəsindəki Zəfərin ən mühüm amillərindəndir. 

Vaxtilə  Heydər Əliyevin türkiyə Cümhuriyyətinin  Böyük Millət  Məclisində Səsləndirdiyi 

“Tək millət iki dövlət” kəlamı əvvəlcə hər iki ölkədə atalar sözünə çevrilmiş,  tədricən daha da 

dərinləşərək iki qardaş ölkə arasındakı münasibətlərin strategiyası status qazanmışdır.”(1.isa 

Həbibbəyli)  

 

Məqsəd 

 

 Son poeziyamızı 90ci illər pozeiyası ilə müqayisə edəndə  iki  dəyişən əsas mövzu görmək 

olur.90- cı illərdə torpaq itkisi mövzusu üstünlük təşkil edirdisə bu gün bu mövzu Torpaq 

azadlığı mövzusu ilə əvəz olunub və elə bu da Azərbaycan Ədəbiyyatına Zəfər, qələbə mövzusu 

gətirdi.  

Bu gün qazandığımız zəfər ədəbiyyatımızda da bir rəngarənglik, bir gözəllik abı-havası gətirdi. 

Bu gün ədəbiyyatımız əsasən uğurlarımızdan, qələbə sevincimizdən, birlik bərabərliyimizdən, 

Türkiyə və Azərbaycan qardaşlığından, qəhrəman Azərbaycan əsgərindən və  torpaqlarımız 

uğrunda qazandığımız zəfər yolunda canlarını qurban verən  müqəddəs Şəhidlik mövzusundan 

bəhs edir. Torpaq azadlığından doğan sevincin poetic ifadəsi isə poeziyamızın ana xəttini təşkil 

edir.Bu tipli şeirlər əsasən “Qarabağ Azərbaycandır” başlığı altında birləşib.  

                             Dünya-dünya olan gündən  

                            Varlığımız ona Vətən,  

                            Biri- ürək, biri bədən;  

                            Hər ikisi ulu torpaq-  

                            Azərbaycandır Qarabağ! 

                                              ( 2.Vahid Əziz, “Azərbaycandır Qarabağ”)  
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 Şövkət  Zərin Horovlu neçə illik torpaq həsrətini içində ovuda bilmədiyi kimi şeirlərində də 

misralara sevincini sığdıra bilmir. Zəfərimizin açarının haqdan, ədalətdən gəldiyini deyən şair, 

tarixə üz tutur.  

                           Qalxıb gələr Pənahəlixan,  

                          Sultan ağa da laşından.  

                            Bir səs ucalar Şuşadan,  

                          O  xan qızı Natavandı,  

                           Qarabağ Azərbaycandır.  

Dünənin sərkərdələri,  Sultan ağaları, Natəvanları keçmişimizin bizə ərmağanları olduğu kimi, 

bu günümüzün qorxu bilməyən, cəsur, mərd, geri dönməyən  əsgərlərinə inam və güvənimiz  

böyükdür. Zəfərimizin bir gücü də elə bundadı. Bu mübarizə haqq işidir. Haqq,ədalət hər zaman 

qalibiyyətlə sonlanır. Şeirdə qorxu bilməyən bir zabitin obrazın  görmək olur.  

                        Zabit oğlum qorxu bilməz,  

                       Əsgər balam geri dönməz.  

                       Qalxan bayraq bir də enməz  

                       Haqq işimiz qana-qandı –  

                       Qarabağ Azərbaycandır. 

                                                                      (3.Şövkət Horovlu)  

 Tehran Əlişanoğlu yazır ki,  “ Otuz ildən bu yana Azərbaycan ədəbiyyatının bir mövzusu 

olubdur-Qarabağ müharibəsi. və onu da axıracan yaza, mətlubini sonacan yoza bilməmişik. 

Çün məğlubiyyət qorxusu olubdur;bu ana gələndə qələm dayanıb, susubdur. Atəşkəs 1 Qarabağ 

savaşının acıları ilə barışmamışdıq yox!, elə olsaydı, Ali Baş Komandanımız bircə kərə: 

“Qarabağ Azərbaycandır!”tüm millər bir olub ayağa duramaz, qafilən bu qədər güc, enerji, 

vulkan püskürəmməzdi.”(4.Tehran.M. “Qalibiyyət və Ədəbiyyatın dərsləri”, “Ədəbiyyat “).  

 Bəzən keçmişə boylananda bugünkü zəfərimizi görmək çox da çətin olmur. Çünkü hələ Xəlil 

Rza Ulutürkün, Məmməd Arazın, Bəxtiyar Vahabzadənin, Zəlimxan Yaqubun, Sabir 

Rüstəmxanlının və onlarca poeziya nəhənglərimizin misralarında mübarizəyə çağırış 

motivlərini hər zaman izlədik  və elə bu gün döyüşən əsgərlərimizin, şəhidlərimizin o ruha 

söykənərək formalaşdığlarının şahidi oluruq.  

Poziyada qəhrəman obrazı 90-cı illərdən əksin tapırdı.İstər 20-yanvar hadisələrində, istər 1-ci 

Qarabağ savaşında, istər atəşkəs sandığımız dövrdə-Lələtəpə döyüşündə, Aprel hadisələrində, 

iyul hadisələrində də hər zaman poeziyanın əsas mövzusu kimi işlənib. Xüsusi ilə Azərbaycanın 

Milli qəhrəmanı Mübarizin igidliyinə həsr edilmiş yüzlərcə şeir, poma və nəsr əsərləri 

yaranıb.(Bu yaxınlarda Mübrizə həsr edilmiş şeirlər toplusu çap edilib.Redaktoru və ön sözün 
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müəllifi Sona İsmayılovadır) İyul döyüşlərində isə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Polad 

Haşımov haqqında poeziya nümunələri ilə yanaşı onun qəhrəmanlığından bəhs olunan iki 

böyük məqalələr toplusu nəşr edildi.(“Qanun” və  “Hədəf”nəşriyatı) ən yeni poeziya 

nümunələrimizdə general Polad Haşımov obrazı daha çox izlənilir. Əhməd Qəşəmoğlu, 

Kəmaləddin Qədim, Şövkət Şuşalı, Adilə Nəzərvə.s. yaradıcılığında general Polad obrazını 

görmək  çox qürürvericidir..  

                             Ordumuzun generalıydın Polad bəy,  

                           Milyonlara general oldun, Polad bəy!  

                            Qüdrətinlə xalqın qalxıb ayağa  

                            Qisasını belə aldın , Polad bəy  

                                    (5.Əhməd Qəşəmoğlu, “general                            Polad  bəy”,”Ədəbiyyat 

“qəz.)  

 Kəmaləddin Qədimin”Əsgərdən qabaqda general gedir” başlıqlı şeirində generalımızın hər 

zaman əsgərlərdən öndə getməsini və özünü əsgərlərimizin önünə sipər etməsini qələbəmiz 

üçün əsas şərtlərdən biri kimi  dəyərləndirir.   

                        Ölürük, Vətənin torpağ çəkir,  

                        Ölürük, tək vətən yaşasın təki.  

                          Ancaq qələbə var , o döyüşdə ki  

                           əsgərdən qabaqda general gedir. (6.Kəmalədin.Q)  

General obrazı Azərbaycanın döyüşç əsgər və zabitlərinin ümumiləşdirlimiş obrazı səciyyə 

daşıyır.  

Zəfər poeziyası arasında ayrı-ayrı şəhərlərə yazılan şeirlər könül oxşayır. Xüsusilə o yerlərdə 

dünyaya gəlib,o yerlərin dağına-daşına bələd olan şairlərin yaradıcılığında təsirli bə təbii hislər 

yaşadır. Qulu Ağsəsin ”Ağdam” şeirində olduğu kimi. Bu şeir Ağdamı görməyən biri üçün bu 

şəhər haqqında tam bir fikir formalaşdırır. Sanki Ağdamın xasiyyətnaməsi ilə tanış oluruq.   

                               Dünyanı bazara çıxaran  

                               Dünya bazarında satılan-  

                               Şəhərim!  

                               Yuxarı başına keçən kafirə  

                               Yuxarıdan aşağı baxan,  

                               Allahdan da çəkinməyən  

                                Bircə əsarətdən qorxan!  

                               Ağ alınlı qızıl atların vətəni,  

                                Seyid cəddinə içilən andların  
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                                Vətəni!  

 Şeirin sonunda Zəfər sevincini doyasıya yaşıya bilən bir şair görürük. Ağdamın qurtaran 

külünə də şükür deyən, son gününə qədər döyüşüb şəhid olan şəhərin qayıdışını şair özü 

demiş”Sevincdən ağlımız çaşıb, yüz min dəliynən gəlirik, bir “Uzundərə” havası çal, çıx Bərdə 

yoluna-Uzundərəynən gəlirik!...” Bu misralar zəfər sevincinin ifadəsi deyil, canlı tablosudur.   

 “Ağ-qara-bağ” şeiri ilə isə Qulu Ağsəs  oxucusunu Ağdamın Gülablı kəndinə aparır. Bütün 

kənd təbiəti,  yolu,izi çayı, düzü, ağacları, bulaqları,məktəbi görmüş kimi oluruq. Burada dərsə 

gedən bir oğlan və  ömrünü təkcə oğluna bağlayan ana görürük.  Azərbaycan qadını, özünü , 

ümüdlərini, gələcəyini yalnız övladına həsr edən ana.  

                          Bir anamdı, bir də mən.  

                          Cammat uyuyardı,  

                          Anamsa çay qoyardı,  

                           Balası ac qalmaın:  

                           Bu da qozu, alması.  

                           Yerimə gətirərdi,  

                           Bircə mən idim dərdi:  

                          Ağacaları kəsdirək  

                         Qoyunları qırdıraq,  

                         Quluya toy vurduraq!”  

                        (Kəsildi ağac, anam,  

                        Kəsildi əlac, anam,  

                        Qəbri torpağa ,özü  

                        Atama möhtac, anam...)  

Videoda Gülablı kəndini görən şair, videonu  göndərən  şair dostu Rəşad Məcidin “Tanıdın bu 

yerləri, Ağsəs?..” sualına cavabı şairi doğma kəndlərini qarış-qarış gəzdirir. 30- illik ayrılıq və 

həsrət Qulu Ağsəsin unudulmayan  xatirələrini çubuqlayır.Torpağın hər qarışını əzbərdən bilən 

şair bu zəfər nağılını bütün şirinliyi ilə təqdim edir. Sonda Damcı  bulaqdan bir ovuc dadan şair 

bu xəyalı görüşü Ağdamın başına dönə bilmək arzusunun hələ gerçək olmadığını amma, 

yaxınlarda Gülablıya qovuşmaq arzusunun həqiqət olacağına inanır.  

                       Damcıbulaq  - on addım,  

                       Gücnən bir ovuc daddım.  

                       Donduq...maşına dönək,  

                       Yurdun başına dönək!  

                          ... Ay canım- gözüm Rəşad,  
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                        Lap sözün düzü , Rəşad,  

                        Bunlar yoxdu videoda-  

                        İnşallah, olar o da!.. 

                                                        (7.Qulu Ağsəs)  

Adilə Nəzərin “Bu zəfərin mübarəkdir, ey Vətən” şerində bir qürur,  fəxarət hissi ilə yanaşı, 

bütün Qafqazın Azərbaycan zəfərinə  etdiyi  səcdə hissi də qabardılır.  

                       Qürurluydu bu Qarabağ səfəri...  

                        Butorpağın hər oğlu , hər nəfəri,  

                        Qanımızla qazanmışıq zəfəri,  

                       Bu zəfərin mübarəkdir, ey vətən! (8. Adilə Nəzər)  

Zahid Xəlil “Laçın”, “Ağdamım , ağ şəhərim” şeirlərində  Laçının  və  Ağdamın qəhrəman 

oğullarını xatırlayır, onların bu torpaqlar uğrunda mübarizə apardıqlarını vurğulayır.  Zəfər 

sevinclərin vərəqlərlə bölən şair Qarabağ torpaqlarına gözaydınlığı verir, Vətən həsrətilə 

dünyadan köçən tanınmış igidlərimizi, söz ustalarımızı sevgiylə xatırlayır.  

                                      Gözün aydın , ay Laçın,  

                                      Gözün aydın,  Həkəri!  

                                       Demə geri dönərmiş  

                                       Tarixin də təkəri.    

                                                                    (9. Zahid Xəlil)   

Ağdama ağ şəhərim deyə, gözaydınlığı verib, zəfərini paylaşan şair dağ vüqarlı bu şəhərin 

qəhrəmanlarını anır. Allahverdi Bağırovun,Faiqin, Rövşənin, Asifin, Nadirin qəhrəmanlığını 

adalrını çəkərək dünyadan köç edən Şahmarın, Xudunun, Cehun Mirzəyevin bu zəfər 

bayramında ruhlarının şad olduğunu poetikləşdirir.  

Zəfər şeiləri içərisində Azərbaycan əsgərinin qedrətinə, qəhrəmanlığına da yüzlərcə şeir həsr 

edilib. Məmməd İsmayılın, Hüseyn Bağıroğlunun, Rafiq Yusifoğlunun, Zahid Xəlilin, Adilə 

Nəzərin, Aybəniz Əlyarın, Şövkər Horovlunun, Əjdər Olun, Barat Vüsalın, Təranə Əliyevanın, 

İbrahim Yusifoğlunun və s.şeirlərində Azərbaycan əsgərinin 30-illik ağrılarımıza son 

qoyduqları, igidlik və cəsarətləri vurğulanır, Şəhid və döyüşçülərimizə olan minnət borcunun 

əvəzsizliyi ifadə edilir.  

Məmməd İsmayıl “Boyuna Qurban olum,  Azərbaycan əsgəri, dünyanın ən mübarək qələbəsi 

sənindir” deyə haykırtısından dünya lərzəyə gəldi. 30-illik həsrəti iliklərinədək hiss edirsən.  

                            Ağzımda haqq deyirəm, bu haqq səsi  sənindir,  

                            Hələ haqqın nahaqla bəhsəbəhsi sənindir,  

                             Dünyanın ən mübarək qələbəsi sənindir,  
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                             Bu qələbə yolunda nə dayan , nə yavaşı,  

                             Bu vuruş haqq vuruşu, bu savaş haqq savaşı.  

                                                (10.Məmməd İsmayıl, “Ədəbiyyat “qəzeti)  

 Avdi Qoşqarın “Azərbaycan əsgəri” şeirində isə vuruşlarda  Azərbaycan  döyüşçüsçüsündə 

mübarizlik əzmini gücləndirən ruhgörürük, bu şeirin bir az da  marş tipli olması şşeirin təsir 

gücünü daha da artırır.   

                      And olsun al Günəşə,  

                      Bu qüdrət haqqdan gəlir,  

                      Canda qanı oynadan  

                     Yaddaşdan, vaxtdan gəlir,  

                     Öləziyən ümiddən,  

                     Sönən çıraqdan gəlir,  

                     Endir zəfər cəngini—  

                      Endir titrətsin yeri-  

                       Azərbaycan əsgəri.  

                                              (11.Avdi Qoşqar,”Azərbaycan əsgəri”)  

Şuşada  bayrağımızın dalğalanmasını şairirlərimiz böyük fəxrlə, sevinc və qürurla ifadə 

edirlər.İbrahim  Yusifoğlu “Şuşa” şeirində” Ali Baş Komandan bəxtini yazmış”ifadəsi ilə çox 

məqamlara işıq tutur,30-illik bu həsrətə İlham Əliyev və müzəffər ordumuzun birliyi sayəsində 

qovuşduğumuzu fəxarətlə qeyd edilir.   

                     Nə qədər qəlbləri sevgisi sarmış,  

                   Ali Baş Komandan bəxtini yazmış,  

                  Bütöv Azərbaycan Şuşaya yarmış,  

                   Hamısı bir olub qalxdı vuruşa,  

                 Vəhşi caynağından qurtuldu  Şuşa! 

                                                               (12.İbrahim Yusifoğlu)  

                               

Zəfər şeirləri həsrətdən, müharibədən, qardaş türk birliyindən, Şəhidlərimizin hər qarış Qarabağ 

torpaqlarına hopan al qanlarından keçir. Az bir zaman ərzində Azərbaycan poeziyasında məlum 

mövzuların yetərincə yazılması bu xalqın şair və yazarlarının zəfəri şərbət kimi içmələrindən 

xəbər verir. Və bu mövzuların bugünkü gündə hadisələrə münasibəti diqqətdən kənarda 

qalmır.Tənqidçi və araşdırmaçılarımızın Azərbaycan ədəbiyyatında zəfər, qələbə poeziyasının 

üzərinə düşən vəzifəni laiqincə yerinə yetirə bildiyinə inanırlar. Tənqidçi  Elnarə Akimova 

“Atıldı dağlardan zəfər topları” məqaləsində yazır: “Ədəbiyyat , bədii söz həm də tarixin 
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yuvasıdır, bu günün dərslərini  zamanın sonrakı axarına qatan və gələcəyə ötürən, ən etibarlı 

məxəzdir. Bu halda qanunauyğun bir məqam da var: baş verənlərlə birlikdə ona münasibət də 

tarixin predmetidir! Bir əsir əvvəlin ədəbiyyatı millətə enerji püskürən qüvvət mənbəyi oldu. 

Təsadüfü deyil ki, bir əsir sonra, 2020-ci ilin sentiyabrından bu yana davam etmiş 44 günlük 

vətən müharibəsinin də, qazandımız zəfərin də yükünü çəkməyə bu poeziyanın gücü yütir.” 

(13.E.Akimova)  

Zəfərimizin qazanılmasında Qardaş türkiyə , Ərdoğan və İlham Əliyiv birliyi önəmli yer 

tutduğu kimi bu günkü poeziyamızı bu birlikdən doğan sevinc bəzəyir. Rafiq Yusifoğlu, zahid 

Xəlil, Mahirə Abdulla, Xanım İsmayılqızı, Nizami Murad, ramiz Duyğun, Adilə Nəzərin, Vaqif 

Aslan,Hüseyn Bağıroğlu, Şövkət Horovlu, Seymur şeydayev,Elnur Uğur və.s. şeirlərində əsas 

ideya  Türkiyə və azərbaycan birliyi, Tayyib Ərdoğan və İlham Əliyev dostluğu və 

qardaşlığının  bu günkü qalibiyyətimizdə yerindən ibarətdir.  

                             Turan son pənahımız,  

                              Onadır inamımız.  

                             Sizinlə qürur duyur,  

                            Doğma Qarabağımız.  

                          “Bir bədəndə iki can”  

                          Türkiyə-Azərbaycan  

                          İlham ilə Ərdoğan. 

                                                        (14. Seymur Şeydayev)  

Nizami Muradoğlu  T.Ərdoğananın  və İlham Əliyevin birliyindən doğan zəfərimizi Türk 

dünyasının iki böyük  dövlət başçılarının şəninə həsr etdiyi poeziyada ifadə edir. Aydınlıq 

güzgüsü olan başqanların əməlləri kimi işləri də aydınlığ, nur doludu.    

                        Aydınlıq güzgüsüdür  

                       Bəşərə məhəbbətin.  

                        Simloluna çevrilib  

                        Mərdliyin, mətanətin.  

                        Azərbaycan sevdalı  

                        Turan vətəndaşıdı.  

                        Ali Baş Komandanım  

                       İlham Heydər oğlunun  

                       Dostudu, qardaşıdı  

                        Rəcəb  Tayyib Ərdoğan! 

                                                           ( 15.Nizami Muradoğlu)  
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Adilə Nəzərin”İki can” şeirində  Ərdoğan və İlham Əliyev birliyindən, iki xalqın qardaşlığından 

və birlikdən zülmətlərdən işıqlığa çıxan Türk dünyasının nura boyanacağı ideyası könül oxşayır 

və qürur verir.  

                              İki söz...iki qəlb, bir ruh,iki can,  

                             Ürəyi yanmasa oyanmaz ki, qan,  

                              Zülmət yarılacaq ağaracaq dan,  

                              Yayılacaq Türkün torpaqlarından.(Adilə  Nəzər)  

Zəfərlərə gedən yol ixtişaşlardan , səngərlərdən, savaşlardan keçir. 90-cı il poeziyasının əsas 

mövzusu kimi bu günki misralarımız da vətən müharibəsindən, 2.Qarabağ savaşından  keçdi.  

Poeziyada müharibə ağrılı yazılar yenə də bu xalqın həyatında qanlı, qadalı izlər qoydu. 

Körpələrin göz yaşında, anaların oğul dağında, şəhidlərə deyilən ağılarda müharibə  ağrısı bu 

günümüzün qanlı tarixinə yazıldı. Poeziyamız müharibə ahının, əzabının portretini çəkdi. Bu 

iki ayda minlərcə müharibə poeziyası yarandı. Demək olarki bütün mövzuların başlanğıcı 

müharibə ağrısı oldu. Fikrət Qoca, Məmməd İsmayıl, Qulu Ağsəs,  Esmira Məhiqızı, Firuzə 

Məmmədli, Şövkət Horovlu, Yusif Nəğməkar,  İlham Qəhrəman,  Barat Vüsal,  Adilə Nəzər,  

Həyat Şəmi, Aybəniz Əliyr, Səhər Əhməd, Təranə Turan, Elza Məmmədova və onlarca şair 

müharibə ağrılarını misralara gətirdi.  

Esmira yazır:  

                          İndi hamı davaya getmək istəyir,  

                          Hamı öyüşmək istəyir,  

                         ən çox da mən.  

                         amma necə döyüşmək istəyəcəm..  

                        kiminsə balasına necə atəş açacağam,  

                        bir uşağın atasını necə vuracağam,  

                        bir insanı necə öldürəcəyəm-  

                        bilmirəm,  

                         bilmirəm!  

 Şeirdə ana, qadın obrazın  görürük, sanki bir ananın rəsmi gözlərimiz önündən asılıb.  

Müharibəyə insan öldürmək üçün deyil oğullara sipər olmağ üçün getmək istəyən Azərbaycan 

qadını.Humanist azərbaycan anası.  

                   İndi hamı davaya getmək istəyir,  

                  ən çox da mən!  

                  Və..  

                 Mənim kimi analar çoxdu-  
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                Sipər olmaq istəyən! 

                                                 ( 16.Esmira Məhiqızı)  

 Zəfər, qələbə deyəndə nə qədər sevinc hissi yaşayırıqsa bir o qədərdə gözlərimizdən kədər 

çəkilmir. Bu zəfəri  üç minə yaxın şəhidlərimizin  qanı, canı bahasına əldə etdik. Nə yazzıq ki,  

90-cı illərdən Ədəbiyyatımızda ən geniş mövzu kimi işlənən şəhidlik  hələ də günümüzün əsas 

mövzusudur. Bu mövzuda şairlərimiz şəhidlərimizin obrazlarını yaratmaqla bərabər fəxarət və 

minnətdarlıq hislərini də poetikləşdiriblər. Onların döyüş yolu, hər birinin örnək olası 

qəhrəmanlığı şeirlərimizdə kövrək hislərlə  xatırlanır. Haqq, ədalət yolunda mübarizəyə qalxan 

şəhidlərimiz qalibiyyətləri ilə vətənə can verdikləri kimi ölümün özünü  də belə ucaltdılar.   

                         Bu bir dəqiqəyə sığmayan nə var?  

                        Şəhadətin haqdı, zəfərin haqdı.  

                        Vətən uğruna ölən oğullar,  

                         Ölümün özünü ucaldacaqdır 

                                                                     ( 17.Aybəniz Əliyar)  

 “Şəhidim, sabahım sənə borcludur” şeirində gələcəyimizi, aldığımız nəfəsi tökülən o 

müqəddəs qana, şəhid adına borclu olduğumuzu deyən  Təranə Turan qırılan hər yarımçıq şəhid 

ömrünü Qarabağ adlandırır.  

 

                          Hər şəhid-zirvəsi göyü dələn dağ,  

                         Köksündəazadlıq çağlayan bulaq.  

                         Qırılan hər ömrün sonu Qarabağ,  

                          Gələcək o xoşbəxt sona borcludu 

                                                                            ( 18.Təranə Turan)  

 

 Nəticə 

 

Qarabağ mövzusu Azərbaycan ədəbiyyatında 30- ilə qədər bir zaman kəsiyində yazılmaqdadır. 

Aparılan araşdırmalara görə belə nəticəyə gəlmək olar ki, bu istiqamətdə  Azərbaycan 

ədəbiyyatı, xüsusi ilə poeziya janrı yetərincə  öz sözünü demişdir. Amma bu mövzular ən çox 

torpaq itkisindən bəhs edirdi.  Bu gün isə poeziyamız qazandığımız qələbənin poetik misralarını 

yaradır. Qarşıda torpağlarımıza ayaq basıb onunla qucaqlaşmaq, üzür istəyib qarşısında diz 

çökmək, bağaşlanmaq  məqamı da  var. Torpağlarımız bir də basılmasın, şeirlərimizdən Qələbə 

sevgimiz, zəfər sevincimiz əskik olmasın!  
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ÖZET 

Endüstri 4.0 Devrimi ile beraber ülkelerin ekonomik ve teknolojik yapılarında değişimler 

meydana gelmektedir. Yapay zekânın hızla gelişmesi ve beraberinde otomasyonun ilerlemesi 

üretimde robotların kullanımını hızla artırmaktadır. Birçok sektörde insan işgücünün yerini 

robotların alması ise işsizlik endişelerini beraberinde getirmiştir. Artan robotlaşma ile istihdam 

ve işsizlik sorunlarının neden olacağı görüşü ülkelerin mali yapılarına ve vergilendirmeye 

önemli etkileri olacağı tartışmasını da alevlendirmiştir. Birçok ülkenin en önemli vergi geliri 

kaynağı emek üzerinden alınan vergilerden oluşmaktadır. Robotlaşma nedeniyle ortaya çıkan 

işsizlik devletleri vergi geliri kaybına uğratırken diğer taraftan ise niteliksiz işgücünün emek 

piyasasına uyumunu sağlayacak eğitime yönelik kamu harcamalarını arttırabilir. Bu anlamda, 

devletlerin yaşayacağı muhtemel olan mali problemlerin önlenebilmesi için robot vergisi 

önerilmiştir. Çalışmanın amacı, “artan robotlaşma ile mali politika değişkenlerinin nasıl 

etkilendiği” sorusundan hareketle yola çıkmaktadır. Kısa dönemde robot vergilerinin gerekliliği 

araştırılarak uzun vadede artacak olan otomasyon ile robot vergilerine duyulan ihtiyaç 

neticesinde çözüm olabileceği araştırılarak çalışma sonucuna yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Robot, Vergi, Otomasyon Vergisi, Robot Vergisi, İstihdam 
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ABSTRACT 

With the Industry 4.0 Revolution, changes have been taking place in the economic and 

technological structures of countries. The fast-growing development of artificial intelligence 

and the advancement of automation is increasing the use of robots in production rapidly. In 

many sectors, the replacing of the human workforce with robots has bought along 

unemployment concerns. The remark that increasing robotization will cause employment and 

unemployment problems has fueled the debate that it will have notable effects on the financial 

structures and taxation of countries. In many countries, the most important source of tax revenue 

consists of taxes on labor income. While unemployment due to robotization causes tax revenue 

loss to governments; on the other hand, it can increase public expenditures on education that 

will ensure the adaptation of unqualified labor force to the employment market. In this sense, a 

robot tax has been proposed to prevent financial problems that the governments are likely to 

experience. The aim of the study has set out from the question “how financial policy variables 

are affected by increasing robotization”. It has been investigated that there can be a solution in 

consequence of the needed robot taxes with the automation which will increase in the long term 

by analyzing the necessity of robot taxes in the short term and has taken place in the study 

result. 

Keywords: Robot, Tax, Automation Tax, Robot Tax, Employment. 
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ABSTRACT 

            Following innovative approaches to creative entrepreneurship and cultural management 

and underlining the role of dances in branding a country as a tourist destination, this paper aims 

at analysing some aspects of Kazakh national dance called Kamazhay thus expressing a 

discourse on ethnicity and nation building. Despite a great ideological construct such a 

brand meant to frame the cultural diplomacy in Kazakhstan in the stream of contemporary 

history, the decision makers have not acknowledged the importance of performance in pointing 

out specificity and the complexity of the process which will take a long time to be implemented. 

Connecting dances with other aspects of anthropology like cuisine, gift exchange and 

hospitality, this article points out the role might be played by creative entrepreneurship and 

cultural management in the branding strategies. 
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QARABAĞ BÖLGƏSINDƏ NOVRUZ ƏNƏNƏLƏRI 

NOVRUZ TRADITIONS IN THE KARABAKH REGION 

 

Dos. Dr. Nigar HƏSƏNOVA 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

AMEA Folklor İnstitutu 

 

XÜLASƏ  

Azərbaycan xalqının özünəməxsus milli adət-ənənələri hər zaman dünya xalqlarının 

marağına səbəb olub. Qədim tarixə malik Azərbaycan xalqı öz adət-ənənələrini qoruyaraq 

gələcək nəsillərə çatdırıb. Müxtəlif dövrlərdəki mövcud siyasi şərait, bədnam qonşuların işğalı 

bir sıra adət-ənələrimizin yüksək səviyyədə keçirilməsinə mane olsa da, yaşlı nəsil adətlərimizi, 

ayinlərimizi gənc nəsilə ötürə bilmişdir. Qarabağ bölgəsinə aid folklor örnəkləri bir daha sübut 

edir ki, adətlərimiz yaşlı insanların hələ də yaddaşındadır.  

Novruz adət-ənənələri Qarabağ mərasim mədəniyyətinin tərkib hissəsidir. Qarabağ 

bölgəsinə, eləcə də Qarabağın qapısı adlanan Yevlax bölgəsinə xas olan Novruz adətlərini 

araşdırdıqca, müqayisə apardıqca maraqlı faktlar ortaya çıxır. Bu bayramın köklərinin 

araşdırılması ilə bağlı indiyədək xeyli tədqiqatlar aparılmışdır. Bu barədə Əzizə Cəfərzadənin, 

Bəhlul Abdullanın, Azad Nəbiyevin, Muxtar İmanovun, Ramazan Qafarlının, Ağaverdi Xəlilin 

və başqalarının tədqiqatları vardır.  

 Xalqımız ayrı-ayrı hökmdarların təbliğ etdıyı bir sıra bayramları, mərasimləri zaman 

keçdikcə unutmuşdur. Lakin Novruz bayramı əsrlər boyu xalqın yaddaşında yaşamışdır. 

Azərbaycan xalqı bu bayramı gözləmiş, hörmətlə qarşılamışdır. Bu bayramı sevgi ilə qeyd 

etmişdir. Novruzda icra olunun mərasimlər, adətlər bu gün də yaşayır: tonqal qalanır, şam 

yandırılır, süfrə bəzənir, insanlar yeni libas geyinir, küsülülər barışır və s. 

Məqalədə Qarabağ bölgəsinə aid olan Novruz adət-ənənələrinə diqqət yönəldilir və 

bayram ərəfəsində keçirilən adətlər araşdırılır. Digər bölgələrimizdə Novruzun qeyd olunması 

ilə bağlı müqayisələr aparılır. Bu bayramın klassiklərin əsərlərində rast gəlindiyi məqamlar 

göstərilir.  

1.  Qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 

Novruz bayramı şənliklərində iştirakı, xalqla birlikdə olması insanlara ruh verir. Həmçinin 

Novruz bayramının 30 sentyabr 2009-cu il tarixində UNESCO-nun dünya xalqlarının qorunan 

qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilməsində Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-

prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın rolu olduğu diqqətə çatdırılır. 

2.  

Açar sözlər: Novruz, milli, çərşənbə, od, adətlər, su, el, yumurta, şirniyyatlar  
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ABSTRACT 

 The unique national traditions of the Azerbaijani people have always attracted the 

interest of the peoples of the world. The people of Azerbaijan, with its ancient history, have 

preserved their traditions and passed them on to future generations. Although the current 

political situation at different times, the occupation of notorious neighbors prevented the 

holding of a number of our traditions at a high level, the older generation was able to pass on 

our traditions and rituals to the younger generation. Examples of folklore of the Karabakh 

region prove once again that our traditions are still remembered by older people. 

 Novruz traditions are an integral part of Karabakh ceremonial culture. Interesting facts 

emerge as we study and compare the Novruz customs typical of the Karabakh region, as well 

as the Yevlakh region, known as the Gate of Karabakh. So far, much research has been done 

on the origins of this holiday. Aziza Jafarzadeh, Bahlul Abdulla, Azad Nabiyev, Mukhtar 

Imanov, Ramazan Gafarli, Agaverdi Khalil and others have researched this. 

 Over time, our people have forgotten a number of holidays and ceremonies promoted 

by individual rulers. However, Novruz holiday has lived in the memory of the people for 

centuries. The people of Azerbaijan have been waiting for this holiday and welcomed it with 

respect. He celebrated this holiday with love. The ceremonies and customs performed in Novruz 

are still alive today: a bonfire is lit, candles are lit, the table is decorated, people wear new 

clothes, people are reconciled and so on. 

 The article focuses on the traditions of Novruz in the Karabakh region and examines the 

customs held on the eve of the holiday. Comparisons are being made in other regions regarding 

the celebration of Novruz. The moments of this holiday in the works of the classics are shown. 

 It is noted that the participation of the President of the Republic of Azerbaijan Ilham 

Aliyev in the Novruz festivities and his presence with the people inspires people. It is also noted 

that the role of the First Vice-President of the Republic of Azerbaijan Mehriban Aliyeva in the 

inclusion of Novruz holiday in the UNESCO list of protected intangible cultural heritage of the 

peoples of the world on September 30, 2009. 

3.  

4. Key words: Novruz, national, Wednesdays, fire, customs, water, people, egg, sweets.  

   

 Novruz Azərbaycanın milli bayramıdır. Bu bayram Azəərbaycanın bütün bölgələrində 

xüsusi təntənə ilə qeyd olunur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Novruz 

bayramı şənliklərində iştirakı, xalqla birlikdə olması insanlara ruh verir. Həmçinin Novruz 

bayramının 30 sentyabr 2009-cu il tarixində UNESCO-nun dünya xalqlarının qorunan qeyri-

maddi mədəni irsi siyahısına daxil edilməsində Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-

prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın böyük rolu vardır.   

 Şərqin ilk demokratik respublikası olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti milli ənənələrin 

qoruması məsələlərini xüsusilə diqqətdə saxlamışdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 

"Novruz bayramı münasibətilə hökumət məmurlarına müavinəti - Nəqdiyyə verilməsi haqqında 

qanun" adlanan sənəd bu barədə bir örnəkdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Novruz 

bayramının yüksək səviyyədə keçirilməsini təmin edən bu hüquqi sənəd Azərbaycan Xalq 
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Cümhuriyyəti Parlamenti tərəfindən 1919-cu il martın 19-da qəbul edilmişdi. Rusiya əsarəti 

dövründə Novruz bayramı rəsmən qeyd olunmurdu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti 

Novruz bayramının keçirilməsinə xüsusi önəm verərək, bu məqsədlə 1919-cu il fevralın 18-də 

bayram münasibətilə müavinət verilməsi barədə Parlamentə qanun layihəsi təqdim etdi. Qanun 

layihəsi Parlamentin 17 mart tarixli iclasında müzakirə olundu. Müzakirədə Əhməd bəy 

Pepinov, Ağa Aşurov, Xudadat bəy Məlik-Aslanov, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və Mustafa 

Vəkilov çıxış etdilər. Layihə səs çoxluğu ilə qəbul olundu. Qanuna əsasən, hökumət məmurları 

əmək haqqına görə üç kateqoriyaya bölünərək, onlara məvaciblərinin 40-70 faizi qədər 

müavinət verilməsi qərara alındı. Hökumətin 1919-cu il 19 mart tarixli qərarı ilə nazirlər, 

onların müavinləri və hökumətin işlər idarələri rəislərinin mart ayı üçün maaşları iki dəfə 

artırıldı (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası, II, 2005: 269).    

 Novruz bayramı ilə əlaqədar indiyədək bir sıra geniş tədqiqatlar aparılmışdır. Bu 

təqiqatlar arasında məsələlər müxtəlif istiqamətlərdə araşdırılmışdır. Bu barədə Əzizə 

Cəfərzadənin, Azad Nəbiyevin, Bəhlul Abdullanın, Muxtar İmanovun, Ramazan Qafarlının, 

Ağaverdi Xəlilin və başqalarının maraqlı tədqiqatları diqqəti çəkir. Novruz yeni ilin ilk günüdür 

və fars dilindən tərcümədə "yeni gün" mənasını ifadə edir. "Novruz bayramı öz mərasimləri ilə 

birlikdə zaman-zaman Azərbaycanda hakim kəsilmiş dinlərindən hamıdan çox sadə təsərrüfat 

bayramı, yəni qışın yola salınması, yazın qarşılanması mərasimi olmuşdur. Məhz elə buna 

görədir ki, xalqımız müxtəlif dinlərin, məzhəblərin, siyasi sistemlərin, ayrı-ayrı hökmdarların 

təsis etdikləri onlarca bayramları, mərasimləri unutmuş, bunu isə insanı əməyə, zəhmətə, maddi 

nemətləri yaratmağa çağıran təsərrüfat bayramı kimi əsrlər boyu yaşatmış, indi də hər il 

gözləyir, hörmətlə qarşılayır, xüsusi məhəbbətlə icra edir (Təhmasib, 2010: 115). Ramazan 

Qafarlı Novruz bayramı ilə bağlı yazır ki, Novruz törəyiş, yaranış, oyanış, yeniləşmə bayramı 

olaraq dərin köklərə söykənən qədim ənənələri üzə çıxarır və Türkün yenilməzliyini, birliyini, 

işığa, xeyirə meyilliyini bütün dünyaya bir daha əyani şəkildə nümayiş etdirir (Qafarlı, II, 2019: 

64).  Novruz bayramının qeyd edilməsində müxtəlif adət-ənənələr diqqəti çəkir. İnanclara görə, 

Novruzu hansı əhvalla qeyd edərsənsə, il boyu günün də həmin əhvalla davam edər. Odur ki, 

insanlar Novruzu şən əhval-ruhiyyədə keçirməyə can atır, şən, şad-xürrəm qarşılayır, bol süfrə 

açır, qohum-əqrəba ilə deyib-gülərək keçirirlər. Hətta dəfn mərasimi varsa, təxir edilərək ertəsi 

gündə icra olunmuşdur. Tonqallar qalanır. Tonqal qalamaq, od üzərindən tullanaraq "Ağırlığım, 

uğurluğum odda yansın", "Azar-bezarım odlara" kimi ifadələrin işlədilməsi atəşpərəstlikdə 

olduğu kimi odun müqəddəsliyi ilə deyil, qədim türklərdən gələn - odun təmizləyici rolu ilə 

bağlıdır. Tədqiqatçı Sevinc Qasımova yazır: "Axır çərşənbə tonqalı ilə Novruz bayramı tonqalı 

arasında fərq var. Bu fərq ondan yaranır ki, axır çərşənbə tonqalı getməkdə olan yeni ili yola 

salmaq üçün yandırılır, Novruz tonqalı isə artıq daxil olmuş yeni ilin şərəfinə yandırılır. İnsanlar 

axır çərşənbənin odu ilə çillədən, yəni köhnə ilin ağrı-acısından, qada-balasından təmizlənir və 

insanların bütün ağırlıqları həmin axırıncı günün tonqalı ilə gedir. Novruz tonqalı isə yeni ilin 

ilk gününün tonqalıdır. İnsanlar artıq bu tonqalın ətrafına hər cür dərddən, bəladan, 

ağırlıqlardan, çillədən təmizlənmiş halda yığışırlar. Bu tonqala ağırlıq tökmək olmaz. Çünki bu 
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tonqal, bu od-ocaq təzə ilin tonqalıdır. Ağırlığı, uğurluğu, çilləni isə köhnə ilin axırıncı 

axşamının, yəni axır çərşənbənin odu özü ilə aparıb" (Qasımova, 2018: 120).  

 Novruzla bağlı el arasında oxunan nəğmələr də, deyimlər də çoxdur. İnanclar daha da 

maraq doğurur: 

Çərşənbədə lal su ilə fala baxarlar.  

Övladı olmayan qadının başından çərşənbədə qırxaçar suyu tökərlər ki, övladı olsun.  

İnanca görə, subay qız duzlu kökə yeyib yatar ki, yuxuda su verən oğlan onun gələcək qisməti 

olar. 

Çərşənbədə çırağı, odu söndürməzlər. 

 "İlahi işığın, istiliyin, İlaxır - Novruz bayramının təməli insanın təbiətə tapınmasında 

qoyulsa da, ocağın vətənləşməsi, yurdlaşması, övladla əlaqələnməsi sonralar əcdad kultunun 

əsas amili kimi yaddaşlara hopması ilə nəticələnmişdi. Əski Türk təqviminin ilk ayının adının 

Ocaq adlandırılması məhz bu inamla bağlıdır" (Qafarlı, II, 2019: 57).  

 Bəlli olduğu kimi, böyük çillə 40 gündür, kiçik çillə 20 gündür. Martın 21-nə qədər olan 

1ay isə "boz ay" adlanır. İlaxır çərşənbələr boz ay müddətində keçirilir. Dünyanın yaranmasında 

iştirak edən 4 ünsür ( su, hava, torpaq, od) bu bayram ərəfəsində 4 çərşənbə olaraq qeyd olunur. 

Birinci çərşənbə el arasında "əzəl çərşənbə", "su çərşənbəsi", ikincisinə "üskü çərşənbə", "od 

çərşənbəsi", üçüncüsünə "ata-baba günü", "ölü çərşənbə", "yel çərşənbəsi", sonuncuya "ilaxır 

çərşənbə", torpaq çərşənbəsi" deyilir. Novruz iri bir mərasim kompleksidir. Bu kompleksə daxil 

olan mərasimlərin əsas hissəsini Novruz bayramı gününə - Yeni ilin ilk gününə qədərki ilaxır 

çərşənbə mərasimləri təşkil edir (Qasımova, 2018: 165). "İlaxır çərşənbələr Yer üzündə analoqu 

olmayan rituallar silsiləsidir ki, ilkin təsəvvürlər toplu halında bütün xalq tərəfindən gen 

yaddaşında yaşadılır (Qafarlı, II, 2019: 66).  

 Bayrama hazırlıq - bayramqabağı mərhələnin mərasimləri bayram günündə icra edilən 

ayin və rituallara nisbətən sayca (kəmiyyətcə) daha çox, məzmunca (keyfiyyətcə) daha 

tutumludur (Xürrəmqızı, 2002: 151). Şuşa camaatı bayrama bir ay öncədən hazırlaşıb. 

Səməninin göyərdilməsi əsas hazırlıqlardan biridir. Qeyd edək ki, Novruz bayramı sona 

çatdıqdan sonra səməninin suya atılması ilk məhsulun qurban verilməsi kimi izah edilir. Səməni 

sıx, yaxşı göyərərsə, məhsulun bol olacağına inamdır. Bayram ərəfəsində evlər də təmizlənib, 

yuyulub, yığılıb. Məhlədən yığılan çır-çırpı çərşənbə tonqalında odlamaq üçün bir kənara 

toplanıb. Folklorşünas Afaq Xürrəmqızı yazır ki, bayram öncəsi qadınlar tərəfindən təmizlik 

işlərinin aparılması əslində magik mahiyyətli bir aktdır. Yəni ilkin dövrlərdə qadınlar bütün bu 

hazırlıq işlərini inisial magiyanın təsirinə inanaraq icra etmişlər. İnisial - ilk gün magiyasına 

əsasən ilin ilk gününü necə qarşılasan, bütün ili elə keçirəcəksən. Azərbaycan qadın-anaları ev-

eşiyi sahmanlayıb yeni ilə, yeni günə tər-təmiz keçməklə yanaşı, bütün il boyu da bu təmizliyin 
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davam edəcəyinə inanmışlar (Xürrəmqızı, 2002: 151). Novruzda nişanlı qız qapısına, kirvə 

qapısına bayramlıq aparılır. Xonçada mütləq şəkərbura, paxlava, şorqoğalı, kömbə olur. Şuşada 

ilk olaraq zəif şəkildə yalançı çərşənbə, sonra isə təntənəli şəkildə ilaxır çərşənbə qeyd olunur. 

Ailədə hələ ili çıxmayan dünyasını dəyişmiş insan yad edilir, həmin ailə Qara bayram keçirir. 

Qəbir üstünə gedilir, evdə bişmiş şirniyyatdan orada rast gəlinən insanlara verilir, qəbirin 

üstünə səməni qoyulur, dualar oxunur. Evə qayıtdıqda isə yenə qohumlarla ehsan süfrəsi 

arxasında dualar oxunur.  

 İlaxır çərşənbədə qovurğa qovrulur, yumurta boyanır. Qeyd edək ki, yumurta döyüşmək 

adəti qurbanvermənin izlərindəndir. Məhz həmin axşam qırmızı lobya ilə aş bişirilir. Bəzi 

bölgələrdə südlü aş bişirildir ki, bu da ilaxır çərşənbə günü toyuq, heyvan kəsib qan tökməmək 

adətindən irəli gəlir. Soğan qabığı ilə təbii boyanmış yumurtanın və lobyalı aşın qırmızı suyu 

soyumuş halda torpağa tökülür. Torba atanlara bayram şirniyyatı və yumurta verilir. Bütün 

həyətlərdə tonqal qalanır. Adətən əvvəlcədən bir kənara yığılmış ot bayram tonqalında 

yandırılırdı. Həmin gün təzə paltar geyinilirdi. Gecə yatmırdılar. Çillə çıxardırdılar. Qızlar, 

gəlinlər bir evə yığılıb səhərədək çalıb-oynayırdılar, fala baxırdılar. İnsanların daha çox 

inandığı qulaq falına axırıncı çərşənbədə çıxılır. Buna görə də hər kəs ilaxır çərşənbədə xoş 

sözlər danışır. Niyyət edib qapıya qulaq falına gedən insan ilk eşitdyi kəlməyə inanardı. Qulaq 

falına gedən subay qızın üzünə qapı açılardısa, bu gənc qızın gələn Novruzadək ərə gedəcəyi 

kimi yozulardı. İlaxır çərşənbədə gecə saat 12-də il təhvil verilir. Sular təzələnir. Deyilənə görə, 

söyüd üç dəfə başını yerə qoyur, sonra qaldırır. Həmin vaxt yatmayıb budağı səhərədək saxlaya 

bilən şəxsin niyyəti yerinə yetər.  

 Novruz bayramı ərəfəsində "çillə çıxartmaq" adəti bölgələrimizdə müşahidə edilən 

adətlərdəndir. "Bu adət ancax ilaxır çərşənbədə keçirilirdi. Bırda həm də qızdarın gələcəhdə 

necə gəlin olacağına, qaynata, qaynana qulluğunda duracağına da işarə edilirdi. Həm də səhərə 

qədər yatmazdıx. Kim tez yatdısa, onu zəyif hesab eliyərdih. Nə bişirirdisə, onnan hərə evinə 

pay aparardı. İçimizdə yaşdı adam, ərə getmişdər, gəlinnər olmazdı.  

 Bizim yerlərdə bahar tez gələrdi. Ona görə biz həmişə Nooruz bayramında çöl göyərtisi 

gətirif qayurdux süfrüyə. Onu da deyim ki, çöl göyərtisinin yığılması da bir adət-ənənə kimi 

keçirilirdi (Qarabağ: folklor da bir tarixdir, IV. (2013): 227).  

 Şahbəzəmə adəti də həmin gün keçirilərdi. "Şah geyinif-kecinif taxtda oturanda 

qabağında onun taxtadan düzəldilmiş fiqur olurdu. Həmən o fiqurda da bayramın ən çox yeməli 

şeyləri - qoz, fındıx, alma, müxtəlif meyvələr, nabat, noğul - hər şey olardı. Həmən bayramda 

əsasən, kənd camahatı iştirak eləyirdi, yəni kənd özü üçün keçirirdi. Özü də şah nəinki kişidən, 

hətta arvadlardan da olurdu. Axırı da deyə-gülə sevinclə qurtarırdı (Qarabağ: folklor da bir 

tarixdir, IV. (2013):  225).   

 Bu bayramda xəstə insanlar ziyarət edilir, küsülülər barışır. "Nooruz adətlərindən biri 

də bayramlaşmaydı. Düzdü, indi də var bayramlaşma, ama o vaxtkı bayramlaşma başqa cür idi. 
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Özü də bayramlaşma ellihnən keçirilirdi. Ellihnən yığışardılar bir yerə, deyirdilər ki, məsələn, 

filankəsin qardaşı yoxdu, filankəs aylə qurmuyuf tənha yaşıyır, filankəsin oğlu müharibədən 

qayıtmıyıf, yaxud filankəs elin ağsakqalı, ağbirçəyidi və s. Birinci bınnarı ellihnən təbrik 

eliyirdilər. Bayramlıx, kənd payı aparırdılar. Kənd payı da nələr olardı? Məsələn, təzə yağ - 

nehrə yağı, bir boşqab şor, o vaxdı əyirdəh (südlə yoğrulan çörək növü) bişirirdih, onnan 

götürürdülər, bişirilən aşdan bir qab götürülərdi" (Qarabağ: folklor da bir tarixdir, IV. (2013): 

228).   

 "Novruz bayramının ritual əsaslarının təhlilindən gəldiyimiz qənaətlərə görə, o nə 

zərdüştliklə, nə də islam dini ilə əlaqəli deyil. Çünki burada müşahidə olunan arxaik ritual 

elementləri şaman, buddist, xristian və müsəlman türklərin mövsümlə bağlı icra etdikləri ortaq 

rituallardır" (Xəlil, 2012: 92).   

 Tədqiqatçı Şakir Albalıyev yazır: "Əgər İslam dünyasında Novruz bayramı Həzrət 

Əlinin  qırmızı geyinib taxta çıxdığı günlə, yaxud Həzrəti Məhəmmədə peyğəmbərliyin 

verildiyi günlə əlaqələndirilirsə və hətta bu münasibətlə Novruz bayramında İslam dünyasının 

haram buyurduğu içkinin içilməsi yasaq olunursa, bu, Novruzun təkcə türk dünyasında yox, 

həm də türk-islam dünyasında, bütövlükdə Şərq aləmində yayıldığını və insanları milli-dini 

birliyə -  dünyadakı sabit əhval-ruhiyyəni, sülhü qoruyub saxlamağı xidmət edən Bayram 

olduğunu bir daha təsdiqləməkdədir. Eyni zamanda əgər Novruz bayramı, ümumiyyətlə, Adəm 

peyğəmbərin yaradılıb-xəlq olunduğu gün kimi düşünülürsə, bu fikir, bu ideya özü də birbaşa 

mifik-fəlsəfi-dini düşüncədə bütün bəşəriyyətin vahid babası sayılan Adəmin dünyaya gəldiyi 

gün kimi müqəddəs hesab olunur (Albalıyev, 2016: 231).  

 Mənbələrdə Novruzun 2600 ildən çox yaşı olduğu qeyd edilir. Həmçinin klassiklərin 

əsərlərində, o cümlədən 2021-ci ildə Prezident İlham Əliyevin Sərəncamları ilə 880 illiyi qeyd 

edilən Nizami Gəncəvinin və 200 illiyi qeyd edilən Aşıq Ələsgərin əsərlərində Novruz, bahar 

təsvirlərini müşahidə edirik. Məsələn dahi Nizami Gəncəvidə izləyirik:  

Cəmşidin Novruzunda, Sədə bayramında,  

Onda ki atəşkədələrdə ayinlər yenidən başlardı.  

Hər tərəfdən ər üzü görməmiş gözəl qızlar  

Evlərdən dışarı çıxardılar.  

Aşıq Ələsgərin "Dağlar" şeirində baharın gəlişi tərənnüm edilir:  

Bahar fəsli, yaz ayları gələndə,  

Süsənli, sünbüllü, laləli dağlar.  

Yoxsulu, ərbabı, şahı, gədanı,  
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Tutmaz bir-birindən aralı dağlar. 

 Novruz bayramı bir mədəniyyət hadisəsi kimi öz təsirini təkcə türk-islam dünyasında 

yox, digər dinlərdə və millətlərdə göstərmişdir. Yəhudilərin "Pesah" bayramı, xristianların 

"Pasxa" bayramı öz mənşəyini Novruz bayramından götürür. Demək, Novruz bayramı həm 

millətləri, xalqları, həm də dinləri bir-birlərinə yaxınlaşdıran-qovuşduran tolerantlıq örnəyi 

kimi bütün dünyada özünün iradəsini - mənəvi gücünü nümayiş etdirir (Albalıyev, 2016: 231).  

 İnsan övladının dünyaya gəldiyindən ta dünyasını dəyişənədək bir-birini əvəz edən adət-

ənənləri, mərasimləri, bayramları qoruyaraq gələcək nəsillərə ötürmək lazımdır. Bu istiqamətdə 

aparılan elmi təhlillər isə xalqın tarixinin, mədəniyyətinin, etnoqrafiyasının, dilinin 

öyrənilməsində olduqca əhəmiyyətlidir.  
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ÇAĞDAŞ AZƏRBAYCAN ŞEİRİNDƏ “NOVRUZ” BAYRAMININ 

İNİKASI 

 

THE REFLECTION Of THE HOLIDAY “NOVRUZ” IN MODERN AZERBAIJAN POEM 

 

Prof. Dr. Nizami MURADOGLU 

                                               AMEA FOLKLOR İnstitutunda Baş elmi işçi 

 

 

ÖZƏT 

“Novruz”  türk xalqlarının zəngin maddi və mənəvi dəyərlərini özündə ehtiva edən bayramdır. 

Folklorda və klassik ədəbiyyatımızda “Novruz” çox zaman bahar bayramı kimi qeyd edilir. 

Şifahi və yazılı ədəbiyyatda novruz-bahar bayramı haqqında çoxlu poetik nümunələrə rast 

gəlirik. 

“Novruz” bayramı və baharın gəlişilə əlaqədar olaraq keçirilən mərasimlərin yazılı ədəbiyyatda 

yerinin müəyyənləşdirilməsi, folklorun bu sahəsi ilə yazılı ədəbiyyat arasında əlaqəsinin, ədəbi-

nəzəri və ədəbi-bədii fikrin öyrənilməsi aktual problem olaraq qalmaqdadır. Bu baxımdan 

“Novruz” bayramı, baharın gəlişi, gecə-gündüzün bərabərləşməsi, təbiətin yenidən canlanması  

bu gün təkcə elmi düşüncəni deyil, eyni zamanda bədii yaradıcılıq ilə məşğul olan insanların 

da diqqətini çəkməkdədir.  Mövzu ilə bağlı süjet və motivlərə “Kitabi-Dədə Qorqud” 

dastanlarında, Yusif Balasaqunlunun “Qutatqu-bilik” əsərində, klassik və müasir şairlərimizdən 

Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, Şah İsmayıl Xətai, Hüseyn Cavid, Səməd Vurğun, 

Bəxtiyar Vahabzadə, Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar, Məmməd Araz və b. yaradıcılıqlarında rast 

gəlirik. 

İlk  yazın gəlişi, təbiətin canlanması, novruz-bahar bayramı klassik ədəbiyyatda olduğu kimi 

müasir şairlərimizin poeziyasında da təsvir edilir. Müasir şairlərimizdən Nüsrət Kəsəmənli, 

Ramiz Rövşən, İslam Sadıq, Rüstəm Behrudi, Adil Cəmil, Kəmaləddin Qədim, Asim Yadigar, 

Ramiz Qusarçaylı və b. şeirləri də bahar motivləri, “Novruz”un atributlarına həsr edilmiş 

lövhələrlə zəngindir. 

Həmin şeirlərdə baharın gəlişi, bu bayramın özünəxas adət-ənənələri əks olunmuşdur. 

Məqalədə bu xüsusiyyətlərin öyrənilməsini yığcam şəkildə oxucuya çatdırılması nəzərdə 

tutulub, müasir şairlərin bahara aid yazdıqları şeirlərindən alınmış nümunələr verilmiş və təhlil 

edilmişdir.  

Açar sözlər: Azərbaycan, novruz, bahar, bayram, folklor, klassik, müasir, şeir.   

 

ABSTRACT 

“Novruz” is the holiday of turk people which including the rich material and sipiritual values 

in itself. The holiday “Novruz” is usually celebrated as a spring holiday in our folklore and 

classic literature. We meet many poetical samples about the holiday novruz-spring in folklore 

and written literature.  

The celebrations of Novruz and the arrival of spring are reflected in folklore as well as in written 

literature. We see motifs related to “Novruz” in the eposes “Dada Gorgud” and the work 

“Gutatgu-bilik” by Yusif Balasagulu. The subject Novruz takes an important place in the 

creativity of our classical and modern poets suc as Nizami Ganjavi, Mahammad Fuzuli, Shah 

Ismail Khatai, Huseyn Javid, Samad Vurgun, Bakhtiyar Vahabzadeh, Muhammad Hussein 

Shahriyar, Mammad Araz and etc. 

In the article learning this features in a short way and introducing to readers have been 

concidered. 
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The first day of spring, reviving of the nature is described not only in classic literature but also 

in our modern poets’ poetry. Coming of the spring and the traditions of this holiday have been 

reflected in these poems. 

In the article the examples have been analysed which are getting from modern poets’ poems 

writing about spring holiday. 

Key words: Azerbaijan, Novruz, spring, holiday, folklore, classic,modern, poem.  

 

GİRİŞ 

Mövzunun aktuallığı. “Novruz” bayramı və baharın gəlişilə əlaqədar olaraq keçirilən 

mərasimlərin yazılı ədəbiyyatda yerinin müəyyənləşdirilməsi, folklorun bu sahəsi ilə yazılı 

ədəbiyyat arasında əlaqənin, ədəbi-nəzəri və ədəbi-bədii fikrin öyrənilməsi aktual problem 

olaraq qalmaqdadır. Bu baxımdan “Novruz” bayramı, baharın gəlişi, gecə-gündüzün 

bərabərləşməsi, təbiətin yenidən canlanması  bu gün təkcə elmi düşüncəni deyil, eyni zamanda 

bədii yaradıcılıq ilə məşğul olan insanların da diqqətini çəkməkdədir.  Mövzu ilə bağlı süjet və 

motivlərə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında, Yusif Balasaqunlunun “Qutatqu-bilik” 

əsərində, klassik və müasir şairlərimizdən Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, Şah İsmayıl 

Xətai, Hüseyn Cavid, Səməd Vurğun, Bəxtiyar Vahabzadə, Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar, 

Məmməd Araz və b. yaradıcılıqlarında rast gəlirik. 

Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın “Heydər babaya salam” poeması “Novruz” bayramının 

poeziyada mükəmməl inikasıdır. Müasir şairlərimizdən Nüsrət Kəsəmənli, Ramiz Rövşən, 

İslam Sadıq, Rüstəm Behrudi, Adil Cəmil, Kəmaləddin Qədim, Asim Yadigar, Ramiz 

Qusarçaylı və b. şeirləri də bahar motivləri, “Novruz”un atributlarına həsr edilmiş lövhələrlə 

zəngindir. Məqalədə bu xüsusiyyətlərin öyrənilməsini yığcam şəkildə oxucuya çatdırmağa 

çalışacayıq.  

Mövzunun obyekti və predmeti. Məqalənin mövzusunu Azərbaycan dövlət müstəqilliyi 

qazanandan (1991) sonra şairlərimizin müxtəlif jurnallarda, kitablarda çap olunan “Novruz” 

bayramı və bahara həsr edilmiş şeirləri təşkil edir. Mövzu aktual, geniş və əhatəli olduğu üçün 

bu sahədə yazılan şeirlərin sistemli şəkildə öyrənilməsi həlledici istiqamət kimi götürülmüşdür.  

Əsas məzmun. Ümumdünya türk xalqlarının zəngin maddi və mənəvi dəyərlərinin mühüm bir 

hissəsini özündə ehtiva edən “Novbahar” və ya  “Novruz” bayramı min illərdir böyük bir 

mədəniyyət hadisəsi kimi davam etməkdədir.  Hər zamankı kimi bu gün də Azərbaycanda, 

Türkiyədə, Altayda, Çinin uyğurlar yaşayan ərazilərində, türk xalqlarının yaşadığı bütün 

coğrafiyalarda və Orta Asiya türk dövlətlərində “Novruz” mart ayında bahar bayramı kimi qeyd 

olunmaqdadır.  

Bu bayramın yeni günün, yeni ilin başlaması, insanlarda qanın qaynaması, ruhun təzələnməsi,  

ruzunun bollaşması, yeyəcəklərin artması, bitki aləminin canlanması, ağacların oyanması ilə 

müşahidə edilməsi onun kutsallığına inam yaratmışdır. Bundan istifadə edən əhalinin bir hissəsi 

öz dünyagörüşlərinə müvafiq olaraq bu bayrama dini don geydirməyə çalışmışlar. Bunun bir 

səbəbi savadsızlıqdan irəli gəlirdisə, bir qismi də bayramı adına bağladıqları qəhrəmana 

sevgidən doğurdu. Beləliklə də, Novruzun əsl mahiyyəti təhrif edilir, bu bayramın əsas 

qayəsində deformasiyalar baş verir, müxtəlif inancların yaranmasına gətirib çıxarırdı. 

Bununla bağlı tədqiqatçılardan Ağaverdi Xəlil qeyd edir ki, “... zaman keçdikcə insanlar imtina 

edə bilmədikləri ibtidai dönəmin ənənələrini bir növ uyduraraq dini bayramlar olaraq qəbul 

etmişlər. Novruzun da rəsmi bayram kimi keçirildiyi qədim və orta əsrlərdə o dini əfsanələrlə 

əlaqələndirilmiş və ona dini bir mahiyyət qazandırmağa cəhd göstərilmişdir. 

Bəzi tədqiqatçılar isə bu günü Oğuzxanın taxta çıxdığı gün kimi də qeyd edirlər. Belə ki, türk 

tədqiqatçılarından Veli Savaş Yelok uyğur türk Alimcan Ziyaiyə istinad edərək  bu məsələyə 

münasibətini “Uyğur türklərində nevruz” məqaləsində bildirir: 
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“Uygur Türkçesinde “noruz” ya da “ne bahar” yıl başındaki baharın ilk gününün karşılandığı 

ve bunun kutlandığı güne verilen addır. Bugün nevruz, Türkistandan başlayıp, ta Avrupaya 

yayılan büyük Türk milletinin vatan yaptığı ellerde sevinç içinde beklediği, kıvançla yaşadığı, 

sonraki nesillere gururla anlattığı büyük bayram töreninin - milli bayramının adıdır.  

Büyük Hun İmparatorluğunun bahadırı Oğuzhan MÖ 210 yılında babası Tümen Hanın 

(Teoman) yerine keçib tahta çıktı. MÖ 209 yılında Türklerin tamamı onu resmen Tanrıkut 

olarak tanıdı ve kabul etti. MÖ 209 yılında da taht merasimi yapıldı. Bu merasim ilkbaharda 

yapıldı. Çünkü bu dönem Şaman inancında bayram olarak kabul ediyordu. Tahta çıkış 

konuşmasında Oğuzhan şu konuşmayı yapar: “Alem, yer yüzü Gök Tanrıdan yeşile büründüğü 

zamanda benim milletim her köşede coştu. Halkım, Gök Tanrı şefkatine dua etsin. Türklerim 

sevinsin diye bugünü seçtim, ilim elim nev baharı görsünler” (Vəli, 2005).  

Buradan da göründüyü kimi, hələ miladdan əvvəl Oğuz xan hakimiyyətə çıxmaq istədiyi vaxtı 

- özünün dediyi kimi Novruz bayramı gününü seçmişdi. Deməli, türklərin “Novruz” dedikləri 

və ya “Novbahar” adlandırdıqları bayramın tarixi daha qədimlərə gedib çıxır. 

Başqa bir versiya haqqında filologiya elmləri doktoru, professor Məhərrəm Qasımlı yazır: 

“Novruz - Yenigün bayramının dirilik, oyanış, qurtuluş günü kimi ulusumuzun yaddaşında 

möhkəmlənməsinin bir səbəbi də bu günün bir sıra əlamətlərinin Ərgənəkonla bağlılığıdır. 

Əbülqazı Bahadır xan özünün məşhur “Şəcəreyi-türki”sində yazır ki, türklər Ərgənəkondakı 

dəmir dağları yararaq Bozqurdun rəhbərliyi, yol göstəriciliyi ilə zülmətdən qurtuluşa çıxdıqları 

günü yadda saxladılar və hər il həmin vaxtı bayram elədilər. Bu mənada Ərgənokondan  çıxış-

qurtuluş Yenigün kimi, Bozqurd bayramı kimi mübarəkdir”(Qasımlı, 1999) 

Tədqiqatçı Ramin Allahverdi geniş araşdırmalardan sonra “Təqvim mifləri və Novruz” 

kitabında qeyd edir ki, “Novruz bayramı hər hansısa bir dini, yaxud dini-fəlsəfi təlimlər 

(atəşpərəstlik və s.) əsasında formalaşmamışdır. Əksinə, bu bayram arxaik bir ritual olaraq 

özünün ritual simvolları və bir sıra digər mifoloji məzmunu ilə sonralar formalaşmış dini 

görüşlərə, dini-fəlsəfi təlimlərə təsir etmişdir” (Allahverdi, 2013).  

Bizim fikrimizcə isə Novruz bayramı bir şadlıq, şənlik mərasimi olmaqla türk xalqlarının 

ənənəvi mərasimidir ki, bunun arxasında dini mahiyyət daşıyan heç nə yoxdur. Bu bayram 

sumer və turan təqvimi ilə yeni ilin birinci günü kimi miladi təqvimlə mart ayının 21- də gecə-

gündüzün bərabərləşdiyi gün keçirilir. Xalq inancında yeni günün başlanmasını isə suda balığın 

arxası üstə çevrilməsi anından qəbul edirlər. Deyilənə görə həmin anda gecə-gündüz 

bərabərləşir.   

Həmin gün bayram günü, ondan əvvəlki axşama bayram axşamı deyilir. Yeni günün başlaması 

ilə yazın gəlişi, təzə ilin ilk günü üst-üstə düşür. Qəribə bir məntiq ilə müdrüklərimiz yaz 

fəslinin bu çağına nov və ya ilk epitetləri qoşaraq “novbahar”, “ilk bahar” deyə ad vermişlər. 

Digər fəsillərin heç birinə buna oxşar epitet qoşulmamışdır.  

Məqsədimiz baharın gəlişi ilə bağlı onun bədii nümunələrdə inikasını göstərməkdir. Klassik və 

xalq ədəbiyyatında rastlaşdığımız nümunələr göstərir ki, Novruz-Bahar bayramı hər zaman xalq 

müdriklərinin diqqətində olmuş, xalq müdrüklüyünü, milli-mənəvi dəyərləri ənənəvi şəkildə 

mühafizə etməkdədir. Babalarımız yazın gəlişi ilə əhatələrində olan bütün varlıqlarda bir 

canlanma, təzələnmə olduğunu görərək, kainatın məhvərində baş verən yeniliklərə qiymət 

verməyə çalışmışlar.   

Hələ XI əsrdə yaşamış və yaratmış Yusif Balasaqunlunun “Qutatqu-bilik” əsərində baharın 

gəlişi xüsusi bir məhəbbətlə təsvir edilmişdir:  

   Öncə şərqdən əsdi bahar yelləri, 

   Sonra ətir saçdı cənnət gülləri. 

   Deyəsən bir azca boz idi dünya, 

   Əlvan rənglər ilə bəzəndi dünya. 
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   Çəkdi dövlət yayı səfalı bahar, 

Qışa hökm elədi: - kənar ol, kənar (Balasaqunlu, 1998). 

Məhəmməd Füzuli də baharın gəlişini sevgi ilə təsvir etmişdi. Şair qeyd edir ki, baharın 

gəlişindən cahana xoş dəmlər qismət olduğu kimi, insanın da qəlbi fərəh hissi ilə dolur:  

   Novbahar oldu, cahanın yenə xoş dəmləri var, 

   Bağın al hüsnü gözəl, lalə kimi dilbəri var. 

Göy çəmənlərdə çiçəklər verir insana fərəh, 

Belə nemətlər ilə fəxr eləsən, çox yeri var (Məmməd, 1988).   

Şah İsmayıl Xətainin əsərlərində də bahar mövzusu önəmli yer tutur.  “Bahariyyə” şeirində 

yazın gəlişi xüsusi bir zövqlə - insanda baş verən dəyişikliklərlə, yəni eşq aləmində yeni bir 

həvəsin yaranması,  quşların dilə gəlməsi, instiklərin oyanması çərçivəsində əhvalın müsbətə 

doğru yönlənməsi bədii boyalarla rənglənmişdir. Şeirdən bir bəndə nəzər yetirək: 

Qış getdi, yenə bahar gəldi, 

Gül bitdi və laləzar gəldi. 

Quşlar hamısı fəğanə düşdü,  

Eşq odu bu canə düşdü (Xətai, 2005). 

Hətta, sovet dövrünün başlanğıc zamanlarında  Hüseyn Cavid, Abdulla Şaiq, Cəfər Cabbarlı 

kimi mütəfəkkirlər də bahara şeirlər həsr edib, bu bayramı bahar bayramı kimi qeyd ediblər. 

Cəfər Cabbarlının “Bahar”şeirindən bir bəndi burada xatırlatmaq yerinə düşər: 

Novbahar oldu, günəş şölələnib nur saçır, 

Qar ərir, sellər axır, ot göyərir səhradə. 

Yeni çıxmış gülə baxdıqca da bülbül dil açır, 

Gül budağına qonub nəğmə oxur azadə (Cabbarlı, 2005) 

Göründüyü kimi istər klassik ədəbiyyatımızda, istərsə də xalq yaradıcılığında bahar mövzusu 

həmişə gündəmdə olmuş, bütün zamanlarda aktuallığını qoruyub saxlamışdır.  

Güneyli şairimiz Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın “Heydər babaya salam” poemasında Novruz-

Bahar bayramının atributları zərgər dəqqiliyi ilə ifadə edilibdi. Bayram axşamlarında quşların 

oxuması, adaxlı qızın nişanlısı üçün naxışlı bəy corabı toxuması, yaxud nişanlı oğlanın bacadan 

şal sallaması, çərşənbədə od üstündən atılmaq kimi adətlərin poeziyada təsvir və tərənnüm 

edilməsinin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Çünki həmin rituallar Şəhriyar poeziyasında bədii ifa 

tərzi ilə birbaşa poetik yaddaşdan genetik yaddaşa keçir:  

Bayram idi, gecəquşu oxurdu, 

Adaxlı qız bəy corabı toxurdu. 

Hər kəs şalın bir bacadan soxurdu. 

Ay nə gözəl qaydadı şal sallamaq, 

Bəy şalına bayramlığın bağlamaq (Məmməd, 2005)  

Yaxud:  

Bakıçının sözü-sovu, kağızı, 

İnəklərin bulaması, ağızı. 

Çərşənbənin girdəkanı, mövizi. 

Qızlar deyər: “Atıl-matıl, çərşənbə, 

Ayna təkin bəxtim açıl, çərşənbə (Məmməd, 2005).    

Qeyd etdik ki, yazın “novbahar”,  “ilk bahar” adlandırılması xüsusi bir əlamətdar hadisədir ki, 

bu həm də Novruz bayramı ilə bir kontekstdə öyrənilməlidir. Belə ki, “Novruz” sözünün 

etimolojisi ilə əlaqəli olaraq saysız-hesabsız fikirlər bu gün ədəbiyyatşünaslıqda, 

folklorşünaslıqda fəaliyyət göstərən tədqiqatçıların əsərlərində qeyd olunub, əksəriyyəti də bir-

birini təkrarlayaraq eyni qənaətə gəliblər. Təəssüf ki, bu tədqiqatçıların, demək olar ki, 

əksəriyyəti araşdırmalarını birtərəfli şəkildə, Novbahar sözünə əhəmiyyət vermədən aparıblar. 

Bəzi tədqiqatçılar Novruz sözünün fars mənşəli olduğu haqqında fikirlər söyləsələr də, bu fikir 

bir mənalı şəkildə qəbul olunmur.  
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Novruzu zərdüştlüklə bağlayan tədqiqatçılar daha çox bunu bayramdan öncə keçirilən 

axırçərşənbə gecəsi icra edilən atəşfəşanlıqla əlaqələndirirlər. Eyni zamanda burada 

şamanizmin izləri də özünü mühafizə etməkdədir. Sovet dönəmində bu bayramın qadağan 

edilməsinə baxmayaraq bir çox rayonlarda, xüsusilə də,  Ordubad rayonunda əhali öz 

etiqadından dönməmiş, Novruzu xüsusi coşqu ilə qeyd etmişlər. Bu gün də axırçərşənbədə dağ 

başlarında, uca yerlərdə, kirəmitsiz damlarda tonqallar qalanır, tonqalların ətrafında dövrə 

vurub yallı gedirlər. Mərasimdə “Atıl-batıl çərşənbə, baxtım açıl, çərşənbə”, ağırlığım-

uğurluğum bu odda yansın” - deyib tonqalın üstündən atılırlar. Balaca kağız ulduzlayan 

fişənglər atıb atəşfəşanlıq edir, lopalar yandırır, bununla da şər qüvvələri qorxudub qaçırda 

bildiklərinə inanırlar. 

“Ağırlığım-uğurluğum bu odda yansın” ifadəsinə aydınlıq gətirək. Bəzən  bu ifadəni düzgün 

anlamayanlar ağırlıq, uğurluq sözlərini ayrılıqda işlədirlər və bu da “uğurluğun” odda 

yandırılması kimi yanlış anlaşmaya səbəb olur. Təbii ki, “uğuru” yandırmaq xoş deyildir. Bu 

mərasimdə də “uğurun” yandırılması haqqında söhbət yoxdur. Burada ifadə “ağırlıq”dır, sadəcə 

sözün şiddət dərəcəsini artırmaq məqsədilə “ağırlığım-uğurluğum” işlədilir. Dilimizdə bu tipli 

sözlərin işlədilməsinə tez-tez rast gəlirik. Məs: ət-mət, qənd-mənd, qəpik-quruş və s.  

Ramazan Qafarlı od yandırmaq ritiualına “Kitabi-Dədə Qorqud”da yer verildiyi göstərərək 

yazır ki, od anlamı “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunun ruhuna hopmuşdur. Boyların birində 

göstərilir ki, Qanturalı Selcan xatunu gətirmək üçün yad ölkəyə – Trabzona yola düşəndə atası 

Qanlı qoca oğlunu bu niyyətdən çəkindirmək istəyir. Qanturalı isə odun köməyi ilə keçilməz 

yerləri adlayacağını bildirir. Dədə Qorqud insanları daxilən saf, qüdrətli görmək istəyir. Ona 

görə də mənəvi aləmdən bəhs edən fikirləri odla əlaqələndirməyi tövsiyə edir. Oğuzların 

adətincə, tonqal həmrəyliyə, birliyə çağırış rəmzi idi. 

Novruzun mənşəyi ilə bağlı tədqiqatçı Razim Əliyev qeyd edir ki, “Novruz” ulduzlu göyün 

müşahidəsinə əsaslanan mifoloji dünyagörüş bazasında yaranmış termindir”(Əliyev, 2015). 

Bizim fikrimizcə Novruz sözünün etimolojisinə Novbahar sözü ilə birlikdə baxılmalıdır: 

a)Novruz Novbahar sözünə sinonimlik yaratsa da, əslində Novbahar  qədər 

böyük anlama malik deyildir.  

b)Novruz bayramı türk coğrafiyasının bütün məmləkətlərində qeyd 

olunur və bu sözün müxtəlif dialekt formaları mövcuddur. Sözün etimolojisi haqqında elmi 

nəticəyə gəlmək üçün bütün variantlar incələnməlidir və bu zaman türk dilinin daxili imkanları 

nəzərə alınmalıdır.  

Rəqəmlərin simvolikası.  Baharın novbahar-ilk bahar adlandırılmasını rəmzi məna daşıyır. İlk 

sözü birinci anlamına gəlir. Bunu “ilin axır çərşənbəsi” ifadəsi də ehtiva edir. “Çərşənbə” 

üçüncü gündür. Od qalamaq, atəşfəşanlıq tədbirləri çərşənbə axşamı keçirilir. Çərşənbə günü 

köhnə ilin sonuncu həftəsini yarıya bölür, yazın ilk gününə sayılı günlərin qaldığını göstərir. 

Qədim türk təfəkküründə il iki yerə bölünür: yaz; qış. Yaz ilk bahar-novbahar, yay, son bahar-

payız olmaqla üç hissədən, 9 aydan ibarətdir. Osmanlı türkləri indi də yaz deyirlər. Qış 3 ay, 3 

hissədən ibarətdir: böyük çillə, kiçik çillə, boz ay. Atalarımız 9 ay işləyib, 3 ay dincəlməyi üstün 

tutublar, bu, əsasən kənd təsərrüfatı işləri ilə bağlı olubdur. Xalq deyimlərinin içərisində “ 

doqquzu üçə vura bildinmi?”(Ordubad folklor örnəkləri) ifadəsi də bu anlamda işlədilir.   

Nizami Gəncəvi “Sirlər xəzinəsi” poemasında “İnsanın yaranması haqqında” fikirlərini nəzmə 

çəkərkən ili iki fəsil – yaz, qış kimi ifadə etmişdir: 

  O səbəbdən dualar sayəsində yaranmış 

  Bütün bu aləm ona səcdə eylədi yaz, qış (Gəncəvi, 1981). 

Yusif Balasaqunlu  “Bahar” şeirində “Əzablı qışı süpürüb apardı yaz əsintisi, 

Parlaq yaz yenə qurdu səadət yayın” (Balasaqunlu, 1998) deyərkən məhz yayın yazın içərisində 

olduğu mesajını  da vermişdir.  

Biz bura qədər “Novruz”un klassik ədəbiyyatda və xalq yaradıcılığında yerinə ötəri də olsa 

nəzər yetirdik. Müasir poeziyamızda da  “Novruz” bayramı haqqında yetərincə şeirlər yazılmış 
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və yazılmaqdadır. Xalq şairi Fikrət Qocanın “İlk bahar” şeirində  Novbaharın özəlliklərindən 

danışılır: 

   Nəğmə sərgisidi bahar bayramı, 

   Sevinclə, sevgiylə boyanıb üzlər. 

   Elə bil söz qoyub bu bahar hamı, 

   “Evdə oturmayaq gərək gündüzlər”(Qoca, 2014).  

Şair qeyd edir ki, baharın gəlişi ilə təbiət canlanıb, hər yerdə qızğın iş gedir, belə zamanda evdə 

oturmaqmı olar? Dağın, daşın çiçəklədiyi bir zamanda təbiət o qədər mehribanlaşıb ki, hətta 

torpağın altında min illərdir yatan ölülər də dirilə bilər. Bu ifadənin xalq yaradıcılığında 

qarşılığı “yaz günü ölünü dirildər”(Ordubad folklor örnəkləri) kimi sabitləşmişdir. Şair 

təfəkkürü ilə xalq təfəkkürü burada qoşa qanad kimi novbaharın təcəssümündə harmoniya 

yaradıbdır: 

   Bahar özü ilə nələr gətirdi, 

   Rəngi səsə dönür gülün, gülzarın. 

   Havası nəğmədi, suyu ətirdi, 

   Nəfəsi sevgidi bu ilk baharın (Qoca, 2014).  

Fikrət Qocanın şeirlərində yazın gəlişi ilə torpağın nəğmə oxumasının yaratdığı rayihənin ətri 

duyulur. Sular şaqqıldayır, güllər, çiçəklər açılır, quşlar səs-səsə verir, baharın gəlişini bayram 

edirlər. Təbiətin oyanması şairin sözlərini gülə, çiçəyə çevirib sanki torpağın oxuduğu nəğmə 

qarşılığında onun yaxasına sancıbdır. 

Fikrət Qocadan fərqli olaraq Nüsrət Kəsəmənlinin “Şəhərdə bahar” şeirində qəribə bir nisgilli 

arzunun şahidinə çevrilirik.  Kənd yerlərində baharın gəlişi təbiətdə canlanmanın, yaşıllığın, 

gül-çiçəyin göyərməsi ilə könülləri oxşayır. Dağlardan axan şəlalələr, yaşıllaşan ağaclar, 

boynubükük bənövşələr kənd yerlərinin gözoxşayan gözəllikləridir. Şair ümid edir ki, bu il 

şəhərdə də baharı görəcəkdir: 

  Bu il baharı görəcəyəm, deyəsən, 

 Bu qara asfalt, 

 Bu beton evlər 

 Yamyaşıl göyərəcək. 

 Acıdil bir adamın 

 Çaşıb dediyi xoş söz kimi... 

 Səkilərdə bənövşələr bitəcək, 

 Dağlardakıtək 

 Qərib, utancaq (Kəsəmənli, 2009). 

Nüsrət Kəsəmənlinin əsərlərindəki hüzünlü nisgili “Hara gedirsən, qaranquşum?” şeirində də 

görürük. Baharda gələn, özüylə sevgi, məhəbbət gətirən qaranquşun köç vaxtında getməsini 

şair istəmir. Bu torpaqda yuva qurmuş, bala çıxartmış qaranquşlar gedərsə boş yuvaların halı 

necə olacaqdı görəsən?! Axı yuva qurmaq o qədər də asan başa gəlmir. Yuvası yıxılan insanlar 

da var, onlar bir ömür boyu qaçqın, didərgin olaraq yaşayırlar. İnsanlar sərhəd dirəklərinin 

arxasında qalan yurdlarına dönə bilmirlər. ”Qaranquş səhər müjdəsi gətirər”(atalar sözləri, 

2013) deyirlər, bəs qaranquş gedərsə, insanlara müjdəli bir xeyir xəbəri kim gətirəcəkdir?! 

Akademiyanın müxbir üzvü M.Kazımoğlu “Çağdaş nəsr və folklor” məqaləsində yazır: “Xalq 

təfəkkürünün, arxaik bədii düşüncə tərzinin müasir ədəbiyyatda öz əksini tapması insan – təbiət 

yaxınlığının qələmə alınması ilə məhdudlaşmır. Yazıçılar, yeri gəldikcə fantasmoqoriyaya üz 

tutur, qeyri-adi dəyişmə və çevrilmələrə xüsusi yer verirlər. Arzu olunanın, fikrə, xəyala gələnin 

xalq bədii təfəkküründə möhkəm yer tutması yazıçılar üçün mühüm istinad mənbəyi 

olur”(Kazımoğlu, 2012).  

Muxtar Kazımoğlunun bu fikrini eynilə müasir poeziyamıza tətbiq edərkən Nüsrət 

Kəsəmənlinin qaranquş haqqında yazdığı şeirin insan həyatı ilə əlaqəsi ortaya çıxır. İnsanın da 

içində quş kimi azad olmaq, uça bilmək istəyi vardır.  Qaranquşlar üçün səmada “naxışlı” 
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sərhəd dirəkləri yoxdur, onlar azaddırlar. Azad olduqlarına görə də hər yerə uçub gedə bilirlər. 

Amma şair istəyir ki, onun məhəbbətini qazanmış qaranquş bu il uçub geməsin, əvəzində 

təbiətin köçərilik ilqarı uçub getsin, həsrətə, hicrana son qoyulsun: 

 Hara gedirsən, qaranquşum, 

 Gətirdiyin baharı gerimi aparırsan? 

 Boş yuvan üşüyəcək 

 Məhəbbətsiz könültək.  

 Səninlə köçəcəkdir  

 Obamızdan gül-çiçək (Kəsəmənli, 2009). 

Baharın müjdəçilərindən biri də ağacdələn quşudur. Nüsrət Kəsəmənlinin “Qaranquşu” kimi 

Vaqif Məmmədovun “Ağacdələni” yaz vaxtının müjdəçisidir. “Ağacdələn, nə qapımı 

döyərsən” şeirində ağacdələn şairin qapısını döyür. Qışın soyuğundan, sazağından 

qurtulmamış, yolların dumanlı-çənli olduğu bir vaxtda ağacdələnin şairin qapısını döyməsi şairi 

xəyaldan ayırır, ətrafına baxır, yaz küləklərinin əsdiyini, havanın hərarətini duyur, bu da ona  

ümid verir, yazın gəlişi ilə yeniliklərin də gəldiyini bildirir. Ağacdələn şairi xəyaldan ayırıb 

müjdələdiyi kimi şair də ağacdələni muştuluqlayır:  

 Ağacdələn, gözün aydın yaz gəlir... 

 Mənə tərəf bir müqəddəs iz gəlir. 

 İnsaf elə, belə günlər az gəlir, 

 Ağacdələn, nə qapımı döyərsən?..(Məmmədov 2014)   

Kəmaləddin Qədimin “Axşam çatmaz axşamına bu yazın” şeirində Novruz bayramında fala 

çıxma səhnəsi təsvir edilmişdi. Məlumdu ki, bayram axşamı qapı dalında dayanıb qulaq asarlar, 

görsünlər kim nə danışır. Eşidilən sözlərə görə gənclər öz talelərində baş verəcək əlamətlər 

axtararlar. Xüsusilə subay oğlanlar, qızlar öz qismətlərini arayarlar. Burada da şair əzazil olan 

“Zülüm Həsənə” üz tutaraq sözlərinə diqqət etməsini vurğulayır, onun kəntöy sözlərindən neçə 

qəlbin qırılmasını istəmir: 

  Pəncərədən qulaq asan çox olar. 

 Qapılardan atılmamış şal hələ. 

 Şirin danış, neçə ümid yıxılar, 

 Zülüm Həsən, sözlərini bal elə (Qədim, 2009). 

Şairin “Köklə ürəyini yaz havasına” adlı şeirində bahar bayramında nəğmə deyilməsi, qəm-

qüssədən azad olunması kimi əlamətlərdən söhbət açılır. Şair “palaza bürün, elinən sürün” 

(2,347) atalar sözünün işığında dərdini, kədərini unutmağın yeganə yolunu məhz el ilə birlikdə 

olmaqda, el ilə doğmalıqda görür. Nə zaman bu doğmalıq - yaxınlıq baş verəcəksə, ürəklər də 

isinəcək, hətta sonrakı qış gecələrində də xatirələrin istisi səni üşüməyə qoymayacaqdır. Bütün 

bu hisslərin bədii ifadəsi şeirdə öz əksini tapmışdır: 

 Bürün bir elinən palaza, bəlkə, 

 Bir el dediyinə doğma deyəsən. 

 Söykən ki, söykənib bu yaza bəlkə, 

 Bir ürək dolusu nəğmə deyəsən – 

 Köklə ürəyini yaz havasına(Qədim, 2009). 

Orxan Paşa “Bir yandan da bu yaz havası” şeirində Novruzun gəlişini təbiətdə, hətta qurumuş 

ağacların canlanması, cücərməsi ilə müşahidə olunduğunu, qönçələrin köz-köz açıldığını,belə 

bir zamanda odlu baxışlara tuş olanların oddan-alovdan qurtula bilməyəcəklərini təsvir edibdi: 

 İl göyçək gəlib, yaz olubdu, 

 Quru ağac da saz olubdu. 

 Tər qönçələr köz-köz olubdu, 

 Közlər dəli şimşək yuvası; 

 Bir yandan da bu yaz havası! (Paşa, 2015) 
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Ramiz Rövşənin bahar axşamlarının məşumluğu ilə bağlı yazdığı “Çiçəklər doğulur bu yaz 

gecəsi” şeiri orjinal deyim tərzi, ifadə olunan fikirlərin qeyri-ənənəvi üsulu və şirinliyi ilə 

seçilir. Təbiətin canlanması yaz gecələrində çiçəklərin doğulması ilə həm də sevgi gətirir. 

Məsum bir qızın dodaqları şairin adını pıçıldayarsa, bu yaz gecəsində nəinki sevmək, bəlkə o 

qızın yolunda ölmək də olar: 

 Çiçəklər doğulur bu yaz gecəsi, 

 Bu yaz gecəsində sevməyə nə var?! 

 Dərsəm güllərini bu gələn yazın, 

 Sallanıb yellənsəm budaqlarından, 

 Eşitsəm adımı sevən bir qızın  

 Hələ öpülməmiş dodaqlarından, - 

 Bu yaz gecəsində ölməyə nə var?! (Rövşən, 2006). 

Şair daha sonra bu yaz gecəsində güllər ilə birlikdə haradasa güllələrin də açıldığından söhbət 

salır. Güllər sözü ilə güllələr sözünün oxşarlığı olsa da, mahiyyətində böyük fərq vardır. Ağ 

köynəklərin yaxalığına qonan güllər məhəbbətin, sevginin əlamətidirsə, güllələr ölümün, 

faciənin dəhşətini yaşadır. Yaşadır dedik, burada bu söz yerinə düşməsə də, hər bir güllədə bir 

ölüm hökmü gizləndiyinin fərqindəyik. Şairin qəlbini sıxan bu hiss bəşəriyyətin özü-özünə 

qənim kəsilməyi ilə bağlıdır. İnsan heç düşünmədən özünün gələcəyini top atəşləri altına 

atıbdır.  

Hər bir Azərbaycan türkünün bir Təbriz dərdi var, yaz gecəsində “çiçəkləyir”, “təzələnir”, qövr 

edir. Yaz gecəsi təkcə məhəbbət gətirmir, dərd, kədər də gətirir: 

 Çiçəklər doğulur bu yaz gecəsi,  

 Çiçəklər açılır güllə səsinə.    

 Güllə açılır: 

 Ağ-ağ köynəklərin yaxalığında, 

 Sağ-sağ ürəklərin yaxınlığında  

     güllər açılır, 

 Güllələr açılır, güllər açılır, 

  Çiçəklər açılır bu yaz gecəsi... 

 Çiçəklər doğulur bu yaz gecəsi 

 Parisdə, Təbrizdə, həyətimizdə. 

 Bu yaz gecəsində çiçəkləyəcək 

 Bəlkə dərdimiz də, həsrətimiz də (Rövşən, 2006). 

Novruz şadlıq, şənlik bayramıdır. Bu bayramda insanlar ən gözəl paltarlarını geyinər, ən 

gözəl nemətlərini süfrəyə düzər, nənələr nəvələrinə naxışlı corablar toxuyardı. Bütün evlərdə 

şəkərbura, paxlava, qoğal, təndir çökəsi bişirilər, müxtəlif cür şirniyyatlar hazırlanardı. 

Müəyyən fərqlər ilə Novruz hazırlıqları müasir dövrümüzdə də ənənəvi olaraq davam 

etməkdədir. Bu ənənəvi adətlərin kökündə bir də “İli necə tutsan o cür də gedər”(21) deyimində 

olan inancın xüsusi yeri vardır. Novruz gözün, könlün toxluğu hissini yaradır, bu inam şair 

xislətində Sərdar Zeynalın “Mənə bu baharın nəfəsi bəsdir” şeirinin leytmotivinə çevrilir, 

misra-misra qəlbimizə süzülür: 

 Çiçəklər çəmənə daranıb çıxır, 

 Dərədə zümzümə, yamacda səsdir. 

 Gülürəm gözümə min çiçək baxır. 

 Mənə bu baharın nəfəsi bəsdir (Zeynal, 2008). 

Bu gülün-çiçəyin rajihəsində şair Zeyqəm Vüqar da könlünü yaza verir. Yazda gül-çiçəyin 

qoynunda nazlana-nazlana gəzən gözəlləri görən şairin qəlbində bahar şeiriyyətə çevrilir, 

məhəbbət hissləri baş alıb gedir: 

 Gecə-gündüz olur taraz, 

 Bərabərlik sevir bu yaz. 
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 Satdıqca hər gül-çiçək naz, 

 Yaza könül verdim, Allah, 

 Bu yazı da gördüm, Allah (Vüqar, 2009). 

Novruzu müjdələyən çiçəklərdən bənövşə zaman-zaman el aşıqlarının söz-söhbətinin əsas 

mötivi olduğu kimi müasir şairlərin də şeir yaradıcılığında əhəmiyyətli yer tutur. Kimi onun 

boynu büküklüyündən, kimi həsrətindən, kimi tez aldanmasından, kimi də sədaqətindən yazır. 

Ramiz Kərəmin poeziyasında “Heyf səndən bənövşə” şeiri aldadılmış gülün ayrılıqlara 

düşməsinə bir təəssüf hissinin təsirini yaradır: 

 Aldatdı bahar səni, 

 Hələ çöllər qar imiş. 

 Hər görüşün sonunda, 

 Bir ayrılıq var imiş, 

 Heyif səndən, bənövşə (Kərəm, 2015). 

Baharın gəlişi özü ilə sevgi, məhəbbət də gətirir. Qızlar bulaq başında su sonaları kimi daranır, 

oğlanlar yol üstə dayanıb qızları gözləyir, birini gözaltı edib könlünü açmaq istəyir. Fəxrəddin 

Meydanlının “Bir də ki, Bahar” şeirinin lirik qəhrəmanı da günəşin zərrəsi kimi sevdiyi qızın 

saçlarına hopmaq, onun könül mülkünü odlu nəfəsi ilə isitmək istəyir. Sevgilisi gedən yollara 

xalılar düzmək istəyir ki, ayağına bir daş dəyməsin. Lirik qəhrəmanın iki sevgilisindən biri də 

ona bu gözəl hissləri yaşadan ilk bahardı: 

 Öpəm, əzizləyəm, duyam, iyləyəm,  

 Barmağın toxunmuş ən kiçik nə var. 

 Car çəkib aləmə bunu söyləyəm, 

 Sevdiyim bir sənsən, bir də ki, Bahar (Meydanlı, 2009).   

Sevgi, məhəbbət duyğularının isindiyi bir zamanda quşlar da bir-birinə nəğmə deyir, cavanlar 

bu bayram günlərində qaladıqları tonqalların atəşləri ilə bir-birlərini salamlayır, sevinclərini 

paylaşırlar. Qızlar oğlanlardan nişan gözləyir, vüsala çatacaqları günün həsrəti ilə yaşayırlar. 

Bu təbii hissləri alovlandıran “Bahar” Nazlı Hacılının poeziyasında özünəxas şəkildə, bədii 

boyalar, təşbihlərlə oxucuya çatdırılır: 

 Quşlar nəğmə deyir biri-birinə, 

 Cavanlar can atır tonqal qalasın. 

 Qızlar dünya verər kəmər yerinə, 

 Bir mərdin qolunu belə dolasın (Hacılı, 2010). 

İlk baharda vüsala yetənlərlə bərabər sevgisinə qovuşa bilməyənlərin həsrəti də oxucunu 

narahat edir. Son baharda doğulub ilk baharda eşq atəşinin alovunda yanan aşiqin göz yaşları 

yağışa bənzəyir. “Kim bəzədi bu yazı” şeirində tənhalıqdan, yalnızlıqdan kimsəsiz duruma 

düşüb “əsir-yesir” olan buludlara oxşayır Rüstəm Behrudinin lirik qəhrəmanı. Şair pəncərədən 

gecə-gündüz yollara baxır, xəyalında “sevda gecələrində” itirdiklərini xatırlayır, amma ilk 

bahar çiçəkləri son bahara qalmadığı kimi, onun da sevgisi unudulubdur, daha şairin getməyə 

bir yeri də yoxdur: 

 Bu da, bu da ilk bahar, 

 Əsdi yenə ruzgarı. 

 Tanrı yenə sirr açır, 

 Açmağa sirrim də yox. 

 Çiçək kimi açılır, 

 Bax dərdimin açarı, 

 Bu bədəndə yoruldum, 

 Getməyə yerim də yox (Behrudi, 2000). 

Baharın bu xoş anlarında Rüstəm Behrudinin sevgisi daşa dəymiş, unudulmuş lirik qəhrəmanı 

getməyə bir isti ocaq tapmasa da, Fərqanə Mehdiyevanın təsvir etdiyi lirik qəhrəmanlar isə bu 

baharda isti ocaq qurmaq arzusundadırlar. Bu bahar toylarında gələcək toyların da bünövrəsi 
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qoyular, ürəyi quş kimi uçan qızları cavanlar xəlvətcə gözaltı edər. Hətta bu toylarda qol 

qaldırıb oynayan, durna kimi süzən nənələrin yadına öz toyları düşər. Xatirələrin işığında 

qızınarlar. Fərqanə Mehdiyeva şeirin sonunda gəlinlərin toy xınası yaxmalarını, sevən 

könüllərin qisməti olan bahar toylarını dünyanı nizamlayan bir toyxanaya çevrildiyi şəkildə 

yekunlaşdırır: 

 Gələr ömrümüzə bahar toyları, 

 Gəlinlər bələnər toy xınasına. 

 Sevənlər gözündə dönər bu dünya, 

 Sevən könüllərin toyxanasına (Mehdiyeva, 2012).  

Novruz bayramının mahiyyətini gənc nəslə çatdırmaq məqsədilə İbrahim Yusifoğlunun yazdığı 

“Novruz adətlərimiz” şeirini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Uşaqlara xitabən yazılan bu şeirdə 

müəllif Novruz bayramı öncəsi və bayram günləri keçirilən adət-ənənələri qələmə almışdır. 

Səməni göyərdilməsi, evlərin, həyətlərin süpürülüb səliqə-sahmana salınması, nənələrin təndir 

başında çökə, paxlava, şəkərbura bişirmələri, babaların tonqal qalamaq məqsədi ilə quru 

odunları toplamaları, axır çərşənbədə tonqal üstən atlamaları, bayram axşamı qızların qapı 

pusmaları, bayram günü səhər-səhər ağsaqqal və ağbirçəklərin ziyarət edilməsi kimi ənənələrin 

təsviri şeirin əsas qayəsini təşkil edir. Şeirin sonuncu bəndində şair bayrama qədər “həddini 

aşmış” cığal uşaqların da bayram günü barışdıqlarını qeyd edir: 

 Ərköyünlər, cığallar 

 Həddini hərdən aşır. 

 Kimsə kimdən küsərsə, 

 Bayram günü barışır (Yusifoğlu, 2012)   

SONUÇ   

Müstəqillik dövrü poeziyasında klassik əədəbiyyatımızda olduğu kimi bahar mövzusu geniş yer 

alıbdır. Bu, bir tərəfdən yazın gəlişi ilə qanların oyanması, təbiətin canlanmasının nəticəsidirsə, 

digər tərəfdən adət-ənənəyə hörmət və məhəbbətin təzahür əlamətlərindəndir. Bu poetik 

nümunələrdə Novruz bayramının ayrı-ayrı məqamlarına nüfuz edilir, ənənənin qorunması və 

davamı təlqin edilir.  

 “Novruz” bayramı 2009-cu ilin sentyabr ayından etibarən YUNESKO-nun qeyri-maddi 

mədəni irs siyahısına daxil edilmiş, 23 fevral 2010-cu ildə isə BMT Baş Assambleyasının 64-

cü sessiyasının iclasında mart ayının 21-i “Beynəlxalq Novruz Günü” elan edilmişdir. Novruz 

bayramı elə bir bəşəri bayramdır ki, onun arxaik qatında olan mətləblər hələ də tam 

açılmayıbdır. Ümüd edirik ki, Novruz bayramının bəşəriyyətə təlqin etdiyi ali məqsədlər 

gələcəkdə bütün dünya xalqları tərəfindən əxz olunacaq və qəbul edilərək daha böyük anlamda 

ümumdünya mədəniyyət hadisəsinə çevriləcəkdir. 

Eyni zamanda onu da qeyd etmək lazımdır ki, çağdaş Azərbaycan poeziyasında “Novruz” 

bayramının inikası şairlərin müraciət etdiyi aktual mövzu olaraq qalmaqdadır.  

Elmi yeniliklər.Tədqiqat işinin elmi yenilikləri “Novruz” bayramı və baharın gəlişi, bu zaman 

icra edilən adət-ənənələrin çağdaşAzərbaycan şeirində inikasının elmi-nəzəri aspektdən 

öyrənilməsidir. Bu tədqiqat işi Azərbaycan folklorşünaslığında ilk dəfədir öyrənilir. 

Məqalədə “Novruz-bahar” bayramı münasibəti ilə yazılmış şeirlər müəyyənləşdirilmiş, onların 

qaynaqlandığı mənbələr araşdırılmışdır. 

Məqalədən ali və orta-ixyisas məktəblərində, bayramla əlaqədar hazırlanan tədbirlərdə, tədqiqat 

işlərində metodiki vəsait kimi istifadə edilə bilər. 
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“DƏDƏ QORQUD KİTABI”NDA TOY(DÜGÜN) ADƏTLƏRİ 

(Qarabağın toy adətləri ilə müqayisəli) 

WEDDING CUSTOM IN “BOOK OF DEDE GORGUD” 

 

Dr. Nizami Şamil oğlu ADIŞİRİNOV 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Azərbaycan. Bakı. “BSB” İnnovasiyalar məktəbi 

 

 

ÖZƏT 

Toy adəti, ailə qurmaq xalqımızın adətləri içərisində əsrlərdən bəri yaşayan ən önəmli 

adətlərdən biridir. Toy hər bir gəncin həyatında ən önəmli yeri tutan yeni bir mərhələ, yeni bir 

dönəmin başlanğıcıdır. Türk epik ənənəsinin ən mükəmməl mədəni-ədəbi hadisəsi hesab edilən 

“Dədə Qorqud kitabı”nda da bu adətlər çox incəliklə təsvir edilmişdir. Dastanları düzüb qoşan 

və onları yazıya alan ozanlar, katiblər sanki bu adətlərin gələcək nəsillərə ötürülməsinə çalışmış 

və bu məsələləri dastan mətnlərində çox incəliklə işləmişlər.  Bunu “kitab”ın boylarına nəzər 

saldıqda aydın şəkildə görmək mümkündür. Boylarda öz əksini tapan bu adətlərin bir çoxu 

Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin və digər bölgələrinin toylarında da öz əksini tapmaqdadır. 

Qarabağ bölgəsinin toy adətləri araşdırıldıqda aydın şəkildə görünür ki, bu toy adətləri 

“kitab”ımızda öz əksini tapan qədim toy adətlərinin bir çoxu ilə bənzərlik təşkil etməkdədir. Bu 

da bu bölgənin qədimdən bəri türk tayfalarının məskunlaşdığı ərazi olduğunu bir daha sübut 

etməkdədir.  

Açar sözlər: Dədə Qorqud, Drezden, Vatikan, toy, adət 

ABSTRACT 

Wedding as an important part of Azerbaijani culture has developed over the centuries and has 

formed a single system. Many interrelated customs are part of a whole system. In the culture of 

the Turkic peoples, the are various customs associated with weddings. The wedding is also 

considered a ritual mythological act in connection with the change in the status of the beginning 

of a new period in human life. In the “Book of Dada Gorgud”, we also encounter very 

interesting forms of this ancient ceremony, ritual. There are traces of customs such as “looking 

for a girl”, “match-making”, “engagement”, “big wedding”, “bride price”, “buta throwing”, 

“appeared”, “sagdish”, “red-robed, red-veiled”, “girls wedding”, “boys wedding”, “one-day 

nobility” and other customs. The article examines these wedding customs used in Dresden and 

Vatican copies. 

Keywords:  Dada Gorgud, Dresden, Vatican, wedding, custom  

 

GİRİŞ 

 

       Toy Azərbaycan mədəniyyətinin mühüm tərkib hissəsi kimi əsrlər boyu inkişaf edərək 

vahid sistem halında formalaşmışdır. Bir-biri ilə zəncirvarı şəkildə bağlanan bir çox adətlər 

bütövlükdə bir sistemin parçalarını təşkil etməkdədir. Türk xalqlarının mədəniyyətində də toy-
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dügün mərasimi ilə bağlı müxtəlif adətlər görülməkdədir. Toy insanın həyatında yeni bir 

dönəmin başlanğıcı, statusunun dəyişməsi ilə bağlı olaraq həm də ritual mifoloji akt kimi 

dəyərləndirilir. 

 

ARAŞDIRMA 

 

       “Dədə Qorqud kitabı”nda olan bu qədim ritualın, mərasimin olduqca maraqlı təzahür 

formaları haqqında məlumat vermək, bu prosesin müasir folklor nümunələrində əksolunma 

səciyyəsini müəyyənləşdirmək. 

       Türk mütəfəkkiri Ziya Gökalp ailəni “toplumun üç təməl daşı”ndan biri kimi 

qiymətləndirirdi. Sözsüz ki, ailə türk təfəkküründə hər zaman ən müqəddəs “qurum” hesab 

edilmişdir. Türklər hər zaman ailəyə “kiçik dövlət” prizmasından yanaşaraq onun birliyi, 

möhkəmliyi, uzunömürlü olması üçün əllərindən gələni etmişlər. Bu mənada deyə bilərik ki, 

hərəmxana anlayışı türkün həyatına “sinsiliklə” calaq edilmiş bir anlayışdır. Ailənin qurulması 

ilə bağlı ən əski türk adətlərinə ana kitabımız olan “Dədə Qorqud kitabı” da olduqca həssas 

yanaşmaqdadır. Sanki dastanları düzüb qoşan ozanlar, onları yazıya alan katiblər bu əski 

adətlərin gələcək nəsillərə çata bilməsi üçün xüsusi əmək sərf etmişlər. “Dədə Qorqud 

kitabı”nda ailənin başlanğıcı sayılan toy adətlərinin olduqca maraqlı təzahür formaları ilə 

qarşılaşırıq. Övladının yeni həyata başlaması hər bir valideyinin arzusudur. Hər bir valideyn 

övladı ilə bağlı xoş xəyallar arzulayanda  başlıca olaraq onun toyunu görmək arzusunu dilə 

gətirir. Bu, valideyn üçün əsas arzudur. “Dədə Qorqud kitabı”nda da valideynin övladı üçün 

“dügün arzusunun” şahidi oluruq. Qanlı qoca sağ ikən oğlunu evləndirmək arzusundadır: 

“Yaranlar, atam öldü, mən qaldım. Yerin-yurdun tutdum. Yarınkı gün mən öləm, oğlum qala. 

Bundan yegrəgi yoxdur ki, gözüm görərkən, oğul, gəl səni evərəyim!”(KDQ.2004, 104). 

Bundan sonra ata “qız axtarışına” çıxır. Dastanda Qanlı qoca belə bir “axtarışa” çıxır. Oğluna 

layiq olan qızı İç Oğuzda tapa bilmir, Daş Oğuzu axtarır. Daş Oğuzda da qız tapa bilməyən ata 

Trabzona gedir və Selcan xatunun sorağını alır. Öyrənir ki, Selcan xatunun “üç canvər 

qalınlığı-qaftanlığı var...Ol üç canvərin biri qağan aslandı, biri qara buğaydı, biri dəxi qara 

buğra idi. Buların hər birisi bir əjdərhaydı”. Qanlı qoca öyrənir ki, 32 igid bu “əjdərhalarla” 

savaşda məğlub olub öz canlarını təslim etmişdilər. Professor S.Rzasoy oğuz mifoloji dünya 

modelində 33 sayının sakral “yükü”ndən danışarkən qeyd edir ki, “33 sayı kosmosdan(həyat)-

xaosa(o dünya) keçidi bildirir, 40 sayı isə “sağ qalmağın” rəqəmidir və fikrini belə əsaslandırır: 

“Dəli Domrul da susuz çayın üzərində tikdiyi körpüdən-(iki dünya arasındakı yoldan) keçəndən 

33 axça alır və onu bu dünyadan o dünyaya yola salır. Keçməyəndən isə döyə-döyə 40 axça alır 

və onun canını bağışlayır. Deməli, körpüdən keçmək istəməyib sağ qalmaq istəyənlər 40 axça 

ödəməlidir. Sağ qalmağın qarşılığı 40 rəqəmi idi” (Rzasoy.2009, 167-174). Tədqiqatçının 

gəldiyi bu fikrə şərik olaraq əlavə etmək istəyirik ki, bunun izlərinə “Dədə Qorqud kitabı”un 

digər boylarında da rast gəlirik. Məsələn “Qazan bəgin evi yağmalandığı boy”da oğlunu 

əsirlikdən xilas edəndən sonra Qazan xan oğlunun sağ qalmasına bədəl olaraq “Qırq baş qul, 

qırq qırnaq oğlunu azad eyləyir”(KDQ.2004, 51). Baybörə bəg əsirlikdən salamat gələn 

Beyrəyə “qırq gün-qırq gecə toy-dügün edir”( KDQ.2004, 77). “Qazan bəg oğlu Uruz bəgin 

tutsaq olduğu boy”da da Qazan xan oğlunu düşməndən xilas etdikdən sonra onun sağ qalması 

şərəfində yenə “qırq evli qulla qırq cariyə oğlu başına çevirib, azad eyləyir”(KDQ.2004, 94). 
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Deməli, 33 kosmosdan-xaosa keçidi təmin edən sakral “koddur”. Bu sakral mifoloji “kod”un 

izinə “Qanlı qoca oğlu Qanturalı boyu”nda rastlayırıq. Qanturalı da Selcan xatunu almaq üçün 

32 igidi öldürən “üç əjdərha” ilə savaşmalı olur. Qanturalı bu halqada 33-cüdür, yəni kosmosla-

xaos arasında keçid Qanturalı ilə tamamlanır. Qanturalıya qədər 32 igid bu dəyişməni 

gərçəkləşdirə bilməyib. Qanturalı isə bu halqada 33-ü tamamladığına görə bu dəyişməni 

gərçəkləşdirə bilir (Rzasoy.2009, 174). Hətta kosmosdan-xaosa gedən yolun çətinliyini Qanlı 

qoca da dərk edir və buna görə oğlunu qorxudaraq bu yoldan döndərməyə çalışır:  

“Oğul, sən varacaq yerün 

Dolamac-dolamac yolları olur. 

Atlu batub çıqamaz 

anın balçığı olur. 

Ala yılan sökəməz 

anun ormanı olur...” (KDQ.2004, 105-106) 

Qanturalının dilindən deyilən sözlər dastanda “elçilik soylaması” da adlandırıla bilər: 

“Qarşı yatan qara dağını aşmağa gəlmişəm! 

Aqındılı suyunu keçməyə gəlmişəm! 

Dar ətünə, gen qoltuğuna sığınu gəlmişəm! 

Tanrı buyuruğuyla, Peyğəmbərin 8 qövliylə 

Qızunı almağa gəlmişəm!”( KDQ.2004, 108)  

       Mifoloji düşüncədə kosmosla-xaos arasındakı keçidin təmin olunması üçün Qanturalı bu 

iki aləmin qovuşuğunda “cild dəyişmə”li idi. Buna görə də təkur “bu yigidi anadan doğma 

soyun” deyir (KDQ.2004, 108). Qanturalını tamam soyundururlar. Hətta Oğuzda niqabla gəzən 

Qanturalı üzündəki niqabı belə çıxarmalı olur və sadəcə “altunlu incə kətan bezə”(KDQ.2004, 

108) bürünür. Çünki Oğuz mifoloji modelində xaos dünyasına keçə bilmək üçün bu “dəyişmə” 

mütləq idi. (Müasir dövrümüzdə də dünyasını dəyişən adam doğulduğu kimi üryan ağ parçaya 

bükülüb o biri aləmə yola salınır). Qanturalı yalnız bu “dəyişməni” edəndən sonra meydana 

gəlir. Fikrimizcə, türk mifoloji düşüncəsində “meydan” anlayışı da kosmosdan-xaosa keçid 

məkanı kimi xarakterizə oluna bilər. Çünki meydanda ya qalib gəlib ad-san qazanır,  ya da 

məğlub olaraq ölümə məhkum olunurdular. Hər ikisi yeni başlanğıc, status demək idi. Çünki 

Dirsə xan oğlu Buğac da məhz belə bir “meydan”da Bayındır xanın qara buğasını öldürdükdən 

sonra uşaqlıq aləmindən “bəylik, igidlik” dünyasına transformasiya edir və əvəzində “bəylik, 

taxt” alır, sağ qalmasının mükafatı kimi “40 igid qazanır”. Buğac Dirsə xanı xilas üçün gedəndə 

bunun şahidi oluruq: “Buğac bəg yerindən uru durdu, qara polat uz qılıcın belinə quşandı, ağ 

tozluca qatı yayını əlinə aldı, bədəvi atın tutdurdu, bütün bindi. Qırq yigidin boyuna aldı, 

babasının ardınca yortub getdi”(KDQ.2004, 34). Dirsə xanın xatunu da Buğacı axtarmağa 

gedərkən 40 qızla gedir və Buğac sağalır. Burla xatun 40 incəbelli qızın arasında “gizlənməyi” 

bacarır və əri Qazanın namusu toxunulmaz qalır. Beyrək əsir aparılanda 40 igidi də aparılır 

deyə “xilas” yolunu tapıb geri qayıda bilir. Qazan xan düşmənlə döyüşəndə Burla xatun “40 

incəbelli qız kişi” ilə köməyə gəlir. Demək ki, 40 rəqəmi türk mifoloji sistemində 

“sağqalmanın” mifoloji “kodu”dur. Qırx rəqəmindəki tamlığın pozulması isə hansısa pis bir 

işin baş verəcəyinə işarədir. Məsələn, Dirsə xanın 40 igidi namərdlik etməmişdən qabaq 20-20 

iki hissəyə bölünür və qırx tamlığı pozulur. Daha sonra Dirsə xanın 40 namərd tərəfindən əsir 

alınması isə artıq bu namərdlərin Oğuz mifik məkanından çıxdıqlarını bildirir. Çünki uğur 
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“sehri” onların ilk xəyanətində artıq pozulmuşdu. Qanturalı da məhz yanında 40 igidi olduğu 

üçün və həmin 40 igidinin “köməyi” ilə (çünki hər dəfə Qanturalının istəyi ilə igidləri qopuz 

çalıb onu “öyürlər”) “üç əjdərhanı” öldürüb həmin xaos aləminə qalib gəlir və yalnız bundan 

sonra Selcan xatunla evlənib “yeni həyata” qədəm basır. Belə bir elçilik adətinə biz “Qam 

Börənin oğlu Bamsı Beyrək boyu”nda da bir az fərqli şəkildə şahid oluruq. Beyrək yoldaşları 

ilə ovda olarkən qırx yoldaşından ayrılaraq bir “geyik”in dalına düşür. İç Oğuzdan uzaqlaşaraq 

Daş Oğuza-xaos sərhəddinə gəlir. Geyiki ovu əsnasında Banıçiçəklə tanış olur, Banıçiçəyin 

“sınaqlarından” keçdikdən sonra Beyrək onun barmağına “üzük” taxır və “bu aramızda nişan 

olsun”-deyir. Daş Oğuz da Beyrək üçün xaos aləmidir. Bu xaos aləminin keçid “kodu” isə bu 

dəfə geyikdir. Bahəddin Ögəl qeyd edir ki, “əski türk kosmoqoniyasında geyik buynuzu həyat 

ağacı kimi mənalandırılırdı. Dişi geyik-ana həyat ağacı kimi həyatın və ölümün qaynağı olaraq 

görülürdü. Bir çox türk xalqlarında geyik surətinə girilən bir ata ruh və ya totemdir”(Ögəl.1994, 

235). Eyni zamanda bu məsələ V.Radlov(1976), P.Peliot(1951) kimi tədqiqatçıların əsərlərində 

də əksini tapmışdır. “Geyik” bu dünyadan o dünyaya keçidi təmsil edirdi. Hətta bəzi türk 

əfsanələrində geyikin yaşadığı mağara o dünyaya açılan gizli qapı kimi təsvir olunur. “Bəkil 

oğlu Əmran boyu”nda Bəkil də ovda olarkən geyikin arxasınca düşüb onu ovlamaq istərkən 

cəza olaraq yıxılır və ayağını sındırır: “Bəkil av avlayu gəzərkən önindən bir yaralu keyik çıqdı. 

Bəkil buna at saldı. Buğanın ardından irdi. Yay kirişin boynuna  atdı. Buğa  acmışdı, kəndüyi 

bir yuca yerdən atdı. Bəkil at cilavusın yenimədi, bilə uçdu. Sağ oyluğu qayaya toqındı, sındı. 

Bəkil aru durdı, ağladı”( KDQ.2004, 137). 

        Demək ki, Beyrək geyikin arxasına düşərək xaos aləminə-Banıçiçəyin çadırının qurulduğu 

yerə gəlir. Bu xaos aləmində Banıçiçək “yaşmaqlanaraq” öz dadısının “cildinə girir” və 

transformasiya edir. Yalnız “sınaq”lardan keçəndən sonra özünü Beyrəyə tanıdır. Lakin həyatla 

ölüm arasında vasitəçi rolunu oynayan geyiki ovladığı üçün Beyrək bədbəxtliyə düçar olur və 

toyu yarımçıq qalır. 

       “Dədə Qorqud kitabı”nın mətnlərinə diqqət edilsə, “geyikin ovlanması” hansısa bədbəxt 

hadisənin baş verəcəyini qabaqcadan xəbər verən formul tipi kimi səciyyəvidir. Elə ilk boyda 

Buğac öz atası Dirsə xan tərəfindən oxlanmamışdan əvvəl bir sürü geyiki sürüb atasının önünə 

gətirir və öz igidliyini atasına göstərmək üçün atasının qabağında onları ovlayır. Buna görə də 

surətinə girilmiş ata ruhu olan geyik Buğacı “cəzalandırır”. Yalnız digər möcüzəvi qüvvənin- 

Xızırın da müdaxiləsi ilə Buğac xaos aləmindən geri qayıda bilir. Çünki Xızır kosmos və xaos 

arasında maneəsiz gedib-gələ bilən mediativ obrazdır. Qanturalı da Selcan xatunu alandan 

sonra “kiçik ölüm” adlandırdıqları “yuxu”ya gedir və yuxunun köməyi ilə xaos aləmindən real 

kosmos aləminə qayıda bilir. Beyrək isə bu xaos aləmindən real kosmos aləminə ancaq qeyri-

adi, mifik varlığın- “dəniz qulunu boz ayğırının” köməyi ilə qayıdır. Epik dastan ənənəsinə 

uyğun olaraq Beyrək xaos və kosmos arasında səyahəti adi atla edə bilməzdi. Ona görə də 

boyun əvvəlində məqsədli şəkildə “dəniz qulunu” boz ayğırla “təmin olunur”. Bu at 

“Koroğlu”dakı Qıratı, Azərbaycan sehrli nağıllarında qəhrəmanı qaranlıq dünyadan işıqlı 

dünyaya çıxaran əfsanəvi Simurq quşunu xatırladır.  

       “Bamsı Beyrək boyu”nda növbəti kosmos-xaos qarşılaşmasına Dədə Qorqudun Beyrək 

üçün elçilik etməsində şahid oluruq. Oğuz bəyləri bu elçilik üçün “məsləhət edirlər” ki, Dəli 

Qarcarın yanına elçiliyə Dədə Qorqud getsin. Dəli Qarcarın olduğu yer də xaos aləmidir. Dəli 

Qarcar da kosmosdan xaosa keçidi təmin edən mediativ obrazdır. Dəli Qarcar həmin yeri belə 
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təsvir edir: “Ayaqlılar buraya gəldigi yoq! Ağızlılar bu suyumdan içdigi yoq! Sana noldu? 

Əməlinmi azdı? Feilinmi döndü? Əcəlinmi gəldi? Buralarda neylərsən?”( KDQ.2004, 58)  

       Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Qanlı qoca da Qanturalının gedəcəyi xaos aləmini oxşar 

şəkildə təsvir edir: “Oğul, sən varacaq yerün dolamac-dolamac yolları olur. Atlu batub 

çıqamaz anın balçığı olur. Ala yılan sökəməz anun ormanı olur...” (KDQ.2004, 105-106) 

“Kitab”da Dədə Qorqud da mediativ obrazdır. Yəni hər iki dünya arasında gedib-gələ bilir. 

Lakin xaos aləmini keçə bilmək üçün o da Bayındır xanın “qeyri-adi” atlarından- “Keçi başı 

Keçər ayğır və Toğlu başlı Turı ayğırdan” istifadə edir və xaosa qalib gəlir. Dədə Qorqudun 

məhz bu iki atı istəməsi bu atların da qeyri-adi mifik statusa malik olması fikrini qüvvətləndirir. 

Professor Ə.Tanrıverdi də “kitab”dakı Keçər ayğır və Turı ayğır zoonimləri ilə “Koroğlu” 

eposundakı Qırat və Dürat vahidlərinin forma və semantika baxımından eyni yuvaya daxil ola 

biləcəyi fikrini irəli sürür (Tanrıverdi.2013, 165). “Kitab”da rast gəlinən digər toy adəti “başlıq 

parası”dır. “Qam Börə bəgin oğlu Bamsı Beyrək boyu”nda Dədə Qorqud Allaha sığınaraq 

xaosa-Dəli Qarcara qalib gəlir. Dəli Qarcar Dədə Qorquddan “başlıq parası” kimi “min qısrağa 

aşmamış ayğır, min maya görməmiş buğra, min qoyuna girməmiş qoç, min quyruqsuz-qulaqsız 

köpək, min xaraca-qaraca birə” tələb edir. Bu adətə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində indi 

də “başlıq pulu” və ya “süd pulu” şəklində rast gəlinir. Oğlan evi qızın atasına ya müəyyən 

miqdarda pul verirdi. Bəzi bölgələrdə qız evinə verilən bu “başlıq” daha çox qız toyuna 

hazırlaşmaq məqsədilə-“şərbət”, “paltarbiçdi” üçün verilirdi. Ağdamda, Qubadlıda keçirilən 

toylarda da “süd pulu” adəti var idi.  Oğlan evi qız anasına halallıq məqsədilə müəyyən 

məbləğdə pul ödəyirdi (Abbaslı.2020: 165). “Kitab”da oğuz toyu iki mərhələdə təşkil edilirdi. 

Kiçik toy (nişan) və böyük toy. Beyrək Banıçiçəklə görüşəndən sonra “..barmağundan altun 

üzüyü çıxardı, qızın barmağına keçirir. “Ortamızda bu nişan olsun, xan qızı!”- deyir 

(KDQ.2004, 57). Yaxud Beyrəyin yalandan ölüm xəbərini gətirəndən sonra Banıçiçəyi Yalançı 

oğlu Yaltacuğa verirlər: “Yalançı oğlu Yalancuq kiçi dügünün eylədi. Ulu dügininə vədə 

qoydu”(KDQ.2004, 63). Deməli, Oğuz elində də toydan əvvəl “kiçik dügün” adlandırılan nişan 

mərasimi keçirilirdi. Bu “kiçik dügün”də gəlinə üzük və digər qiymətli hədiyyələr alınarmış. 

Beyrəklə Banıçiçək arasında da bu nişan “üzüktaxma” şəklində olur. Və yalnız bundan sonra 

böyük toy gününün vaxtı danışılır, dəqiqləşdirilirdi. Dastan qəhrəmanları da bu qədim toy 

adətinə əməl edirlər. Kiçik toydan sonra böyük toy olurdu. Böyük toy “yeddi gün, yeddi gecə”, 

hətta bəzən “qırx gün” davam edirdi. Bu toyda ozan mütləq iştirak etməli, saz çalıb oxumalı, 

oğuz bəylərini tərif etməli və yeni evlənənlərə xeyir-dua verilməli idi. Qarabağ toyları da toy 

sahibinin maddi imkanından asılı olaraq 3, 5, 7 gün təşkil olunurdu. “Kitab”ımızda toyla bağlı 

maraqlı adətlərdən biri də “buta atma” adətidir. Toyda bəy öz üzüyünü nişan kimi qoyar, 

iştirakçılar həmin üzüyü nişan alıb ox atardılar. Beyrək də tanınmaması üçün “əski dəvə çuvalı” 

geyib toya gəlir: “...gördi dügündə göygü oq atar. Qaragünə oqlu Budaq, Qazan bəg oğlu Uruz, 

Bəglər başı Yegnək, Qəflət qoca oğlu Şir Şəmsəddin, qızın qardaşı Dəli Qarcar bilə ox 

atarlardı”(KDQ. 2004, 70) Digər bəylər ox atanda Beyrək “əlin var olsun” deyir, lakin hər dəfə 

göygü atanda “əlin qurusun, barmaqların çürüsün, göygülərə qurban olasan” deyir. Daha sonra 

özünün yayı ilə göygünün üzüyünü vurub paralayır və bunun müqabilində oğuz toyunun digər 

bir adəti olan “birgünlük bəglik” alır. Güman ki, toyda “buta oyunu”nun qalibi olub oxu üzüyün 

ortasından keçirməyi bacaran igid Oğuz xanı tərəfindən “bir günlük bəy” elan olunurdu. 

Azərbaycanın Qarabağ bölgələrinin toylarında bu qədim toy adətinin izlərinə də rast gəlirik. 
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Ağdam toylarında da “toybaşı”, “toy padşahı” seçilərmiş və həmin şahın mütləq “fərraşı” da 

olurdu. “Şah” toyda xüsusi imtiyaz sahibi hesab olunardı (Abbaslı.2020, 166). “Kitab”da 

Banıçiçəyin toyunda bu “bəglik”ə Beyrək layiq görülür: “Qazan aydır: Dəli ozan, dövlətin 

dəpdi. Bəglər, bugünki bəgligim bunun olsun. Qoyun nerəyə gedərsə, getsün, neylərsə, 

eyləsün”(KDQ. 2004, 72). Bundan sonra Beyrək “şölən” yeməyinin yanına gəlir yeyəndən 

sonra yeməkləri dağıdır. Daha sonra Burla xatunun da iştirak etdiyi “qızlar məclisi”nə getmək 

istədiyini deyir. Qazan “bir günlük bəylik” imtiyazına görə buna da icazə verir. Beyrək “qız 

məclisi”nə gəlir. Burla xatun ona etiraz eləmək istəyir və Beyrəyə “mərə, qavat oqlu dəli qavat, 

sana düşərmi bitəkəllüf bənim üzərimə gələsən?”-deyir. Beyrək isə cavabında “xanım, Qazan 

bəgdən mana buyruq oldu. Mana kimsə dolaşmaz” deyir (KDQ.2004, 72). Bu, “bəylik” alan 

şəxsin bir günlük “xüsusi imtiyaza” sahib olduğunu göstərir. Burada Oğuz elində “oğlan toyu” 

və “qız toyu” adətinin olduğunun da şahidi oluruq. Bu məclislər ayrı-ayrı təşkil olunurdu. “Qız 

məclisi”nə kişilər qatılmazdı. Hətta ozan olsa belə heç kim qız toyuna icazəsiz qatıla bilməzdi. 

Ancaq Beyrək kimi xüsusi “imtiyaz” sahibi bunu edə bilir. Beyrək məhz Qazan xandan aldığı 

“bəylik” imtiyazı sayəsində zurnaçıları döyərək, nağaraçıları qovaraq “qız məclisinə” qatılır. 

Bu gün də Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində “oğlan toyu”, “qız toyu” məclislərinin ayrı-ayrı 

təşkil olunduğunu görürük. Hətta Şəkinin Oxud kəndində “kiçik qız toyu” çaldırmaq adəti indi 

də qalmaqdadır. Gəlinin yaxınları həmin axşam bir yerə yığışıb şənlənir, çalıb-oxuma olur və 

sonda oğlan evindən gətirilən xına qızın əllərinə yaxılır. Şuşa toylarında mağarlar ancaq kişilər 

üçün qurulardı və gəlin toy mağarına gətirilmirdi. Lakin Qarabağın kənd toyları şəhər 

toylarından fərqlənirdi. Şəhər toylarında kişi və qadın məclisi ayrı-ayrı təşkil olunurdusa, kənd 

toylarında qadınlar da kişilərlə eyni mağarda otururdular. Böyük toyun səhəri gün isə “gəlin 

gördü” və “üzə çıxdı” mərasimi olurdu. Qarabağ toylarında “üzə çıxdı” adəti qız evinin 

müxtəlif şirniyyatlarla oğlan evinə gəlməsi, gəlinin toydan sonra ilk dəfə qonaqların üzünə 

çıxması, qızın yaxınlarının qıza müxtəlif hədiyyələr verməsi ilə səciyyələnirdi. “Gəlin gördüyə” 

isə ancaq qadınlar dəvət olunur və həmin mərasimi aparmaq üçün yaxşı nitq qabiliyyəti olan 

bir qadın seçilir və o, qızın gətirdiyi cehizləri, onun adına alınmış hədiyyələri bir-bir gələnlərə 

nümayiş etdirir. Sonda məclisdəki qonaqlara mütləq dolma, dovğa verilir. Həmin günün axşamı 

isə “bəy görüşü” olur. “Bəy görüşü”ndə artıq qadınlar və kişilər birlikdə iştirak edir. Təzə gəlin 

qonaqlara çay gətirir və çayı içən qonaqlar gəlinin stəkanına pul qoyurlar. Gəlinin qayınatası 

və qayınanası həmin məclisdə gəlinə “üz görümçəsi”-qızıl, ziynət əşyası hədiyyə edir. Bu 

qədim adətə biz “Uşun qoca oğlu Səgrək boyu”nda rast gəlirik. Səgrək qardaşının sağ olduğunu 

öyrəndikdən sonra onun dalınca gedəcəyini bildirir. Atası bu yoldan döndərmək üçün Qazan 

xandan “məsləhət” istədikdə Qazan xan “ayağına ət tuşağın vurun”- deyir. Bu, evləndirmək 

mənasına gələn qədim oğuz məsəli idi. Professor Ə.Tanrıverdi bu tip məsəllərin məna 

tutumunun Azərbaycan dilinin qərb şivələrində bir sıra ifadələrdə mühafizə olunduğunu yazır 

(Tanrıverdi.2013, 173).  Ata-ana da Səgrəyə “tez dügün-diring” edib gəlin gətirirlər. Lakin gəlin 

də Səgrəyi öz fikrindən döndərə bilmir. Səgrək qızla öz arasına qılıncını qoyur və halalına belə 

deyir: “Mərə qavat qızı, mən qılıcıma doğranayım, oxuma sancılayım! Oğlum doğmasın, 

doğarsa, on yaşına varmasun, ağamın yüzün görməyincə, ölmüş isə qanın almayınca bu gərdəgə 

girərsəm”(KDQ.2004, 145). Daha sonra Səgrək belə deyir: “Qız, sən mana bir yıl baqğıl! Bir 

yildə gəlməzsəm, iki yıl baqğıl! İki yildə gəlməzsəm, üç yıl baqğıl! Gəlməzsəm, ol vaqt mənim 

öldügimi biləsən. Ayğır atım boğazlayub aşum vergil! Gözün kimi tutarsa, könlün kimi sevərsə, 
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ana varğıl!” Qız isə cavabında Səgrəyə deyir: “Yigidim, bən sana bir yıl baqam. Bir yılda 

gəlməzsən, iki yıl baqam. İki yılda gəlməzsən, üç-dört yıl baqam. Dört yılda gəlməzsən, beş yıl, 

altı yıl baqam. Altı yol ayırdına çadır dikəm. Gələndən-gedəndən xəbər soram. Xeyir xəbər 

gətürənə at, don verəm, qaftanlar geydürəm. Şər xəbər gətürənin başın kəsəm. Ərkəg sinəgi 

üzərimə qondurmayam. Murad ver, murad al, andan get, yigidim!”(KDQ.2004, 148-149). 

Səgrəyi yolundan döndərə bilməyəcəyini anlayan gəlin belə deyir: “Qədəmi qutsuz gəlin 

deyincə, udsuz gəlin desünlər. Qayın atama, qayın anama aydayım”(KDQ.2004, 149). Demək 

ki, Oğuz adətinə görə də gəlinin toy günü qayınata-qayınana üzünə çıxması “udsuzluq”-

utanmazlıq sayılırdı. Gəlin bu hərəkətinin “udsuzluq” olduğunu bilir, lakin “qutsuz”-uğursuz 

gəlin kimi anılmaqdan qorxduğu üçün yuxarıda haqqında danışdığımız bu “üzə çıxdı” adətini 

pozur. Professor Kamran Əliyev “kitab”dakı qadın obrazlarından bəhs edərkən Səgrəyin 

xanımının Oğuzdan kənardan-kafir yurdundan olması fikrini irəli sürərək belə əsaslandırır ki, 

Səgrək öz xanımına “sən məni bir il gözlə. Gəlməsəm, iki il gözlə. Gəlməsəm, üç il gözlə...”-

deyir. Qız isə yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi bu rəqəmi 6-ya qədər uzadır. Daha sonra tədqiqatçı 

qeyd edir ki, “altı rəqəmi oğuz düşüncə tərzi üçün yaddır. Üç rəqəmi isə Oğuz düşüncə tərzi 

üçün xarakterik olduğu üçün Səgrək üçdə dayanır. Xanımı isə altıya qədər gedir. Ona görə də 

Səgrəyin gəlini oğuzdan ola bilməzdi” (Əliyev.2011, 81-82). Bizim bu məsələ ilə bağlı 

mövqeyimiz isə bir qədər fərqlidir. Qeyd etmək istəyirik ki, altı rəqəmi elə həmin boyda 

Səgrəyin dilində də işlənir. Atası Səgrəyi fikrindən döndərmək üçün qardaşının əsir xəbərinin 

yalan olduğunu deyəndə Səgrək atasına belə deyir: “Üç yüz altmış altı alp ava binsə, Qanlı 

geyik üzərinə qovğa qopsa, Qardaşlu yigitlər qalqar-qopar olar...”(KDQ.2004, 147) Daha sonra 

“Bəkil oğlu Əmran boyu”nda da eyni ifadələrin az fərqlə işləndiyinin şahidi oluruq: “Üç yüz 

altmış altı alp ava binsə, qanlı geyik üzərinə yürüş olsa, Bəkil nə yay qurardı, nə ox 

atardı”(KDQ.2004, 135). Göründüyü kimi, hər iki qəhrəmanla bağlı 3 və 6 rəqəmləri yanaşı 

işlənmişdir. Qazan xanın dayısı at ağızlı Aruz qocanın da “anketi” sadalanarkən altı rəqəminin 

kifayət qədər işləndiyini görə bilərik. Həmçinin “Dədə Qorqud”un Vatikan nüsxəsi də məhz 6 

boydan ibarətdir. Bu da onu göstərir ki, 6 rəqəmi heç də türk mifik düşüncəsi üçün yad deyil. 

“Qutsuz gəlin deyincə, udsuz gəlin desinlər” ifadəsi isə, əslində, öz məzmununda çox əski 

əxlaq-norma kritеriyasını hifz etməkdədir. Yuxarıdakı fikrimizi bir daha təkrarlamaq istəyirik 

ki, Oğuz adətinə görə gəlinin toy gecəsi qayınata-qayınana üzünə çıxması “udsuzluq”-

həyasızlıq, utanmazlıq sayılırdı. Gəlin hərəkətinin “udsuzluq” olduğunu bilir, lakin “qutsuz”-

uğursuz gəlin kimi anılmaqdan da qorxduğu üçün yuxarıda haqqında danışdığımız bu “üzə 

çıxdı” adətini gözləmədən onu pozur. Əgər Səgrəyin gəlini kənardan gəlmə olsaydı, Oğuz 

elindəki bu əski adəti və inamı necə bilə bilərdi? “Qutsuz” gəlin kimi anılmaqdan qorxan, adəti 

pozaraq “udsuzluq” etdiyini anlayan gəlin, təbii ki, Oğuz elindən olmalı idi. Çünki kənardan 

Oğuza təzə gələn yad qızı bu qədim Oğuz adətini bilə bilməzdi. Bunu ancaq Oğuzda böyüyüb 

yetişən qız bilə bilərdi. Bu baxımdan biz düşünürük ki, Səgrəyin xanımı kafir elindən yox, Oğuz 

elindəndir. Özü də Daş Oğuzdan. Bəs nə üçün Daş Oğuzdan? “Uşun qoca oğlu Səgrək 

boyu”nun əvvəlində oxuyuruq ki, Uşun qocanın böyük oğlu Əgrək “Bayındır xanın divanına 

qaçan istəsə varır-gəlürdi. Bəglərbəgi olan Qazan divanında buna heç qapu-baca yoqdu. 

Bəgləri basub, Qazan önində oturardı. Kimsəyə iltifat eyləməzdi”(KDQ.2004, 145). Deməli, 

Əgrək həm Bayındır xanın, həm də Qazan xanın məclisində özünü olduqca “sərbəst” aparır, 

heç kimə “iltifat”-hörmət eləmir. “Şiroküz ucından Gögcə dənizə qədər elləri çapıb talayır, 
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aqın edir”(KDQ.2004, 145). Tərsuzamış Əgrəyə Oğuzun ədəb qaydalarını “xatırladır”. 

Bayındır xanın da, Qazan xanın da divanları İç Oğuzda olduğuna görə, demək ki, Əgrək İç 

Oğuzun ədəb qaydalarına o qədər də “tabe olmayan” Daş Oğuzdan idi. Bu “sərbəstlik” Daş 

Oğuzdan olması heç kimdə şübhə doğurmayan Dəli Qarcarda da, Basatda da müşahidə olunur. 

Dəli Qarcar da Dədə Qorquda deyir ki, “Ay əməli azmış! Ayaqlılar buraya gəldigi yoq. 

Ağızlılar bu suyumdan içdigi yoq...Əməlinmi azdı?...Əcəlinmi gəldi?” Hətta Dəli Qarcar bir az 

da irəli gedərək Dədə Qorquda əl qaldırmağa belə cəhd edir. Bu “sərbəstlik” Uşun qocanın kiçik 

oğlu Səgrəkdə də müşahidə olunur. O da qardaşının ardınca düşmən elinə gedəndə Qazan xana 

xəbər vermək “lüzumu” hiss etmir, ondan icazə istəmir. Məhz buna görə də Yegnəyə köməyə 

gələn 24 oğuz bəyi Səgrəyə köməyə gəlmir. Səgrəyin və qardaşının toy məclisində Oğuz bəyləri 

də iştirak etmir. Buna görə də ozan bu toyun təsviri zamanı “atdan ayğır, dəvədən buğra, 

qoyundan qoç qırdırdı”, “qalın oğuz bəglərin ağırladı”, “toyum oldu” ifadələrinin heç birini 

işlətmir. Sadəcə olaraq belə təsvir verir: “...Günlügi altunluca odasına gəldilər. Şadlıq, yemək-

içmək oldı. Ulu oğluna dəxi görklü gəlin gətürdi. İki qardaş bir-birinə sağdıc oldular, 

gərdəklərinə çapub düşdilər. Murada-məqsuda irişdilər” (KDQ. 2004, 153) Nə Səgrək, nə də 

qardaşı Əgrək ox atıb dibinə gərdək qurmaq adətinə əməl etmirlər.  

       Bu “sərbəstliyin” nəticəsidir ki, Daş Oğuzdan olan Baybican bəy qızı Banıçiçəyi Bayburd 

qalasının bəyinə verməyə razılıq verir. Daş Oğuzdan olan Aruz oğlu Basat da Qazan xandan 

icazə almadan “aqın” edir. Bütün bunlar Uşun qocanın da, oğlanları Əgrək və Səgrəyin də Daş 

Oğuzdan olması fikrini qüvvətləndirir. Daş Oğuzdan olan Səgrəyə “tez dügün-diring” edilirsə, 

deməli, gəlin də Daş Oğuzdandır ki, toyu qısa müddətdə etmək mümkün olur. Səgrək yeganə 

oğuz igididir ki, toyu iki dəfə olur. Birinci dəfə toyu qardaşının ardınca getməzdən əvvəl olur. 

Qardaşını xilas edib Oğuza döndükdən sonra atası hər ikisinə təkrar bir də toy edir. Həmin 

boyda qarşılaşdığımız başqa bir toy adəti hər iki qardaşın “bir-birinə sağdıc” olmasıdır. Müasir 

dövrümüzə “bəyin sağdişi və soldişi” şəklində gələn bu qədim toy adətinin də izi “kitab”ımızda 

qorunmuşdur. Adətə görə bəyin “sağdişi” evli olmalıdır. O, toyun gedişatında hər zaman bəyin 

sağ yanında olur. Bəyə aid əşyaları da qoruyur və s. Məhz iki qardaşın “bir-birinə sağdıç 

olması” ifadəsi bu əski adətin oğuzlar arasında da mövcudluğunu sübut edir. 

       “Qam Börə bəgin oğlu Bamsı Beyrək boyu”nda daha bir maraqlı toy adətinin şahidi oluruq. 

Adətə görə Oğuzda toy edən igid ox atırdı. Oxu hara düşsə, toy çadırını həmin yerdə qururdu: 

“Oğuz zamanında bir yigit ki evlənsə ox atardı. Oxu nə yerdə düşsə, anda gərdək dikərdi. 

Beyrək xan dəxi oxın atdı, dibinə gərdəkin dikdi”(60) Bu boyun Vatikan nüsxəsində “gərdək” 

yerinə “xanə” işlənmişdir: “Oqu nərəyə düşsə anda xanə dikərdi”(Ergin.1994, 129). Beyrək də 

toy çadırını oxunun düşdüyü yerdə qurur. Mətndən də göründüyü kimi, bu çadır yaşayış 

yerindən uzaqda-ox düşən yerdə qurulurdu. Yeni həyata başlayan ailənin özünün şəxsi ərazisi, 

yurdu olmalı idi. Çünki evlənmə yeni həyatın başlanğıcı demək idi. Yenə həmin boyda 

oxuyuruq: “...Otuz doqquz qız “tale”lü taleinə birər ox atdı. Otuz toquz yigit oxınıη ardınca 

getdi. Qırq gün qırq gecə toy-dügün eylədilər...”. Tədqiqatçı F.Bayat yay və oxun türk 

mədəniyyətindəki rolundan bəhs edərkən belə yazır: “Folklor materiallarına dayanaraq deyə 

bilərik ki, yay – kişini, ox isə qadını bildirir...Toy günü nişanlı oğlanın qız evinə ox atması 

oğlan tərəfin gəlini aparmağa gəldiyini bildirirdi. Ox atmaqla özünə nişanlı tapmaq adətinin 

izləri transformasiyaya uğramış halda bizim sehrli nağıllarımızda da qalmışdır” (Bayat. 1993, 
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161). B Ögəl qeyd edirdi ki, “yay türklərdə göyün, daha doğrusu, göy qübbəsinin bir simvolu 

ola bilərdi. Şamanlar pis ruhlarla mübarizə aparmaq üçün göyə ox atardılar” (Ögəl. 2006, 332-

333). Deməli, “otuz doqquz qızın taleyinə ox atması” semantemi özündə çox əski oğuz mifik 

inancını əks etdirir. Göy üzünə ox atmaq öz taleyini tanrının iradəsinə etibar etmək anlamında 

olmalı idi. Və həmin qızlar oxların dalınca gedib onları tapan igidlərlə evlənirdi və bunu 

Tanrının iradəsi kimi qəbul edirdilər.  

       “Kitab”da toyla bağlı təsvir edilən rəng daha çox al(qırmızı) rəngdir. 

Toy günü bəyin və gəlinin qırmızı “qaftan” geyinmələri bu rəngin mifoloji düşüncədə hansısa 

uğura işarə olduğunu və ya hansısa şər qüvvələri dəf edəcəyinə bəslənən inamdan 

qaynaqlandığını düşünməyə əsas verir. Beyrək “adaxlısının göndərdiyi qırmızı qaftanı” geyir, 

Banıçiçək də toyunda “qırmızı qaftanını” geyinir. Selcan xatun Qanturalıya “al duvaq altında 

söyləşmədim” deyir. Deməli, oğuz elində toyu olan gəlin qırmızı qaftanlıq geyinib başına da al 

duvaq salardı. Toyu olan bəy də “qırmızı qaftanlıq” geyinirdi. Dövrümüzdə də toy 

məclislərində  gəlinin qırmızı gəlinlik paltarı geyinməsi və ya qırmızı gəlinlik geyinməsə də, 

başına qırmızı-al duvaq salınması, bəyin boynuna və “sağdişin” qoluna qırmızı parça(xara) 

bağlanması,  hətta gəlini gətirmək üçün gedən maşın karvanında olan maşınlara belə qırmızı 

lent bağlanması, toy olan evin qapısından xeyir əlaməti kimi qırmızı parça asılması da eyni 

qədim inancın izləridir. Azərbaycanın bir çox bölgələrində olduğu kimi Qarabağ toylarında da 

qızın gəlinlik libası ağ və ya qırmızı rəngdə olurdu. Gəlin aparılarkən başına qırmızı çalma, 

qoluna qırmızı lent bağlanardı. Ağdamda qızın başına “qızıl beşlik”lərlə bəzədilmiş duvaq 

salınırdı. 

       “Kitab”ımızda toylar “yeddi gün, yeddi gecə” və ya “qırq gün” keçirilirdi. Bu toylarda 

“atdan ayğır, dəvədən buğra, qoyundan qoç” kəsilirdi. “Qalın oğuz bəylərinə yemək-içmək, 

şənlik” olurdu: “Oğuluyla, gəliniylə Qanlı qoca Oğuza girdi. Gög ala görklü çəmənə çadır dikdi. 

Atdan ayğır, dəvədən buğra, qoyundan qoç qırdırdı. Düyün etdi. Qalın Oğuz bəglərini ağırladı. 

Altunluca günlüyün dikib, Qanturalı gərdəkinə girib, muradına – məqsuduna irişdi” 

(KDQ.2004, 118). “Baybörə bəgin oğlancığı Beyrək, Baybican bəgin qızın aldı. Ağ ban evinə, 

ağ otağına gerü döndü. Dügüni  başladı. Bu qırq yigidin bir qaçına  xan Qazan, bir qaçına 

Bayındır xan qızlar verdilər. Beyrək dəxi yedi qız qarındaşını  yedi yigidə verdi. Qırq yerdə 

otaq dikdi. Otuz  doquz qız “talehli”  taleyinə  birər oq atdı. Otuz doquz yigit oxının ardınca 

getdi. Qırq gün, qırq gecə toy-dügün eylədilər. Beyrək yigitləriylə murad verdi, murad aldı” 

(KDQ. 2004, 77). Həmin boyun Vatikan nüsxəsində isə Beyrək əsirlikdə söz verdiyi Məlikin 

qızı ilə evlənir: (Vatikan nüsxəsi: “Məlikin qızı ilə Beyrək əhd etmişdi, aldı geri döndü, ağ ban 

evinə gəldi, dügünə başladı. Bu qırq yigidin bir qaçına Qazan bəg qız verdi, bir qaçına Bayındır 

xan qız verdi. Beyrək dəxi yedi qız qardaşını yedi yigidə verdi. Qırq yerə otaq dikdi. Qırq qız 

taleli taleyinə birər oq atdı.Yigitlər oqunun ardınca getdilər. Qırq gün, qırq gecə dügün oldu. 

Beyrək ol gecə yigitləri ilə muradlarına maqsudlarına yetdi. Dədəm Qorqut soy soyladı, boy 

boyladı, qopuz çaldı, şadlıq eylədi” (Ergin.1994, 153). 

       “Uşun qoca oğlu Səgrək boyu”nda oxuyuruq: “Uşun qoca atından endi, oğlanlarıyla quca-

quca görüşdü. Günlügü altunluca odasına gəldilər. Şadlıq, yemək - içmək oldu. Ulu oğluna dəxi 

görklü gəlin gətirdi. İki qardaş bir-birinə sağdıc oldular, gərdəklərinə  çapub düşdilər. Murada 

– məqsuda irişdilər” (KDQ. 2004 153). 
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NƏTİCƏ 

 

       Nəticə olaraq deyə bilərik ki, “kitab”da işlənən toy adətlərində oğuzların ən əski mifik 

dünyagörüşləri əks olunmaqdadır. Bu adətlərin bir çoxu bir az fərqli şəkildə dövrümüzə qədər 

gəlib çatmış, insanların yaşantısına hopmuşdur. Oğuzda oğlunu evləndirmək istəyən ata ilk 

olaraq “qız axtarışına” çıxır. Elçilikdə oğlan evindən “başlıq parası” istənirdi. Əvvəlcə “kiçik 

toy”-nişan, daha sonra “böyük toy” olurdu. Oğuzda toylar iki formada- “qız məclisi” və “oğlan 

məclisi” şəklində aparılırdı. Hər iki məclisdə ozanlar çalıb oxuyurdu. Hər iki məclis bəzən 

yeddi, bəzən qırx gün davam edirdi. “Oğlan məclisi”ndə belə bir adət var idi ki, “göygünün” 

üzüyü nişan kimi qoyulub ox atılırdı. Kimin oxu həmin üzüyü dəlib keçsə, o, xan tərəfindən 

“birgünlük bəy” elan olunurdu və həmin toyda “xüsusi imtiyaz” sahibi hesab olunurdu. Əski 

oğuz mifoloji düşüncəsində də təzə gəlinin ayağının sayalı və ya sayasız olduğuna inam var idi. 

Toydan sonra gəlinin “üzə çıxdı” mərasimi icra olunurdu və bu mərasimi pozanlar “udsuz”-

həyasız, utanmaz hesab olunurdu. Oğuzda toyu olan igid ox atardı. Oxu hara düşsə, “toy 

gərdəyini” orda qurardı. Bu həm də yeni həyatın başlanğıcı kimi qəbul edilirdi. Adətə görə ərə 

gedən qızlar da “taleyinə ox atardı”, oxunu hansı igid tapıb gətirsə, o igidə ərə gedərdi və bu, 

Tanrının iradəsi kimi qəbul edilirdi. Oğuz qızları öz gələcək nişanlısını “sınağa çəkirdi”. Oğuz 

elində “beşikkərtmə” adətinə də rast gəlinir. Lakin heç Baybican bəy özü də bu adətə əməl 

etmir. Toyu olan bəy üçün “sağdiş” seçilirdi. Qırmızı “qaftanda” al duvaqla gəlin köçmək oğuz 

elinin qızlarının da ən böyük arzusu idi. Bu adətlər bir çox nağıllarımızda, folklor 

nümunələrimizdə də əksini tapıb və bu gün də bir çox bölgələrdə yaşayan insanların 

yaşantılarında da qalmaqdadır. 

       Göründüyü kimi, bir çox bölgələrimizin folklor ənənəsində toy mərasimi ilə bağlı  bu günə 

qədər yaşayan bir çox adətlərimiz əski türk təfəkküründən gələn inam və inanclara 

dayanmaqdadır. Bu adətlər oğuzların “yazılı dərsliyi” olan “Dədə Qorqud kitabı”na çox 

ustalıqla naxışlanmışdır. 
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ÖZET 

Avropada yaşayan türklər arasında adeta mayıs ayında kutlanan Hidrellez günleri 

Azerbaycanda tamamile farkli tarihte icra edilir. Kışın en sert günlerinde – şubat ayında 

azerbaycanlılar Hidrellezi kutlarlar. Bu törenin baş kahramanı da Xidir İlyas ve ya Anadolu 

türklerinin tebirince, Hidrelles olur. Bu bayramın xüsusi yemeyi – semeni helvası da vardır ki, 

yalnız bu törende bişiriler. Bu törende kadınların rölü aparıcıdır. Bu törenin türküleri de vardır.  

Bildirimde Azerbaycanda Hidrellez kutlamalarında söylenen türkülere, yapılan helvaya, 

icra edilen ayinlere toxunulacaqdır. 

Anahtar kelimeler: Hidrellez, Azerbaycan, semeni helvası, Hidrellez türküleri   

 

ABSTRACT 

Azerbaijanians and also at all Turkic people have the beliefs connected with a cult Khydyr 

and Ilyas. In spite of the fact that Khydyr and Ilyas – two different persons, sometimes connect 

their names and perceive as a unit – Hyzyr-Ilyas.  The cult Hyzyr and Ilyas meets and in folklore 

of Azerbaijanians, and in folklore of the Turkish people.  In beliefs of both people, connected 

with these characters, is as the similar moments, and distinctions. For example, Azerbaijanians 

have a holiday Hyzyr Nabi and Hyzyr’s name more meet in connection with signs, at the 

Turkish people these names the whole holiday - a holiday Hydyrellez celebrated on is connected 

territories of modern Turkey everywhere on the fifth or sixth of May. And Azerbaijanians 

celebrate it in February, in a severe frost, trusting that Hyzyr Nabi will rescue them a frost and 

cold. There are ceremonies and songs about this holiday. 

Key words: Azerbaijanians, Hyzyr Nabi, songs of Hydyrellez, holiday 

 

Azərbaycan təqvim törənləri içərisində Xıdır İlyas bayramının özünəməxsus yeri var. Bu 

bayramın konkret təqvimi tarixə bağlanması və bu tarixin qış aylarına təsadüf etməsi, 
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azərbaycanlıların Xıdır İlyas bayramını digər xalqlarda icra edilən eyniadlı bayramdan 

tamamilə fərqləndirir. Belə ki, Xıdır İlyas bayramı Avropada yaşayan türk qövmləri arasında 

əsasən may ayında bayram edilirsə, azərbaycanlılarda bu bayram kiçik çillədə qeyd edilir. 

Mənbələrdə bu barədə deyilir. "Qışın lap orta çağları böyük çillədən dörd və kiçik çillədən üç 

gün olmaqla yeddi gün çəkən yaşıllıq rəmzi Xıdır İlyas mərasimləri keçirilir" (1, 11) Qeyd edək 

ki, Xıdır İlyas bayramının təsadüf etdiyi günlər barəsində Azərbaycan folklorşünaslığında fikir 

müxtəlifliyi mövcuddur. Belə ki, yuxarıda verdiyimiz məlumatdan başqa, Ə.Axundov bu 

bayramın "hər il kiçik çillənin onunda” (2, 251), Ə.Cəfərzadə isə "kiçik çillənin qurtardığı son 

üç gündə - yəni 25-28 fevral" arasında keçirildiyini (3, 162) qeyd etmişlər. B.Abdulla isə 

bayram axşamının kiçik çillənin onuncu gününə təsadüf etdiyini göstərmişdir (4, 184). 

Farslarda isə Xoca Xizr bayramı ilin son cüməsi bayram edilir (5, 317).  

Bayram əsasən belə təsvir edilir: “Bayrama hələ fevralın ilk günündən hazırlıq görülər. 

Bayram günü bütün evlərdə buğda  qovrulmalı, qovut çəkilməli, yumurta boyanmalı, xəşil, 

plov bişirilməli, gözəl süfrə açılmalıdır. Bir adət olaraq kasıblara kömək edərlər ki, onlar da 

bayram keçirtsinlər. Axşam qaranlıq düşən zaman uşaqlar və yeniyetmələr qapıları gəzər, 

bacalardan topba sallayıb “Xıdır-Xıdır” mahnısını oxuyar, bayramlıq toplayarlar. ən qiymətli 

bayramlıq xuşgəbər (şirni) və bəzəkli, qırmızı yumurtadır. Ev sahibi uşaqların topbalarına 

bayramlıq qoyandan sonra onlar torbalarını geri çəkərlər” (2, 251). 

Prof.C.Bəydili isə Xıdır Nəbi bayramı  yazır ki, mərasim məzmunlu Xıdır Nəbi, 

Xıdırəlləz inancı da yenə Xızır//Xıdır obrazı çevrəsində təşəkkül tapmış və türk xalqlarında 

baharın gəlişiylə birbaşa bağlılıqda olan bir inancdır. Təbrizdəki türk əçirətlərinin “Nəbi 

bayramı” dedikləri bu bayramdır ki, adına Güney Azərbaycanda “Əli Heydər eydi” (bayramı) 

da deyilibdir. Kos-kosa (kosa gəlin) kimi mərasim qaynaqlı oyunlar Xızırın adına bağlı Xıdır 

Nəbi günlərində oynanmışdır. Mərasimlə əlaqədar olan çoxlu sayda mərasim mətni də bu 

günədək qorunmuşdur. (6, 154)  

Bu bayramın bütün hazırlıq işləri qadınlar tərəfindən aparılır. Ümumiyyətlə, "Xıdır 

zində" daha çox qadın bayramı hesab edilir" (7; 165). Xidirəlləzin yaxınlaşmağı ilə Xızır 

əlieyhissəlamın yolu düşər deyə, evlərdə yır-yığış edilər, həyət-baca tər-təmiz saxlanardı. Ilin 

bərəkətli, bol məhsullu olması üçün Xızır Nəbini qarşılama mərasimləri keçirilmişdir. Bir fikrə 

görə də Xıdır Nəbi ritualı ilk çağlarda yalnız qadınlar tərəfindən icra olunardı (6, 154). 

Bu bayramın mühüm atributları isə özünəməxsus xörəkləri-qovurğa və səməni halvasıdır. 

Hər iki təam Novruz kulinariyasında rast gəlinsə də (Şəkidə axır çərşənbədə də səməni halvası 

bişirirlər), əsasən Xıdır İlyasın adı ilə bağlıdır.  
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 Xıdır Nəbi süfrəsində dənli bitkilərin (buğda, çəltik) dominantlığı əski inam və 

etiqadlarla izah edilə bilər. Belə ki, "buğdanın çıxması divlərin ölümü deməkdir. Buğda olan 

evdə div yaşaya bilməz. Buğda olan evdən div qaçar. Taxılın bir evdə bol olması divin boğazına 

qızmış dəmir parçası soxmağa bərabərdir" (8, 38). Amma buğda və onunla bağlı nəsnələrin 

bayram süfrəsində üstünlük təşkil etməsi zərdüştilikdən də öncəki təsəvvürlərin əksi kimi də 

araşdırıla bilər. Bildiyimiz kimi, bütün mövsüm mərasimləri qədim insanların təsərrüfat həyatı 

ilə əlaqədar formalaşmışdır. Bu mərasimlərin "aqrar mərasimlər" adlandırılması da məhz 

buradan irəli gəlir. Bu baxımdan Xıdır Nəbi süfrəsinin təamlarının simvolik mahiyyəti 

aşkarlanır. Yəni burada, buğdadan istifadənin ibtidada mövcud olmuş bütün mərhələləri 

yenidən canlandırılır. "buğdanın qovrulması, üyüdülməsi, isladılaraq xörəyə tətbiq edilməsi, 

nəhayət, çörəyin hazırlanması". Azərbaycanın Xıdır İlyas süfrəsində bu mərhələləri simvolizə 

edən bütün atributlar olur. Buğda qovrularaq qovurğa hazırlanır; qovrulmuş buğda üyüdülərək 

qovud çəkilir; isladılaraq səməni halvası bişirilir; nəhayət, bayram şirniyyatı düzəldilir. 

Bu bayramda süfrələrin bəzəyi isə səməni halvası hesab olunur. Cücərdilmiş buğdadan 

bişirilən bu təamm hazırlanması xüsusi bir mərasimlə müşayiət olunur. "Bu, gələn ilə məhsul 

bolluğu və mərasim iştirakçılarına şəxsi firavanlıq təmin etmək məqsədi güdən, magik səciyyəli 

sırf qadın mərasimidir" (9, 211). Burada magik ayinlər müxtəlif istiqamətlərdə özünü büruzə 

verir. Əvvəla, "səməni tut ağacından düzəldilmiş tabaqda bülövqəmbərdaş ilə yeddi dəfə əzilib, 

yeddi dəfə suyu çıxarılır" (3, 165). Eyni müqəddəs rəqəmə özbəklərin analoji mərasimində də 

rast gəlmək mümkündür. Özbəklər buğdam yeddi dəfə yuyub, yeddi gün cücərdirlər. Yeddi 

dəfə süzərək halvanı bişirirlər (9, 212). Bundan başqa, eyni xalqda qazanın qulplarına duz 

tökülməsi (bədnəzərə qarşı), halvanın qırmızıyanaq qadın tərəfindən çalınması (halva da 

qızarsın deyə) nəhayət, mərasimin idarə edilməsinin yaşlı, çoxuşaqlı qadına həvalə edilməsi 

magik səciyyəli ayinlər kimi araşdırılmalıdır. Novruza 10-15 gün qalmış, "sumanak" adlanan 

səməni halvasını bişirən tacik qadınlarının səməni hazırlanan yerə yad qadınları buraxmamaları 

da eyni səciyyəli aktlardandır (10, 74). Azərbaycanlılar isə eyni niyyətlə halva "qazanının 

qənşərinə pərdə çəkirlər". Bu Xıdır Nəbi mərasiminin bir poetik örnəyində - ovsunda da öz 

əksini tapmışdır: 

Çəkmişəm pərdəni ocaq üstünə Qonağımız bol olsun 

Qoymuşam qazanı dəmə, Evdən evə yol olsun 

Xızır, gəl! Fındıqladı səməni 

Əl vur çevir salavat, Valeh eylər görəni (3, 166). 

Artsın evdə bərəkət, 
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Örnəyin üçüncü misrası səməni bişirilməsini, bütövlükdə Xıdır İlyası islam dininə 

bağlayır. M.Təhmasib bu mərasimə qədim Azərbaycanda mövcud olan "fravaşları qarşılama" 

mərasiminin qalığı kimi, Xıdır-Xızr, eləcə də İlyasa fravaş sözünün əvəzedicisi, xələfi kimi 

yanaşaraq, bu törəni zərdüştiliklə əlaqələndirməyə çalışmışdır. Əslində isə Xıdır İlyas kultunun 

zərdüştlikdən, ələlxüsus islamiyyətdən qabaq yaranması və türk mifologiyasında aparıcı 

yerlərdən birini tutması artıq tədqiq və təsdiq edilmişdir (3; 184). Xıdır İlyas törəninin 

qədimliyini isə ölüb-dirilən təbiət kultu ilə ilgisi olan səməni bişirilmənin adıçəkilən törənin 

aparıcı elementi kimi çıxış etməsi təsdiqləyir. Belə ki, Q.Snesaryov səməni bişirmə 

mərasiminin qədim yunanların "Adonis bağları" ilə müqayisədə daha böyük arxaizmə malik 

olduğunu göstərir. Müəllif mülahizələrini hər iki mərasimi qarşılaşdırmaqla əsaslandırır (9, 

211). Yunanlarda "Adonis bağları" cücərdiləndən sonra tullanılır. Özbəklərdə isə buğda 

cücərdiləndən sonra "sumalak" (özbəklərdə səməni halvası belə adlanır) hazırlanaraq yeyilir 

ki, məhz bununla da insanlar ölüb-dirilən bitki ruhuna, onun sakral qüvvəsinə sahib olurlar. 

Başqa sözlə, səməninin yeyilməsi bəşəriyyətin ilkin çağlarına xas olan intiçiumu (düşmən 

üzərində həm fiziki, həm mənəvi qalibiyyəti bərqərar etmək üçün onun yeyilməsi adəti) 

xatırlatdığına görə daha arxaik hesab edilir. 

Qeyd edək ki, Xıdır İlyas sadəcə bu mərasimə ad vermir, bu mifik obrazın mərasimdə 

iştirakı da istisna edilmir. Belə ki, azərbaycanlılar, teştdə sərilmiş qovurğaya, qovurğadan 

çəkilmiş qovuda və səmənidən bişirilmiş halvaya Xıdır İlyasın əl basacağına inanırlar. 

“Qovurğadan un çəkər bişmişdən qalan unu teştə yığıb yükün altına qoyarlar. Guya gecə Xıdır 

İlyas gəlib əlini bu una çəkər, onu əfsunlar. Bu un müqəddəs və əfsunlanmış hesab edilər. Səhər 

aşılanda yükün altındakı unu ortaya gətirib ailə üzvləri arasında paylayar, unu öpüb yeyərlər” 

(251).  

Farslarda Xızır əl izini mərasim xörəyi olan soğan və noxuddan bişirilən "kaviat"da qoyur 

(5, 316). Göyçədə isə, hətta gecə qoyulmuş qovudun Xıdır tərəfindən yeyiləcəyinə də inanırlar. 

"Xıdır Nəvi gejə gəlif qovud payını yesə, bu il qada-baladan sovuşdux, bu il bollux olajax" (8; 

84). Bu sınama isə Xıdırın həm də bolluq hamisi olduğunu göstərir. Xalq arasında mövcud olan 

digər bir inam da bunu sübut edir: “Türk xalq inanışlarında bir peyğəmbər olaraq qəbul edilən 

Xızır darda qalanların dadına yetişən mübarək üzlü bir varlıqdır. Bərəkətli və tez tükənməyən 

pul və ya başqa bir şeylər haqqında “Xızırın əli dəyibdir” –deyirlər ki, bu da onun başlanğıcda 

bir funksiyasının da bolluq hamisi olduğunu göstərir” (6, 152). 

Anadolu türklərində isə Xıdır Əlləz bayramında qızların icra etdikləri mantik aktda 

(azərbaycanlıların vəsf-halının analoqu) istifadə edilən nəsnələr bir gecəlik bağçaya qoyulur. 
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"İnanışa göre Hidrellez (Hızır İlyas) mevsimi kutlarkeıı, seher vakti gül fidanına da uğrar, 

küpün içindeki kızlara ait eşyaları da görür ve kismetlerini de açarmış" (12). Uyğun olaraq, 

Azərbaycan qızları yumurta ilə icra etdikləri falda yumurtanı ya yükün altına, ya da bulaq, çay 

qırağına apararaq Xıdırın gəlişini arzulayırlar. 

Bəzi inamlara görə isə, söylənilən nəsnələrə Xızırın əli deyil, əsası toxunmalıdır. 

Məsələn, Azərbaycandan toplanan mifoloji mətnlərin birində deyilir ki, kiçik çillədən on gün 

sonra Xıdır Nəbi bayramı keçirirlər. Qovut çəkirlər, xəşil bişirirlər. Bir qovut götürüb qoyurlar 

eşiyə. Qovutu ələklə yaxşı sığallayıb hamarlayırlar ki, Xıdır Nəbinin çəliyinin izi düşsün. Xıdır 

Nəbi çəliyini qovuta bassa, ev-eşiyə bərəkət gələr (11, 61).  

 Beləliklə,  Azərbaycanlılarda kiçik çillədə - qışın ən soyuq çağında keçirilən bu bayramın 

Xıdır Nəbi ilə əlaqələndirilməsi onun Azərbaycan folklorunda daşıdığı xilaskarlıq missiyası ilə 

bağlıdır. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan əfsanələrində və dastanlarında Xıdır (Xızır) darda 

qalanların xilaskarıdır. Xıdır darda qalanlara ən çox qışda, boranda kömək edir. Xıdır 

bayramını da qışın ən şiddətli vaxtında keçirərlər. Bununla da, qədim azərbaycanlılar belə çətin 

bir məqamda Xızırın onları xilas edəcəklərinə, Xızır vasitəsilə dondurucu soyuğa qalib 

gələcəklərinə inanmışlar. 
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ÖZET 

Kafkasya bölgesi tarih boyunca dünyanın en önemli coğrafyalarından biri olma özelliğini 

korumuştur. Bölge askeri, tarihi özellikleri ve jeopolitik konumu itibariyle diğer devletlerin ilgi 

odağında olmuştur. Buna bağlı olarak bölgede yaşanan her türlü gelişme, diğer ülkelerin de 

dikkatini çekmektedir.  

Azerbaycan’da hüküm süren ve büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Karabağ 

Hanlığı’nın 1822 yılında Rusya tarafından işgal edilmesi, bölgede tarih boyunca süren bir 

sorunun başlangıcını oluşturdu. Rusya’nın işgalden sonra bölgeye Ermeni halkını yerleştirmesi, 

bölgede yaşayan Türkleri huzursuz etmiştir. Bu tarihten itibaren Karabağ’ın durumu, 

Ermenistan ve Azerbaycan arasında büyük bir sorun olarak ortaya çıktı. 

Birinci Dünya Savaşı sonunda Rusya’da Sovyet yönetiminin kurulmasıyla Karabağ  

Azerbaycan’a bağlı özerk bir devlet haline geldi. Ancak bu durum 1920 yılında Rusya’nın 

Karabağ’ı işgal etmesiyle son buldu. İşgalden sonra Rusya, bölgenin geleceğinin 

belirlenmesinde en önemli faktörlerden biri haline geldi. 1988 yılında Sovyetler Birliği’nin 

dağılma sürecine girmesiyle birlikte Karabağ, Azerbaycan topraklarına bırakıldı. Bölgede 

yaşayan Ermeni nüfusunun çoğunluğu, Ermenistan’ın burada hak iddia etmesine sebep oldu. 

1988 yılında Ermenistan’ın Karabağ’ı işgaliyle başlayan mücadele, 1991 yılında Azerbaycan 

ve Ermenistan’ın bağımsız olmasıyla daha da arttı. İki taraf arasındaki savaş 1994 yılında son 

bulsa da taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.  

Gerek savaşın tarafları, gerekse de bölgenin konumu ve tarihsel önemi sebebiyle Dağlık 

Karabağ sorunu, zamanla bölgesel bir sorun olmaktan çıkarak uluslararası bir sorun haline 

geldi. Güney Kafkasya Bölgesi’nde barışın yeniden tesis edilmesi ve taraflar arasında uzlaşma 

sağlanabilmesi amacıyla devletler ve uluslararası kuruluşlar konuyla alakalı çözüm arayışları 

sundular.  

Çalışmada Dağlık Karabağ’ın tarihsel sürecinden başlanarak bölgenin nasıl sorun haline geldiği 

ve sorunun çözümü için yapılan çalışmalar ele alınmıştır. Ayrıca diğer ülkeler açısından Dağlık 

Karabağ bölgesinin önemi ve tarafların uzlaşma çalışmalarına katkıları, yapılan çalışmalar 

doğrultusunda ortaya konulmak istenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Karabağ, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Kafkasya. 
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ABSTRACT 

The Caucasus region has remained one of the most important geographies in the world 

throughout history. The region has been the center of attention of other states due to its military 

and historical characteristics and geopolitical position. Accordingly, all kinds of developments 

in this region attract the attention of other countries. 

The 1822 invasion of the Karabakh Khanity, which ruled Azerbaijan and was mostly Turks, by 

Russia marked the beginning of a historical problem in the region. Russia's resettlement of 

Armenians in the region after the invasion unsettled the Turks living in the region. Since then, 

Karabakh has remained a problem between Armenia and Azerbaijan. 

After the establishment of Soviet administration in Russia at the end of the First World War, 

Karabakh also became an autonomous state affiliated with Azerbaijan. However, this ended in 

1920 when Russia invaded Karabakh. After this date, Russia became one of the most important 

factors in determining the future of the region. In 1988, Karabakh was left on Azerbaijani 

territory after the Soviet Union entered the process of disintegration. The majority of the 

Armenian population living in the region caused Armenia to claim here. The struggle, which 

began with Armenia's invasion of Karabakh in 1988, was further increased in 1991 when 

Azerbaijan and Armenia became independent. The war between the two sides end in 1994, but 

there was no consensus between the two sides. 

Due to both the parties to the war and the location and historical importance of the region, the 

Nagorno-Karabakh issue has become an international problem, not a regional one over time. In 

order to re-establish peace in the South Caucasus Region and to reach consensus between the 

parties, states and international organizations have offered searches for solutions on the issue. 

In this study, the historical process of Nagorno-Karabakh, how the region became a problem 

and the studies carried out to solve the problem were discussed. In addition, the importance of 

the Nagorno-Karabakh region for other countries and the contributions of the parties to 

reconciliation studies were to be revealed in line with the studies carried out. 

Keywords: Karabakh, Russia, Azerbaijan, Armenia, Caucasus. 
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GİRİŞ 

 Stratejik açıdan dünyanın en önemli bölgelerinden biri olan Kafkasya, tarih boyunca pek 

çok devletin mücadelesine sahne oldu. Devletlerin üzerinde hak iddia ettiği yerlerden biri de 

Kafkasya bölgesinde bulunan, Azerbaycan sınırları içinde olan Karabağ bölgesidir. Yüzölçümü 

192.752 km2 olan Azerbaycan; kuzeyde Rusya Federasyonu, batıda Gürcistan ve Ermenistan 

Cumhuriyetleri ile güneyde İran ve Türkiye, doğuda ise Hazar Denizi ile çevrilidir. Azerbaycan 

Anadolu ve Kafkasya Dağları arasındaki geçiş noktasında bulunan dağlık bir bölgedir. 

Azerbaycan’ın konumu itibariyle de bağlantılı olarak Karabağ, bu bölgede oldukça önemli bir 

yere sahiptir1. 

 Birinci Dünya Savaşı devam ettiği sırada 1917’de Rusya’da çıkan Bolşevik İhtilali ile 

birlikte Ermenistan’ın Karabağ’da hak iddia etmesiyle birlikte çatışmalar başladı. Azerbaycan 

ve Ermenistan arasında sınır olan bölgeye Osmanlı Devleti 1918’de hâkim olmuş olsa da aynı 

yıl bu bölgeyi Mondros Ateşkes Antlaşması ile kaybetti. Birinci Dünya Savaşı ile birlikte 

İngiltere’nin kontrolüne geçen Karabağ, savaş sonunda yani 1919 tarihinde Azerbaycan 

topraklarına dâhil edildi. 1920 yılının Mayıs ayında Ruslar tarafından işgal edilen Karabağ, 

bölgenin durumunun yeniden şekillenmesinde önemli rol oynadı2. 

 Karabağ’ın Rusya tarafından işgal edilmesi, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ciddi bir 

sorun oluşturdu. Bolşevik İhtilali’nden sonra kurulan Sovyet yönetiminin Karabağ’a yönelik 

politikaları bölgenin geleceğinin belirlenmesinde önemli bir faktördü. 1992 tarihinde Sovyet 

Rusya’dan desteği ile Ermenistan, Dağlık Karabağ ve çevresini işgal etti. 1994 yılında sona 

eren savaşın tarafları arasında hala bir uzlaşma sağlanamadı. Uluslararası kuruluşlar ve 

devletlerin girişimleriyle uzlaşma çabaları sürdürülmektedir3.  

1. Karabağ’ın Tarihi ve Coğrafyası 

Azerbaycan’ın kadim şehirlerinden biri olan Karabağ, ismini “Qara” ve “Bağ” 

kelimelerinin birleşiminden almıştır. Karabağ isminin kökeni “Arsax” kelimesinden 

gelmektedir. “Arsaq” veya da “Arşaq” kelimeleri Türk dilinde cesur anlamlarına gelir4. İlk 

olarak Azerbaycan toprağı olarak geçen “Karabağ” ismi, Milattan önce 1300’lü yıllardaki 

kaynaklarda tarihi ve coğrafi bir terim olarak kullanıldı. Karabağ ilkçağlarda belli bir yerden 

bahsetse de, sonraki çağlarda geniş bir bölgeyi kapsayan terim olarak ifade edildi5.  

Karabağ’ın coğrafi sınırı; güneyde Hüdaferin Köprüsü’nden başlayarak Aras Nehri’ne 

kadar uzanır. Doğu sınırı ise Kura Nehri boyunca devam ederek Aras Nehri’nden Hazar 

                                                       
1 Ziya Musa Buniyatov, “Azerbaycan”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Yıl: 1991, Cilt: 4, s.317. 
2 Mustafa Aydın, “Karabağ”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Yıl: 2001, Cilt: 24, s.368. 
3 Hayri Çapraz, “19. Yüzyılda Rusya’nın Karabağ Politikası”, Belgi Dergisi, Yıl: 2012, Cilt: 1, Sayı: 3, s.232. 
4 Yaqub Mahmudov-Kərim Şükürov, Qarabağ Tarixi: Suallar Və Faktlar, Qismət Nəşriyyatı, Bakı 2005, s.6. 
5 Yaqub Mahmudov-Kərim Şükürov, Qarabağ: Real Tarix, Faktlar, Sənədlər, Təhsil Nəşriyyatı, Bakı 2005, 

s.11. 
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Denizi’nin bittiği yeri kapsar. Kuzey sınırında Gence ile Karabağ, Goran Nehri’nin Kura Nehri 

ile kesişerek Aras Nehri ile birleşir. Batı sınırı ise Salvartı, Arıklı ve Küşbek dağları boyunca 

uzanır6. 

Tarih boyunca Karabağ’ın siyasi sınırları sabit kalsa da, üzerinde hüküm süren devletler 

zamanla değişiklik gösterdi. Ortaçağ’da Karabağ, Arnavutluk Devleti’nin bir parçasıydı. Kura 

ve Aras Nehirleri arasında kalan bölgede çoğunlukla Utiler, Savdeyler ve Gargar 

topluluklarının yanı sıra Muskut ve Saka kabileleri de yaşamaktaydı. 7. yüzyılda başlayan Arap 

göçleri, Arnavutluk’un fethine yol açtı. Bu tarihten itibaren Azerbaycan’da olduğu gibi 

Karabağ’da da yeni bir dönem başladı. Karabağ kuzeyde Halifeliğin merkezi oldu7.  

Karabağ’da Arap fetihleri başlayınca bölgede İslam dininin yayılması hız kazanmış oldu. 

Ancak bu durum Hristiyanlar ile Müslümanlar arasında birtakım sorunlara neden oldu. Bu 

dönemde Azerbaycan, Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında çıkan birçok çatışmanın adresi 

haline geldi. Batı Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hristiyan halk gregoryen olmaya 

ve Ermenileştirilmeye başlandı. Azerbaycan’ın kuzeybatı tarafındaki Hristiyan halk ise Gürcü 

kilisesi tarafından himaye altına alınmaya başlandı. Bunların bir sonucu olarak bölgede oluşan 

dini ayrılık, Ermeni ve Gürcü feodalleri, Azerbaycan’a karşı toprak iddiasında bulunmaya 

başladılar8.  

9. ve 11. yüzyıllarda Arap Hilafeti döneminde Karabağ’daki feodal devletler Arran adını 

aldı. Daha sonra Karabağ ve Arran önce Selçuklu Devleti sonra da Azerbaycan Atabeyliği 

yönetimi altına girdi. Ancak Azerbaycan’ın Moğollar tarafından işgali sonrasında Karabağ 

Harezmşahlar’ın yönetimine girdi. Ardından da İlhanlı Hükümdarlığı’nın merkezlerinden biri 

haline geldi. 1410 yılından itibaren ise Karabağ, Karakoyunlular hâkimiyeti altına girdi. 1467 

tarihinde Karakoyunluların dağılmasının ardından Karabağ, Akkoyunluların egemenliğine 

geçti. Bu tarihten itibaren Azerbaycan vilayetlerinden biri olan Karabağ bölgesi, Akkoyunlu ve 

Karakoyunluların atadığı valiler aracılığıyla yönetildi. Safeviler döneminde ise Azerbaycan 

idari ve bölgesel açıdan bölünmesine rağmen; Karabağ’ın bir kısmı Gence Beylerbeyliği 

yönetimi altında, bir kısmı da Kaçar Hanedanı tarafından yönetilmeye başlandı. 16. yüzyılın 

başında ise Azerbaycan Dağlık Karabağ Beylerbeyliği adında idari bir bölge haline geldi. 17. 

yüzyıldan 18. yüzyıl başlarına kadar da Astabad, Cavanşir, Bergüşad, Kazah ve Şemşedil bu 

bölgeye dâhil edildi9.  

18. yüzyılda Rusya’nın Azerbaycan’ı işgal etmesiyle Dağlık Karabağ bölgesi Rusya’nın bir 

parçası konumuna geldi. Karabağ bu dönemde 14 yönetim birimine ayrıldı. Rusya bölgedeki 

Müslüman nüfusu azaltmak amacıyla Azerbaycan’ın çeşitli bölgelerine ve özellikle de 

                                                       
6 Mahmudov-Şükürov, Qarabağ: Real Tarix, Faktlar, Sənədlər, s.13. 
7 Bahtiyar Hasanov, “Kuzey Azerbaycan’ın Karabağ Bölgesi’nin Tarihi Coğrafyası”, Atatürk Araştırma 

Merkezi Dergisi, Yıl: 2018, Cilt: 34, Sayı: 98, s.450. 
8 Yaqub Mahmudov, Azərbaycan: Qısa Dövlətçilik Tarixi, Təhsil Nəşriyyatı, Bakı 2005, s.21-22. 
9 Hasanov, “Kuzey Azerbaycan’ın Karabağ Bölgesi’nin Tarihi Coğrafyası”, s.451. 
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Karabağ’a Hristiyanları yerleştirdi. Ermeniler ve Gürcüler de bu bölgeye yerleşen Hristiyan 

halklardan bir kısmıydı. 19. yüzyılın başında İran ve Azerbaycan’ın çevresinden Karabağ’a 

Ermeni göçleri başladı. 1826-1828 yıllarında İran ve Rusya arasında gerçekleşen savaş 

sonucunda da İran’dan Karabağ bölgesine 18.000 Ermeni ailesinin göçü gerçekleştirildi. 

1830’lu yıllara gelindiğinde Karabağ’da Azerbaycan nüfusu yüzde 64’e düşerken Ermeni 

nüfusu yüzde 34’e yükselmiştir10.  

2. Dağlık Karabağ Meselesini Ortaya Çıkması 

Dağlık Karabağ Bölgesi’nin bir sorun haline gelerek günümüze kadar bu durumunu 

sürdürmesi şüphesiz stratejik konumuyla ilgilidir. Bölgenin Karadeniz, Hazar Denizi ve Basra 

Körfezi arasında yer alması, İran ve Kafkasya aracılığıyla Asya’ya açılabilir olması devletlerin 

dikkatini bu bölgeye çeken nedenler arasındadır. Devletlerin burada hâkimiyet kurma istekleri 

ise Ermenilerin bu bölgede bir devlet kurma fikrinden kaynaklanıyordu. Sömürgeci devletlerin 

Ermenilere bu konuda destek olmasının nedeni hem Ermenilerin azınlık olması hem de bu 

bölgeyi Ermeniler aracılığıyla yönetecek olmaları fikriydi. Bu amaçları doğrultusunda 

Ermenilerle ilk ilgilenen devletler Rusya ve İngiltere oldu11. 

Dağlık Karabağ meselesinin ilk çıkış noktası, 1747-1828 tarihleri arasında hüküm süren 

Revan Hanlığı’nın 1828 tarihinde sona ermesine kadar gitmektedir. 19. yüzyılın ilk yıllarında 

Rusya ve İran arasında Kafkasya’da hakimiyet kurmak amacıyla bir savaş başladı. İki taraf 

arasında 1804 yılında başlayan bu savaşın asıl odak noktası ise her iki tarafın da Azerbaycan 

topraklarına sahip olmak istemesiydi. 1806 yılına gelindiğinde savaşın galibi olan Rusya, 

Revan, Gence, Şeki, Karabağ, Nahçıvan, Şirvan, Kuba ve Bakü Hanlıklarını ele geçirmişti. 

İran’ın bu durumu kabullenmesi zaman alsa da iki taraf arasında 12 Ekim 1813 tarihinde 

Gülistan Anlaşması12 yapıldı. Bu anlaşmaya göre Kuba, Talış, Şirvan, Gence, Bakü, Derbent, 

Şeki ve Karabağ Hanlıkları Rusya’nın idaresine bırakıldı. Bu anlaşmayla birlikte İran, bu 

tarihten sonra Güney Kafkasya bölgesinde hak iddia edemeyeceğini kabullense de, yönetimdeki 

Kaçar Hanedanı İngiltere ve Fransa ile işbirliği yaparak Rusya’ya saldırı girişiminde 

bulunmuştur. Temmuz 1826 tarihinde harekete geçen İran ordusu, savaş sonunda yenilmiştir. 

Rus ordusu 1827 yılında Revan’ı, ardından da Nahçıvan’ı almıştır. İran ordusu Rus ordusuyla 

anlaşma yapmak istediğini belirttiği sırada Rusya, aynı yılın Ekim ayında Marendi’yi ardından 

Tebriz’i ele geçirmiştir. Rusya ve İran arasında 7 Ocak 1828 tarihinde başlayan görüşmelerin 

sekteye uğraması, Rusya’nın Urmiye ve Erdebil’i ele geçirmesiyle hızlanmıştır. 10 Şubat 1828 

tarihinde imzalanan Türkmençay Anlaşması13 ile iki taraf arasındaki savaş sona ermiştir14.  

                                                       
10 Coşkun Demirtaş, “Dağlık Karabağ Sorunu”,  İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek 

Lisans Tezi, İstanbul 2018, s.17-18. 
11 Demirtaş, “Dağlık Karabağ Sorunu”, s.35. 
12 Anlaşmanın maddeleri için bkz: “Gülüstan müqaviləsi”, Tarixi sənədlər, https://azerbaijan.az/information/305  
13 Anlaşmanın maddeleri için bkz: “Türkmənçay müqaviləsi”,Tarixi sənədlər, 

https://azerbaijan.az/information/305 
14 Okan Yeşilot, “Türkmençay Antlaşması ve Sonuçları”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 

Enstitüsü Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 36, Yıl: 2008, s.188-189. 
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Rusya’nın Güney Kafkasya’ya kadar ilerlemesi, bölgedeki Türk etkinliğinin azalmasına 

sebep oldu. Rusya bu durumu fırsata çevirerek bölgede Ermeni nüfuzunu arttırmaya çalıştı. 

Azerbaycan sınırları içinde yer alan ve Ermenistan sınırında olan Dağlık Karabağ bölgesine 

Türklerin varlığını azaltmak amacıyla Ermenilerin yerleştirilmeye çalışılması, iki ülke arasında 

ciddi soruna yol açtı.15  

20. yüzyılın başında Rusya, kendi halkının çoğunluğunun Rus olmadığını fark etmesi 

üzerine bu konuyla ilgili yeni bir politika geliştirdi. Rusya yeni politikasında Rus olmayan 

halklara karşı baskı uygulamayı hedefliyordu. Ancak bu dönemde halklar arasında milliyetçilik 

ruhunun artması, milletlerin kendi kaderini tayin etmek istemesine yol açtı. Rusya bu politikası 

doğrultusunda Ermenilerin yaşadığı bölgeye Ermeni olmayan bir vali atayarak baskı siyasetini 

uygulamaya başladı. Yeni valinin Ermenilere ait kilise ve okulları kapatmaya çalışması, 

bölgede yaşayan Ermenilerin ayaklanmasına sebep oldu. Ayaklanmalar bastırılmaya çalışılsa 

da Ermeniler örgütlenmelerine devam ettiler. Ermenilerin Karabağ bölgesinde 

örgütlenmelerindeki asıl amaçları Avrupalı devletlerin dikkatini bu yöne çekerek onlardan 

alacakları yardım sayesinde kendi teşkilatlarını, ardından Doğu’da bir Ermeni devleti 

kuracaklarını düşünmeleridir. Ermeniler bu amaçları doğrultusunda 1887 yılında Hınçak, 1890 

yılında Taşnak Örgütlerini kurdular. Ermenilerin bu örgütleri kurmalarındaki asıl amaçlarından 

biri de Müslümanlara yönelik katliam hareketlerinde bulunarak bölgede kendi devletlerini 

kurmak istemeleriydi. 1894 tarihinde başlayan Ermeni ayaklanmaları, ilk olarak Bakü’ye 

ardından Karabağ’a sıçradı. Karabağ’ın Şuşa bölgesinde gerçekleşen ayaklanmalar daha sonra 

Zengezur’da devam etti. Ermeniler Şuşa ve Zengezur bölgelerinde yağma yaparak buradaki 

Müslüman halka yönelik katliamda bulundular. Ermenilerin katliamlarından kurtulan kişiler ise 

Bakü’ye göç etmek durumunda kaldı. Bakü’ye göç eden halkla birleşen yerliler de Ermenilerin 

bu taşkınlıklarına katlanamayarak Ermenilere karşılık verdiler. Çatışmalar sonucunda iki taraf 

da ağır kayıplar verdi16.  

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devleti’nin İttifak Devletleri’nin yanında savaşa 

girmesi savaşın geniş bir alana yayılmasına neden oldu. Osmanlı Devleti’nin savaştığı 

cephelerden birisi de Enver Paşa’nın yönettiği Kafkas Cephesi’ydi. Osmanlı Devleti bu 

cephede Rusya ile savaşırken, Ermeniler de Ruslara yardım ederek Osmanlı Devleti’ni 

yıpratmaya çalıştılar. Ermenilerin Ruslara yardım etmesi, Doğuda Ermeni Devleti kurma 

planları Azerbaycan Türklerine ve Türkiye Türklerine büyük zararlar vermiştir. Savaşın 

sonlarına doğru Rusya’da çıkan Bolşevik İhtilali ile birlikte Ermeniler Karabağ bölgesinde hak 

iddia ederek burada kendi devletlerini kurma girişiminde bulundular. Bunu gerçekleştirebilmek 

                                                       
15 Oğulcan Hakyemez, “Geçmişten Günümüze Dağlık Karabağ Sorunu ve Bölgenin Geleceği”, Giresun 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giresun 2019, s.33-34. 
16 Elçin Neciyev, “Azerbaycan’ın Sovyetleştirilmesi Sürecinde Karabağ Problemi”, Ermeni Araştırmaları 

Dergisi, Yıl: 2011, Sayı: 39, s.165-166. 
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için de Rusların desteğini alarak Bolşevik gibi görünen Ermeniler, Azerbaycan bölgesinde 

katliamda bulundular17.   

Savaş devam ettiği sırada Bolşevik İhtilali nedeniyle 1917 yılında Rusya’nın savaştan 

ayrılırken imzaladığı Brest-Litovsk Antlaşması’na göre, Kars Ardahan ve Batum Osmanlı 

Devleti’ne bırakılmıştı. Bu duruma karşı çıkan Gürcüler ve Ermeniler bölgeden çıkmak 

istemediler. Bunun üzerine Osmanlı Devleti bu bölgede mücadelesini sürdürerek Kars ve 

Batum’u işgalden kurtardı. Ermeniler bu bölgeden çekilirken köyleri yakıp yıkarak bölgede 

yaşayan sivil halka yönelik katliamda bulundular18. 

Ermenilerin Müslümanlara yönelik katliamları 1918 yılında giderek arttı. Ermeniler Bakü, 

Şemahi, Karabağ, Göyçay, Kuba, Zengezur ve çevrelerinde yaptıkları katliamlarla birlikte 50 

binden fazla insanın ölümüne sebep oldular. Ermeniler Karabağ’ı Erivan ile birleştirerek 

Ermeni Devleti kurmak amacıyla 1918 ve 1919 yıllarında 150 köyü yağmaladılar ve burada 

yaşayan insanları da katlettiler. 1918 yılının Mart ayında şiddetini arttıran Ermeni saldırıları 

Türk Ordusunun Azerbaycan’a yardım etmesiyle durduruldu. 1918 yılının Mart ayında 

gerçekleşen bu katliamlar Azerbaycan Türkleri arasında milliyetçilik duygusunu güçlendirmiş 

ve bu duygu 28 Mayıs 1918’de Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin19 kurulması ile 

taçlanmıştır20. 

Mayıs 1918’de Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından 14 Haziran 1918’de 

Batum’da bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma sonrasında Azerbaycan kendi bağımsızlık 

beyannamesini yayınladı. Bu beyannamenin en önemli maddesi Azerbaycan’ın, Karabağ’ın 

kendi toprağı olduğunu vurgulamasıydı. Azerbaycan yeni kurduğu cumhuriyet yönetimi için 

Osmanlı Devleti’nden yardım istemiş, Enver Paşa da kardeşi Nuri Bey’i Azerbaycan’a 

göndererek Kafkas İslam Ordusu’nu kurması için görevlendirmiştir. Aynı günlerde Bolşevik 

ve Taşnak örgütlerinden oluşan Rus ve Ermeni birlikleri de Gence’ye doğru ilerlemekteydi. 

Kafkas İslam Ordusu ile Rus ve Ermeni birlikleri arasında 27 Haziran 1918’de başlayan Göyçay 

Muharebeleri, 15 Eylül 1918’de Bakü’nün alınarak Azerbaycan’a verilmesiyle son buldu. Aynı 

günlerde Karabağ’da yaşayan Ermenilerin hareketlenmesi Nuri Paşa’nın 25 Haziran’da 

Karabağ’a hareket etmesine sebep oldu. 1 Ekim’de Şuşa’ya kadar ilerleyen Nuri Paşa bölgeyi 

tamamen alamadan savaş sona erdi ve 30 Ekim 1918 günü Mondros Mütarekesi imzalandı. 

                                                       
17 Zühre Nur Pehlivan, “Rusya’nın Ermeni Devleti Kurma Politikasının Sonucu: Karabağ Sorunu”, Asia Minor 

Studies Dergisi, Yıl: 2016, Cilt: 4, Sayı: 8, s.101. 
18 Pehlivan, “Rusya’nın Ermeni Devleti Kurma Politikasının Sonucu: Karabağ Sorunu”, s.101 
19 Azerbaycan Halk Cumhuriyeti: 28 Mayıs 1918’de Mehmet Emin Resulzade başkanlığında kurulan bağımsız 

bir devlettir. Bu cumhuriyetin sınırları İstiklal Bildirisi’nde belirtildi. Egemenliğin halka ait olduğu, Güney ve 

Doğu Kafkasya’dan oluşan Azerbaycan’ın bağımsız olduğu ve 20 devlet ve devletler birliği 1920 yılında gayri-

resmi olarak tanındığı bildirinin maddeleri arasındadır. , Kamil Süleymanov, “Türk Kamuoyunda Dağlık 

Karabağ Sorunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ Politikası”, Marmara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2013, s.96-97. 
20 Süleymanov, “Türk Kamuoyunda Dağlık Karabağ Sorunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ 

Politikası”, s.94-95. 
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Mütarekenin 11. maddesi gereği Osmanlı Ordusu’nun da bölgeden çıkması gerekiyordu21. 

Karabağ bölgesinden çekilen Osmanlı Devleti’nin yerine ise İngilizler geçti22.  

Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra İngiltere 28 Ocak 1919 tarihinde 

Karabağ’ın Azerbaycan’da kalması gerektiğine dair bir bildiri yayınladı. Böylelikle İngilizler 

de Kafkasya’dan çekildi. Karabağ’da yaşanan bu değişiklik Rusya açısından fırsat olarak 

görülüyordu. Azerbaycan kuvvetlerinin Karabağ’da Ermeni isyanlarını önlemeye çalıştığı 

sırada Rusya 1920 yılında Bakü’yü işgal etti. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Rusya 

arasında 16 Mart 1921 tarihinde yapılan Moskova Antlaşması ile Rusya, Bakü’yü 

Azerbaycan’a iade etti. Karabağ Özerk Bölgesi ise Azerbaycan Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyeti’ne bağlı olduğu, 1936 yılında Sovyet Anayasası’nda teyit edildi23.  

3. Birinci Dağlık Karabağ Savaşı (1988-1994) 

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasından yaklaşık 2 yıl sonra 28 Nisan 1920 günü 

Azerbaycan Rusya tarafından işgal edilerek Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adını 

aldı. Azerbaycan’ın yanı sıra Ermenistan ve Gürcistan’da da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 

kuruldu. Azerbaycan’da Sovyet yönetiminin kurulmasının ardından Halk Komiserleri Sovyeti 

tarafından Dağlık Karabağ bölgesine de olağanüstü yetkili komiser atandı. Bu atamadan sonra 

Azerbaycan Sovyet Hükümeti, Ermenistan’a Karabağ ve Zengezur’dan Ermeni askerlerinin 

çıkarılmasını içeren bir nota gönderdi. Kafkasya’da Sovyet yönetimlerinin kurulmasıyla 

birlikte Karabağ’da da Sovyet yönetimi kuruldu. Rusya bu dönemde Kafkasya’yı 

Sovyetleştirme çalışmaları kapsamında Ermenistan ve Azerbaycan sınırlarında değişiklikler 

yaptı. Değişiklik Dağlık Karabağ bölgesini de kapsıyordu. Ermenistan ise Nahçıvan’a karşı 

toprak iddiasından vazgeçtiğini, ancak Karabağ’ı kaybetmek istemediğini açıkça belirtiyordu. 

Esasında bir Türk toprağı olan, ancak Ermeni nüfusun olması sebebiyle Ermenilerin tarih 

boyunca vazgeçmediği Karabağ bölgesi için Rusya bir karar aldı. Moskova’ya bağlı Kafkas 

Bürosu’nda alınan karara göre Karabağ’da özerk yönetimin kurulması kararlaştırıldı. Bu 

doğrultuda Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne bağlı olarak 7 Temmuz 1923’de 

Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi kuruldu24.  

                                                       
21 Osmanlı Devleti’nin Mondros Mütarekesi’nde Kafkasya’dan çıkmasını gerektiren 11. Madde şu şekildedir: 

“İran’ın Şimal-i Garbi Kısmında ve Mavera-yı Kafkasya’daki Kuva-yı Osmaniye’nin derhal kablel harp hudut 

dâhiline celbi”, Bu maddeye göre Osmanlı Devleti, İran’ın içlerinde ve kuzeybatı kısmındaki kuvvetlerini geri 

çekmesi gerektiğini ve Mavera-yı Kafkasya bölgesinden Osmanlı ordusunun tahliye edilmesinden bahsedilmiştir. 

, Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri Cilt: 1: Osmanlı İmparatorluğu 

Antlaşmaları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1953, s.521.  
22 Neciyev, “Azerbaycan’ın Sovyetleştirilmesi Sürecinde Karabağ Problemi”, s.172-173. 
23 Emine Vildan Özyılmaz, “Geçmişten Günümüze Dağlık Karabağ”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Birimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2013, Cilt: 15, Sayı: 2, s.199-200. 
24 Süleymanov, “Türk Kamuoyunda Dağlık Karabağ Sorunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ 

Politikası”, s.101-102. 
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Rusya tarafından kurulan Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi’nin başkenti yine Rusya 

tarafından Hankendi olarak belirlendi. Rusya’nın, Hankendi başkent yapmasının sebebi ise 

burada Ermeni nüfusun çoğunlukta olmasıydı. Azerbaycan sınırları içerisinde yer alan 

Karabağ’ın sınırları belirlenirken Azerbaycan Türklerini dikkate almayan Rusya, sınırları 

özellikle Ermeni nüfusun çoğunlukta olduğu yerleri kapsayacak şekilde belirledi. Ermeni 

nüfusun çoğunlukta olan yerlerin sınır olarak belirlenmesi, Ermenistan’ın kuracağı devletin 

sınırlarına Karabağ’ı da katma umudunu arttırmıştır. Ancak Sovyet Rusya Dağlık Karabağ 

konusunda bir yandan Ermenilerin tarafını tutarken, diğer yandan da bu bölgenin 

Azerbaycan’da kalması gerektiğini savunuyordu. Sovyet Rusya’nın bunu yapmasındaki amaç 

iki toplum üzerinde anlaşmazlık yaratarak çözüm noktası olarak kendisinin göstermek 

istemesiydi25.  

Ermenilerin Karabağ’ı kendilerine bağlamak istiyorlardı. Bu isteklerine rağmen Sovyet 

Rusya’nın kuruluşundan 1980 yılına kadar Ermenistan ve Azerbaycan arasında ciddi bir 

çatışma yaşanmadı. Bunun nedeni ise Ermenistan’ın Karabağ konusundaki taleplerini 1945 

yılında resmiyete dökmesi ve Moskova Komünist Partisi Yüksek Komitesi tarafından 

reddedilmesiydi. 1968 yılına gelindiğinde Karabağ’ın başkenti Hankendi bölgesinde 

Azerbaycan ile Ermenistan arasında birtakım çatışmalar yaşandı. Dağlık Karabağ’da yaşayan 

Ermeni nüfus Ermenistan’a bağlanmak istediğini belirttiyse de Sovyet Rusya bu talepleri 

dikkate almadı. Rusya ayrıca Ermenistan’a bağlanmak isteyenleri de Taşnak propagandası 

yapmakla suçladı26.   

Dağlık Karabağ Savaşı’nın temelini oluşturan sebep şüphesiz Ermenistan’ın Karabağ 

üzerinde hak iddia etmesiydi. Tarih boyunca Azerbaycan sınırları dâhilinde yer alan 

Karabağ’da Ermeni nüfusun yaşaması, Ermeniler tarafından burayı almak için gerekçe olarak 

gösteriliyordu. Ermenistan’ın Karabağ ile birleşme taleplerinin Sovyet Rusya tarafından 

reddedilmesinin ardından Ermenistan Parlamentosu, 1 Aralık 1989 tarihinde Dağlık Karabağ’ın 

Ermenistan’a ait bir bölge olduğu kararını aldı. Bu karar Rusya ve Azerbaycan tarafından tekrar 

reddedilerek kınandı.  Ermenistan’ın 1992 yılında Birleşmiş Milletler’e üye olmasının ardından 

ise Karabağ politikası Karabağ’da Azeriler ile Ermeniler arasında bir çatışmanın olmadığı –

Azerilerin Ermenilere yönelik baskısından kaçan Ermenilerin burada mücadele ettiği- şeklinde 

yön değiştirdi27. 

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmazlıklar boyut değiştirerek çatışmaya dönüştü. 

Bu çatışmaların başlangıç noktası da 20 Şubat 1988 tarihinde Dağlık Karabağ Yerel 

Konseyi’nin, Karabağ’ın Azerbaycan’dan ayrılarak Ermenistan’a katılma kararını almasıyla 

başladı. Ancak konseyin toplantıda Azeri üyeleri olmadan bu kararı alması da dikkat çekicidir. 

                                                       
25 Yavuz Demirbaş, “Dağlık Karabağ Sorunu ve Soruna Çözüm Arayışları”, İstanbul Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2018, s.120-123. 
26 Emin Yakışıklı, “Dağlık Karabağ Sorununun Türkiye-Ermenistan İlişkilerine Etkileri”, Kocaeli Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli 2009, s.30. 
27 Yakışıklı, “Dağlık Karabağ Sorununun Türkiye-Ermenistan İlişkilerine Etkileri”, s.30-31. 
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Kararın alınması sonrasında Ermeniler, Karabağ’ın Ermenistan’a bağlanması için çeşitli 

propaganda ve gösteriler düzenlediler. Ermenilerin bu gösterileri iki taraf arasında gerginliğe 

yol açtı. Duruma el koyan SSCB Komünist Partisi Merkez Komitesi Karabağ’ın Ermenistan’a 

bağlanma kararını reddederek, bölgenin Azerbaycan sınırlarında kalması kararını aldı ve 

Karabağ’ı 12 Ocak 1989’da doğrudan Rusya’ya bağladı28.  

Sovyet Rusya’da Gorbaçov’un iktidara gelmesi ülkedeki siyasi ve ekonomik reformların 

değişmesine sebep oldu. Gorbaçov, Glasnost (açıklık ve şeffaflık) ve Perestroyka (yeniden 

yapılanma) ilkeleriyle yola çıkarak mevcut düzende değişiklik yapma yoluna gitti. Ancak 

Gorbaçov’un Glasnost ve Perestroyka politikaları Kafkasya ülkeleri açısından farklı şekilde 

algılandı. Buna örnek olarak ise Hristiyanlar ve Müslümanlara uygulanmak üzere iki ayrı 

glasnost ve perestroyka projesinin olduğu gösterilebilir. Glasnost ve Perestroyka’nın 

uygulanması için öncelikle Doğu Avrupa ülkelerinden başlanmış, sonra da diğer Sovyet 

ülkelerine de yansımıştır. Ancak zaman geçtikçe Perestroyka politikasının başarısız oluşu 

Sovyet ülkelerinde ayrılıkçı görüşlere sebep oldu. Glasnost politikasının da temelde Sovyet 

politikasına aykırı olması, Sovyet ülkeleri arasında milliyetçilik duygularının yayılmasına 

neden oldu. Ermeniler de bu durumu fırsat olarak görerek milliyetçilik adı altında Erivan’da 

Azerileri Dağlık Karabağ bölgesinden çıkarmak amacıyla harekete geçtiler. Ermenilerin Dağlık 

Karabağ ile ilgili yıllardır süregelen talepleri 1987 yılında daha da arttı. Bunun artmasının 

sebebi Gorbaçov’un Ermeni asıllı danışmanı Aganbekyan’ın Karabağ’ın Ermenistan’a 

verilmesi gerektiği düşüncesiydi. Ermeniler bu düşünceden de cesaret alarak 1988 ve 1989 

yıllarında Karabağ’ın kendilerine verilmesini talep ettiler. Şubat 1988’de Ermeniler 

Hankendi’de “Bir Millet Bir Devlet” sloganıyla başlayan ayaklanmalarında Azerilere 

saldırmaya başladılar. Böylece iki taraf arasında Dağlık Karabağ Savaşı başladı29. 

Şubat ayının son günlerinde çatışmalar giderek yayıldı ve Azerbaycan’ın Sumgayıt şehrine 

sıçradı. 28-29 Şubat günlerinde tarihe Sumgayıt olayları olarak geçen bu çatışmaların oraya 

kadar gelmesinin sebebi ise etnik çeşitliliğin farklı olması ve aynı zamanda bir sanayi şehri 

olmasına bağlanıyordu. Ermenilerin saldırıları sonucu bölgenin de buna karşılık vermesi 

Sumgayıt Olaylarının meydana gelmesine neden oldu. Haziran 1988’de ise Ermenilerin Dağlık 

Karabağ Vilayet Parti Komitesi’nin Azerbaycan Komünist Partisi’nden ayrılma kararı alsa da 

Sovyetler Birliği tarafından bu karar reddedildi. Ermenilerin bu kararı Azerbaycan’a karşı 

meydan okuma mahiyetinde olarak görüldü ve dolayısıyla Azerbaycan halkının tepkisine sebep 

oldu. Ermenistan’ın kararı 17 Kasım ve 5 Aralık tarihlerinde Bakü’deki Azadlık Meydanı’nda 

halkın katılımıyla protesto edildi30. 

                                                       
28 Hakyemez, “Geçmişten Günümüze Dağlık Karabağ Sorunu ve Bölgenin Geleceği”, s.39-40. 
29 Selçuk Karataş, “Azerbaycan ve Ermenistan Arasında Karabağ Meselesi”, Niğde Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Niğde 2009, s.212-215. 
30 Tahir Allahverdiyev, “Azerbaycan ve Ermenistan Arasındaki Dağlık Karabağ Sorunu”, Uludağ Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Bursa 2010, s.64-65. 

Page 69



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

  
 

 
 

1988 yılının Kasım ayında Ermeni saldırılarına karşılık Azerbaycan’da halk mitingleri 

düzenlendi. 22 Kasım 1988 günü Nahçıvan’da 50 binden fazla kişinin katıldığı büyük bir miting 

gerçekleşti. Olayların kontrolden çıkabileceğini düşünen Azerbaycan yönetimi 24 Kasım’da 

Bakü, Gence ve Nahçıvan’a sıkıyönetim uygulaması getirerek sokağa çıkma yasağı ilan etti. 

1989 yılının Kasım ayında Nahçıvan’da gerçekleştirilen toplantıda ise sınır bariyerlerinin 

kaldırılması kararı alındı. Aralık ayında ise halk sınırlara toplanarak buradaki çadırları ateşe 

verdi31.  

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki bu olaylar Azerbaycan iç siyasetini de önemli ölçüde 

etkiledi. 1989 yılının Temmuz ayında Ebulfeyz Elçibey başkanlığında Azerbaycan Halk 

Cephesi kuruldu. Kurulan bu hareketin kısa zamanda güçlenmesi ve taraftar bulması Sovyetler 

Birliği’ni endişelendirdi. Sovyetler Birliği Karabağ olaylarını protesto amaçlı Bakü’de başlayan 

yürüyüşleri gerekçe göstererek 19 Ocak 1990 günü Bakü ve çevresinde Olağanüstü Hal ilan 

etti. 20 Ocak günü ise Sovyet Ordusu Bakü’yü işgal etti. 130 kişinin hayatını kaybettiği olay 

ise tarihe “20 Yanvar Katliamı”32 olarak geçti33. 

1990 yılının Ocak ayında gerçekleşen Ermeni saldırıları Mart ayında da Azeri köylerine 

saldırmak suretiyle devam etti. Ağustos ayına gelindiğinde ise Ermeni Ulusal Hareketi’nin 

başkanı ve aynı zamanda Karabağ Komitesi lideri Ter-Petrosyan Ermeni devlet başkanı oldu. 

23 Ağustos 1990 yılında ise Ermenistan bağımsızlığını kazandı. Aynı günlerde Azerbaycan’da 

da Yüksek Sovyet için genel seçimler gerçekleştirildi. Ancak 19 Ağustos 1991 tarihinde 

Moskova’da hükümet darbesi meydana geldi. Bu darbenin ardından Baltık ülkeleri ve diğer 

ülkeler Rusya’dan ayrılarak bağımsızlıklarını ilan ettiler. Azerbaycan da 18 Ekim 1991’de 

bağımsızlığını ilan etti. Aynı günlerde Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler, 

Karabağ’da kendilerini temsil edecek bir “Arstaklı Ermenistan Halk Cumhuriyeti”ni kurdular. 

Ancak Azerbaycan Parlamentosu bu kararı reddederek Dağlık Karabağ’ın özerklik statüsünü 

kaldırdı ve kendisine bağladı34.  

26 Şubat 1992 tarihinde Ermeniler o zamana kadar işgal ettikleri bölgeler arasında en fazla 

katliam yaptıkları yer Hocalı Kasabası oldu. Ermeniler “Hocalı Katliamı” adıyla tarihe geçen 

bu olayda 613 kişiyi işkenceyle öldürüp, 487 kişinin sakat kalmasına da sebep oldu. Ayrıca 

1275 kişi de esir edildi. Ermeniler bu katliamı gerçekleştirirken Rusların yardımını aldılar35. 

Azerbaycan, Ermenilerin bu saldırılarında gelişmiş silah teknolojisinin kullandığını açıklayarak 

                                                       
31 A.A. Bakıxanov, Heydər Əliyev İki cilddə 2-ci cild, Ed: Yaqub Mahmudov, Bakı 2013, s.58-59. 
32 20 Yanvar Katliamı’nda resmi veriler 117 Azeri, 6 Rus, 3 Yahudi ve 3 Tatar olmak üzere 131 kişi 

öldürüldüğünü belirtir. Bununla birlikte 744 yaralı, 400 tutuklu ve 4 tane de kayıp bulunuyordu. Başta kamu 

olmak üzere 160 eve de maddi zarar verilerek vatandaşlara büyük zarar verildi. , A.A. Bakıxanov, Azərbaycan 

Tarixi (1941-2002-ci illər 7 cilddə, cild: VII, Elm Nəşriyyatı, Bakı 2008, s.212. 
33 Eltun Abdullayev, “Dağlık Karabağ Sorununda Azerbaycan’ın Uluslararası Hukuktan Doğan Meşru Müdafaa 

Hakkı”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2018, s.55-56. 
34 Karataş, “Azerbaycan ve Ermenistan Arasında Karabağ Meselesi”, s.223-224. 
35 Vügar Muradov, “1988-1994 Yılları Arası Dağlık Karabağ Olayları ve Azerbaycan’daki Göçmenlerin 

(Kaçkın) Durumu”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya 2003, s.45. 

Page 70



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

  
 

 
 

Rusya’nın yardımını ispat etmiştir. Rusya ise iddiaları reddederek saldırıyla ilişkileri 

olmadıklarını açıklamıştır. Ancak Azerbaycan, Rusların kullandığı silahların sadece 

Ermenilerde değil Azerbaycan’da da olmadığını ve hatta Kafkasya bölgesinde dahi o kadar 

gelişmiş ekipmanların kullanılmadığını öne sürerek saldırıda Rusların yardımı olduğunu kesin 

olarak kanıtlamıştır. Nitekim savaştan firar eden 3 askerin de Ermenilere yardım ettiklerine dair 

ifadeleri bulunmaktadır36.   

3.1. Dağlık Karabağ Savaşı’nın Sonu ve Uluslararası Örgütlerin Soruna Çözüm 

Arayışları 

3.1.1. AGİT Minsk Grubu 

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununa çözüm oluşturmak 

amacıyla 1993 yılında Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı bünyesinde “Minsk Grubu” kuruldu. 

11 devletin katılımından oluşan toplantıda devletler bu toplantıya temsilciler gönderdi. 

Konferansa Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, İtalya, ABD, Fransa, İsveç, Beyaz Rusya, Çek 

ve Slovak Federal Cumhuriyetleri katıldı. Aynı günlerde Ermenistan’ın Azerbaycan’a 

saldırılarını fırsat bilen Rusya, Azerbaycan’da Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’ne son vererek 

Rusya yanlısı bir hükümet oluşturmak istiyordu. Albay Hüseynov’un Azerbaycan’a darbe 

girişiminde bulunması sonucunda AHC iktidardan ayrılması sonrasında Haydar Aliyev 

Bakü’ye geldi. Haydar Aliyev’in iktidara geldiği süre içerisinde Azerbaycan’da yaşanan 

karışıklık, Ermenilerin Azerbaycan’a saldırılarını bir ölçüde arttırdı37. 

21 Aralık 1993 günü ise Azerbaycan kuvvetleri Ermenilere karşı taarruza geçti. 1994 yılının 

başlarında ise Azerbaycan birlikleri Ağdam ve Horadiz Kasabası’nı Ermenilerin elinden aldılar. 

Kelbecer bölgesinde de Azerbaycan ordusu önemli ölçüde ilerledi. Tüm bunlar olurken 

Rusya’nın birtakım girişimleriyle 1 Mart 1994 tarihinden itibaren ateşkes yapılsa da iki taraf 

arasında küçük çapta tartışmalar devam etti. Ermeni birlikleri ise Azerbaycan’a karşı saldırıya 

geçerek söz konusu yerleri geri aldılar. Bu son çatışmalardan anlaşıldığı üzere Azerbaycan 

aldıkları yerleri kaybetse de Ermeniler çok bir ilerleme kaydedemedi. İki taraf arasındaki bu 

durum ateşkesin mümkün ve devamlı olması gerektiğini gösterdi. Çatışmaların 1994 yılı Mayıs 

ayına kadar sürmesi Ermenilerin Azerbaycan topraklarının %17’sini işgal etmesi ile sonuçlandı. 

Bu tarihten sonra Bişkek’te Bağımsız Devletler Topluluğu Toplantısında ateşkes anlaşması 

yapıldı38.     

Bağımsız Devletler Topluluğu’nda ateşkes anlaşmasının yapılmasının ardından aynı yılın 

Temmuz ayında Azerbaycan ve Ermenistan Cumhurbaşkanları Moskova’da bir araya gelerek 

                                                       
36 Toğrul Aliyev, “Dağlık Karabağ Sorunu ve Uluslararası Örgütler”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2006, s.30. 
37 Susana Valiyeva, “1987-1994 Yıllarında Dağlık Karabağ Savaşı’nın Yazılı Basına Yansıması”, Kocaeli 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli 2016, s.49-50. 
38 Allahverdiyev, “Azerbaycan ve Ermenistan Arasındaki Dağlık Karabağ Sorunu”, s.88-89. 
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ateşkesin korunması hakkında birbirleriyle görüş alışverişinde bulundular. ABD Başkanı Bil 

Clinton, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri B. Butros Qali, ve Türkiye Başbakanı Tansu 

Çiller’in de bulunduğu görüşmelerde devlet başkanları Karabağ Meselesinin çözümü 

konusunda AGİT’in varlığının önemini vurguladılar39. 

6-11 Şubat tarihleri arasında Azerbaycan ve Ermenistan Moskova’da Dağlık Karabağ 

Özerk Bölgesi’nin statüsü ve Şuşa ile Laçin’in boşaltılması hakkında görüştüler. Ancak 

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ bölgesinin durumu belirlenmeden diğer yerlerden 

çekilmeyeceğini dile getirmesiyle bu görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı. 1996 yılının Nisan 

ve Mayıs aylarında ise Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan 

tarafından yapılan görüşmelerde Ermenistan’ın Dağlık Karabağ bölgesinin de söz konusu 

görüşmelerde taraf olarak katılmasını istemesi, görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına 

sebep oldu. Sonrasında 15-18 Haziran tarihlerinde Moskova’da ve 1-5 Temmuz 1996 

tarihlerinde Stockholm’de AGİT Minsk Grubu dâhilinde yapılan müzakerelerde ortaya atılan 

önerilerin Ermenilere yakın olması nedeniyle bu öneriler Azerbaycan tarafından reddedilmiş, 

böylece bu görüşmeler de sonuçsuz kalmıştır40. 

1996 yılında Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Lizbon Zirvesi gerçekleşti. Bu 

zirvede Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü koruyacak bir madde eklenmesi Azerbaycan 

açısından olumlu görünüyordu. Ancak Dağlık Karabağ’ı ilgilendiren bu durum Ermenistan’a 

aykırı olduğu gerekçesiyle Ermenistan, nihai karar belgesine imzasını atmayan tek ülke olarak 

kaldı. Bu zirve sonunda Azerbaycan Dağlık Karabağ’ın statüsünün belirlenmesinde esas 

alınacak üç temel kuralın yazılmasını sağladı. AGİT Minsk Grubu üyelerinin kabul ettiği, ancak 

Ermenistan’ın kabul etmediği 3 prensip, AGİT Minsk Grubu üyeleri tarafından Azerbaycan ve 

Ermenistan’a barış şartı olarak sunuldu. Bu prensipler, Azerbaycan ve Ermenistan’ın toprak 

bütünlüğünün korunması, Dağlık Karabağ’ın kendi kendini yönetmesi şartıyla Azerbaycan’da 

kalması, Dağlık Karabağ ve orada yaşayan halk için güvenliğin sağlanması gerektiği 

maddelerini içeriyordu. Bu zirveyle birlikte geçmişten bugüne Azerbaycan toprağı olan 

Karabağ’ın Ermenistan’la birleşmesi imkânsız bir hal aldı41.   

1997 yılının Ocak ayında Karabağ sorununun bir an çözülmesi amacıyla Minsk Grubu’na 

ABD, Rusya ve Fransa’dan olmak üzere 3 eş başkan getirildi. Bu eş başkanların getirilmesinin 

ardından Minsk Grubu’nda üç teklif önerildi. Haziran 1997’de paket çözüm, Ekim 1997’de 

aşamalı çözüm ve 1998 Kasım ayında ortak devlet projeleri oluşturuldu. Ancak paket çözüm 

                                                       
39 Bakıxanov, Heydər Əliyev İki cilddə 2-ci cild, s.460. 
40 Duygu Gözlek, “Dağlık Karabağ Sorununun Dünü, Bugünü ve Geleceği”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2008, s.126-127. 
41 Gözlek, “Dağlık Karabağ Sorununun Dünü, Bugünü ve Geleceği”, s.127-128. 
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ve aşamalı çözüm projeleri Ermenistan tarafından, ortak devlet projesi ise Azerbaycan 

tarafından reddedildi42.   

 Minsk Grubu eş başkanlarının önerdikleri paket çözüm önerisinde; tarafların Birleşmiş 

Milletler Anlaşması’na, AGİT’in temel ilkelerine ve uluslararası hukukun kurallarına bağlı 

kalmaları ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararlarına uymaları gerektiğinin altı 

çizildi. Bu çözüm önerisinde Dağlık Karabağ’ın durumu belirlenmek istenmiş ve tarafların 

silahsız anlaşmaları için öneride bulunuldu. Azerbaycan bunu kabul etse de Ermenistan Dağlık 

Karabağ bölgesinin kendisine verilmesi şartıyla bölgeden askerlerini çekeceklerini bildirmiş, 

bu sebeple de anlaşma sağlanamamıştır. Eş başkanların sundukları ikinci çözüm önerisi ise 

Dağlık Karabağ bölgesinde silahlı çatışmanın durdurulması ile ilgiliydi. Bu öneride Dağlık 

Karabağ bölgesi haricinde Laçin ve altı ilçenin Azerbaycan’a verilmesi öngörüldü. Daha sonra 

Şuşa ve Laçin bölgeleri konusunda iki tarafın anlaşması önerildi. Ancak bu öneri Ermenistan 

tarafından da onaylanmadı. Ortak Devlet önerisinde ise Azerbaycan topraklarına bağlı olarak 

bir Dağlık Karabağ Cumhuriyeti kurulması önerildi. Bu devleti idare etmek için ise Azerbaycan 

ve Dağlık Karabağ’ın devlet başkanlarından oluşan bir komite kurulması önerisinde bulunuldu. 

Ancak bu öneri Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tehlikeye atması nedeniyle Azerbaycan 

tarafından kabul edilmedi43.  

 İki devlet arasındaki barışı sağlamak için zaman zaman çeşitli ülkeler arabuluculuk etti. 

2001 yılının Nisan ayında ABD, Ermenistan tarafından işgal edilen Azerbaycan toprakları 

konusunu çözüme kavuşturmak amacıyla iki devletle bir araya geldi. Bu görüşmelere ABD 

Dışişleri Bakanı, Azerbaycan ve Ermenistan Devlet Başkanları ile AGİT Minsk Grubu üyeleri 

katıldı. Ancak görüşmeler olumlu geçmesine rağmen sonuçsuz kaldı. 2002 yılında Viyana’da 

toplanan AGİT Minsk Grubu, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununu 

çözüme kavuşturmak amacıyla tekrar toplansa da buradan da bir sonuç çıkmadı. Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan arasında 10 

Şubat 2006’da Paris’te toplantı yapıldı. Dağlık Karabağ Bölgesi konusunda ABD ve Fransa’nın 

çözüm odaklı baskılarına dayanamayan Koçaryan’ın Paris’ten ayrılması nedeniyle bu görüşme 

de sonuçsuz kaldı. Görüşmeler esnasında AGİT Minsk Grubu, Ermeni askerleri Karabağ’dan 

çekilecek ancak Azerbaycan’da Karabağ’da referandum yapmasına razı olacak ve bölge 15 yıl 

süreyle AGİT’in denetiminde kalacak şeklinde bir teklifte bulunduysa da taraflar bunu kabul 

etmedi. Böylece Dağlık Karabağ sorunu tekrar çözülemedi44.  

                                                       
42 Anar Khalilov, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Karabağ Sorunu”, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2008, s.93-94. 
43 Merve Özel Altemir, “Dağlık Karabağ’ın İşgali Sonrası Türkiye-Ermenistan İlişkilerine Siyasi Etkilerinin 

İncelenmesi”, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2019, s.64-65. 
44 Aliyev, “Dağlık Karabağ Sorunu ve Uluslararası Örgütler”, s.141-143. 
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3.1.2. Birleşmiş Milletler ve Karabağ Sorunu 

Azerbaycan bağımsızlığını kazanmasından sonra 2 Mart 1992’de Birleşmiş Milletler’e üye 

oldu. 6 Mart 1992’de de New York’ta Birleşmiş Milletler Azerbaycan temsilciliği kuruldu. 

1992 yılının Mart ayında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Dağlık Karabağ bölgesinde 

durumu gözlemlemek amacıyla Bakü, Karabağ ve Erivan’a ziyaretlerde bulundu. Birleşmiş 

Milletler’in barışçı çabalarına rağmen Ermenistan saldırılarını daha da arttırdı45.  

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Dağlık Karabağ sorununu çözüme kavuşturmak ve 

bölgede barışı sağlamak amacıyla dört karar aldı. Alınan ilk karar 30 Nisan 1993 tarihli ve 822 

Sayılı karardır. Azerbaycan açısından olumlu olan bu kararda sınırların ihlal edilemeyeceği ve 

Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgal edilmesinin rahatsızlık yarattığından söz 

edildi. 822 Sayılı karara göre Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes imzalanması 

gerektiği ve Ermenistan’ın Kelbecer dahil tüm işgal ettiği bölgelerden çekilmesine dair bir 

maddesi yer alıyordu. Ayrıca bu kararda Azerbaycan ve Ermenistan’ın AGİT Minsk Grubu’nun 

gerçekleştirdiği barış çalışmalarını desteklemeleri ve çatışmanın sona erdirilmesi gerektiğinden 

söz edilmiştir. Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin taraflar arasındaki barış 

görüşmeleriyle yakından ilgileneceğinden söz etmiştir46.  

822 Sayılı kararda Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik vurgu yapılsa 

da Ermenistan bunu yok sayarak Kelbecer bölgesinde saldırılarını arttırdı. Bu saldırılar 

yüzünden iç siyasette de itibar kaybı yaşayan Azerbaycan’da iç karışıklıklar meydana geldi. 

Azerbaycan’da gerçekleştirilen darbe sonucunda Elçibey iktidardan ayrıldı. Azerbaycan iç 

meseleleriyle uğraştığı sırada Ermenilerin saldırıları giderek arttı. Bunun üzerine Türkiye ve 

Azerbaycan’ın girişimleriyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanarak 29 Temmuz 

1993’de 853 Sayılı kararı kabul etti. Bu karar 822 Sayılı karardan çok farklı olmamakla birlikte 

Ermenilerin işgal ettiği Ağdam bölgesi ve diğer yerlerden çekilmesini içerdiyse de bu karar da 

Ermenilerin bölgeden çekilmesini engelleyemedi. Azerbaycan’da Haydar Aliyev’in iktidara 

gelmesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Karabağ Sorununu çözüme 

kavuşturmak amacıyla 874 ve 884 Sayılı kararı aldı. 874 Sayılı karar önceki kararlar gibi toprak 

bütünlüğünün korunması ve Ermenistan’ın işgal ettiği yerlerden çekilmesi gerektiğini 

belirtiyordu. Aynı içeriklerden oluşan 884 Sayılı karar da Ermeni işgallerini engelleyememiş, 

bu sebeple bu kararlar sonuçsuz kalmıştır47. 

                                                       
45 Demirtaş, “Dağlık Karabağ Sorunu”, s.138. 
46 Ahmet Demir, “AGİT Minsk Grubu, Dağlık Karabağ ve Bölgenin Ekonomi Politiği”, Marmara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2018, s.76-77. 
47 Demir, “AGİT Minsk Grubu, Dağlık Karabağ ve Bölgenin Ekonomi Politiği”, s.76-79. , Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararlar için bkz: Tarixi sənədlər, https://azerbaijan.az/information/305  
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3.1.3. Avrupa Birliği’nin Karabağ Sorununa Yaklaşımı 

Avrupa Birliği ile Azerbaycan ilişkileri Şubat 1993’te başlamıştır. Nisan ayında ise Avrupa 

Birliği Karabağ Sorunu ile ilgili bir beyanat yayınlamış, bu beyanatta Avrupa Birliği’ne üye 

olan devletlerin çatışmalardan rahatsız olduğu ve Kelbecer ve Fuzuli bölgelerinde artan 

çatışmalardan üzüntü duyduklarını belirtmiştir. Ayrıca bu beyanatta Ermenistan’ın Azerbaycan 

topraklarını işgal etmesi konusunda bir tutum sergilememesi dikkat çekicidir. Avrupa Birliği 

Karabağ Sorunu ile ilgili olarak AGİT Minsk Grubu çalışmalarına destek vererek Ermenilerin 

Kelbecer, Fuzuli, Cebrayıl ve Ağdam bölgelerinden çıkması gerektiğini belirtmiştir. Avrupa 

Birliği Güney Kafkasya Bölgesi ile ilgili 2003 yılında yaptığı teklifte her iki devletin ulaşım 

yollarının açılması karşılığında Azerbaycan’ın işgal edilen 5 ilçesinin geri iade edilmesini teklif 

etmiştir. Üzerinde uzun görüşmelerin yapıldığı bu teklif zaman zaman gündeme gelmiştir. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Belçika ziyareti sırasında Azerbaycan’ın Avrupa 

Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi ve Karabağ sorununun çözüme kavuşturulması konusunda 

görüşmeler yapılmıştır. Ancak Avrupa Birliği, AGİT ve Birleşmiş Milletlerin soruna kesin bir 

çözüm getirememesinin yanı sıra işgalci Ermenistan’a karşı sert yaptırımlarda bulunmaması 

Karabağ sorununun çözümünü zorlaştırmıştır48.  

4. Devletlerin Dağlık Karabağ Politikası 

4.1.Türkiye’nin Karabağ Politikası 

Dağlık Karabağ sorununun Türkiye’yi ilgilendiren kısmı, Ermenilerin Türk varlığını 

Kafkasya’da istememesi ve dolayısıyla Türk düşmanlığının somut bir ibaresi olarak görülür. 

Dağlık Karabağ’da gerçekleşen Ermeni saldırı ve katliamları Türk varlığına düşman olarak 

Azerbaycan yolu üzerinden Türkiye’yi de ilgilendirmekteydi. Ermenilerin Türk ve Azeri 

düşmanlığı tarih boyunca bu iki milleti tek bir düşmana karşı birlikte hareket etmelerini 

sağlamıştır. Dağlık Karabağ sorununun ilk zamanlarında Türkiye’nin tarafsız olması, Türkiye 

ve Azerbaycan iç işlerindeki siyasi istikrarsızlıkla açıklanabilir. Türkiye genel anlamda 

Azerileri desteklese de bu çatışmanın bir tarafı olmamak adına Azeri ve Ermenilere yönelik dış 

politikasını bu yönde şekillendirmiştir49. 

Başlangıçta Türkiye tarafsız bir politika yürüterek Azerbaycan ve Ermenistan arasında 

arabulucu olmak istedi. Bunun bir sonucu olarak da Türkiye konuyu Avrupa başkentlerine 

taşıyarak Dağlık Karabağ Sorununun AGİT gündeminde yer almasını sağladı. Türkiye’de 

iktidara Turgut Özal’ın gelmesi ve bununla beraber Ermenilerin bir miktar korkutulmaları 

gerektiği şeklindeki söylemleri, Türkiye’nin tarafsızlık politikasının sonu oldu. Bu tarihten 

sonra Türkiye’nin Azerbaycan’a yaptıkları esas yardım Azerbaycan’ın batıya açılmalarını 

                                                       
48 Allahverdiyev, “Azerbaycan ve Ermenistan Arasındaki Dağlık Karabağ Sorunu”, s.125-126. 
49 Nurhan Aydın, “Türkiye’nin Dağlık Karabağ Politikası”, Fırat Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları 

Dergisi, Cilt: IX, Sayı: 2, Elazığ 2013, s.166. 
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sağlamak oldu. Bunun bir örneği olarak da Süleyman Demirel vasıtasıyla Haydar Aliyev’in 

1993 yılında Paris’i ziyaret etmesi gösterilebilir. Paris’in ardından Avrupa başkentlerine çeşitli 

ziyaretlerde bulunan Aliyev 1994 yılının Şubat ayında ise Ankara’yı ziyaret etti. Bu ziyaretin 

özelliği de Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinde bir dönüm noktası olmasıdır50. 

1993-1996 tarihleri arasında Başbakanlık yapan Tansu Çiller döneminde Ermeniler 

Karabağ’a yönelik saldırılarını daha da arttırarak Azerilerin yurtlarını terk etmelerine yol açtı. 

Bunun üzerine Türkiye’de 2 Eylül 1993 tarihinde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 

başkanlığında bir zirve gerçekleştirildi. Bu zirvede Karabağ’da barış ve istikrarın 

sağlanabilmesi için ek önlemler alınması kararı alınarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin aktif bir 

pozisyon alması emri verildi. Türkiye’nin saldırıların durdurulmasıyla ilgili girişimleri bu 

dönemde sonuçsuz kaldı ve buna bağlı olarak da Türkiye-Ermenistan ilişkileri kesintiye uğradı. 

Ermenilerin saldırılarıyla Azerbaycan’ın kayıplarının artması üzerine Türkiye’nin de 

Ermenistan’a karşı tutumu sertleşti. Tansu Çiller, Ermenistan’ın Nahçıvan’ı işgal etme olasılığı 

karşılığında savaşa girme yetkisini isteyeceğini de belirtmekten kaçınmadı. 8 Eylül’de 

Moskova’ya bir ziyaret gerçekleştiren Tansu Çiller, bölgede barışın sağlanması gerektiğini 

vurgulayarak burada bir barış gücü oluşturulmasını, gerekirse bu gücün Türkiye ve Rusya 

olmasını açıkça ifade etmiştir. Boris Yeltsin ise öncelikle Ermenistan’ı Azerbaycan 

topraklarından çıkması gerektiğini, ardından barış gücünün kurulabileceğini belirtmiştir51.  

4.2.  Rusya’nın Karabağ Politikası  

Azerbaycan sınırları içinde yer alan Dağlık Karabağ ve çevresinin Ermenistan tarafından 

işgali Rusya’nın bölgede önemli bir güç olmasından dolayı Rusya’yı da ilgilendiriyordu. 

Azerbaycan ve Gürcistan’ın Bağımsız Devletler Topluluğu’na üye olmaması, Rusya’nın bu 

devletleri kendi denetiminde tutmak amacıyla baskı uygulamasıyla sonuçlandı. Azerbaycan 

Bağımsız Devletler Topluluğu’na üye olana kadar, Karabağ meselesinde Ermenistan’ı 

destekleyen Rusya, Azerbaycan’ın üyeliğinden sonra iki taraf arasında denge politikası 

kurmaya çalıştı. AGİT Minsk Grubu’nda Dağlık Karabağ sorununun çözülmesinde önemli bir 

rol oynayan Rusya, Lizbon Zirvesine kadar Ermenistan’ı askeri ve siyasi açıdan desteklediğini 

her fırsatta belirtiyordu52.  

Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında sürekli bir çatışma hali 

olması, bölgede istikrarın sağlanmasını da geciktirdi. Bölgenin bu durumu Rusya’nın burada 

etkin olmasını da beraberinde getiriyordu. Bunun nedeni olarak da Rusya’nın, Güney 

Kafkasya’ya hâkim olamazsa Kuzey Kafkasya’ya da hâkim olamayacağı düşüncesinde olduğu 

gösterilebilir. Rusya’nın da aralarında bulunduğu Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’ın 

Kafkas Dörtlüsü adı altında 2003 yılında yaptığı görüşmelerde bölgede ekonomik ve siyasi 

                                                       
50 Aydın, “Türkiye’nin Dağlık Karabağ Politikası”, s.166. 
51 Yakup Hurç, “Türkiye’nin Karabağ Politikası”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş 2008, s.82-83. 
52 Şevkiye Duygu Ata, “Dağlık Karabağ Sorunu”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tezi, Trabzon 2010, s.78-79. 
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istikrarın sağlanmasından söz edilerek, bölgenin daha güvenli bir hale getirilmesi gerektiğine 

vurgu yapılmıştır. Diğer yandan ABD, Azerbaycan’ın elinde bulundurduğu enerji kaynakları 

nedeniyle Rusya etkisine girmesini engellemeye çalışıyordu. Rusya ise Azerbaycan ve 

Gürcistan’ı etkisi altında tutarak petrol ve doğalgazı elinde bulundurmayı amaçlıyordu. Rusya 

bu politikasını uygulayabilmek ve Kafkasya’da daha etkin olabilmek amacıyla da 

Ermenistan’ın konumundan faydalanıyordu53.  

2008 yılında Rusya’nın Gürcistan’a müdahalesiyle bölgeye getirilen silahlar, müdahalenin 

sona ermesiyle Ermenistan’a devredildi. Söz konusu müdahalenin ardından Rusya 

Ermenistan’a yardımlarını arttırdı. Rusya’nın Ermenistan’a yardımındaki amaç şüphesiz 

Azerbaycan’ı zor durumda bırakarak bölgedeki Dağlık Karabağ sorununu canlı tutmak 

istemesidir. Diğer yandan Rusya Azerbaycan’ın petrol ve doğalgaz satışıyla kendisini 

güçlendirmesini hiçbir zaman istemedi. Aynı süreçte Azerbaycan, Temmuz 2009’da imzaladığı 

anlaşma ile sahip olduğu petrol kaynaklarını kendi idaresi altında tutacağını ilan etti. Bu tarihte 

imzalanan NABUCCO Doğalgaz Boru Hattı Projesiyle Hazar çevresi ve Ortadoğu’dan 

çıkarılacak doğalgazın Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan üzerinden Avusturya’ya 

ulaştırılması amaçlandı. Ancak bu durum Rusya’yı oldukça rahatsız etti54.  

Azerbaycan ile Rusya ilişkilerinin yumuşadığı dönem, Vladimir Putin’in Rusya Devlet 

Başkanı olarak seçilmesiyle başladı. Azerbaycan’da 1993 yılında Haydar Aliyev’in iktidara 

gelmesi ve Azerbaycan’ın Bağımsız Devletler Topluluğu’na üye olmasıyla Rusya ve 

Azerbaycan ilişkilerinin düzeleceği bekleniyordu. Ancak Rusya’nın Dağlık Karabağ 

meselesinde Ermenistan’dan yana tavır alması, Azerbaycan’ın kendi petrollerini üretip 

dağıtması, Haydar Aliyev’e karşı düzenlenen suikast girişimlerinin Rusya tarafından 

düzenlendiği haberi ve Azerbaycan gemilerinin Hazar Denizi’nden Volga Nehri’ne giderken 

sıkıştırılması, iki devlet arasındaki ilişkilerin düzelmesine engel teşkil etti55.  

4.3. ABD’nin Karabağ Politikası 

Amerika Birleşik Devletleri dış politikası açısından Kafkasya bölgesi, zaman geçtikçe 

önemini arttırdı. Bunda 1994 Eylül ayında imzalanan AIOC (Azerbaycan Uluslararası İşletim 

Şirketi) şirketinin faaliyete geçmesinin etkisi büyüktü56.  

Amerika’nın Dağlık Karabağ sorununa bakış açısı 1991-1994 yılları arasında Kongre’nin 

Ermenistan’ı desteklediğini göstermesiyle başladı. Kongre böyle düşünürken Amerikan 

yönetimi ise sorunun karşılıklı toprak tavizleriyle çözülebileceğine inanmıştır. Ayrıca 

Amerikan yönetimi Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü destekleyerek bölgedeki yabancı 

                                                       
53 Altemir, “Dağlık Karabağ’ın İşgali Sonrası Türkiye-Ermenistan İlişkilerine Siyasi Etkilerinin İncelenmesi”, 

s.49. 
54 Demir, “AGİT Minsk Grubu, Dağlık Karabağ ve Bölgenin Ekonomi Politiği”, s.63-65. 
55 Ata, “Dağlık Karabağ Sorunu”, s.80. 
56 Ömer Göksel İşyar, “Amerika Birleşik Devletleri ve Dağlık Karabağ Uyuşmazlığı”, Avrasya Dosyası Dergisi 

İstihbarat Özel, Yıl: 2002, Cilt: 8, Sayı: 2, s.385.  
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askerlerin çekilmesi gerektiği görüşünü savunuyordu. 13 Ocak 1993 tarihinde Boris Yeltsin ile 

George Bush’un Kremlin’de imzaladıkları anlaşmada Dağlık Karabağ sorununun AGİK 

bünyesinde çözülmesini desteklediklerini belirtmişlerdir. Aynı yılın Nisan ayında Ermenilerin 

Kelbecer bölgesine yaptıkları saldırıyı ise ABD kınamıştır. Ağustos 1993’te Ermenilerin Fuzuli 

bölgesine saldırıları sonrasında ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanı ABD 

temsilcisinin ise Ermenileri geri adım atması konusunda uyarmaları oldukça dikkat çekicidir. 

1995 yılında ise Clinton yönetimindeki ABD, AGİT Minsk Grubu’ndaki Dağlık Karabağ 

görüşmelerine katılacağını ve burada daha aktif olacağını belirtmiştir. 1996’daki AGİT Lizbon 

zirvesinde ise Rusya’nın etkinliğinin kaybolmaya başlaması üzerine ABD ve Fransa’ya daimi 

eş başkanlık verilmiştir57.  

1996 yılında Bill Clinton’un Haydar Aliyev’e gönderdiği mektupta Clinton, Azerbaycan’ın 

toprak bütünlüğünün korunması çerçevesinde Dağlık Karabağ sorununun halledilmesi 

gerektiğine vurgu yapmıştır. Clinton mektubunda ayrıca Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan toprağı 

olduğunu da onaylamış oluyordu. Mektupta Clinton bu sorunun uluslararası hukuk prensipleri 

çerçevesinde halledilmesi gerektiğini de belirtmiştir. Ancak Haydar Aliyev iktidarı boyunca 

ABD, Kafkasya’nın politikasını ciddi şekilde etkilediği, bunu yaparken de Ermenistan yanlısı 

bir tutum sergilediği gözlerden kaçmamıştır. Buna karşılık Aliyev ise Rusya ile ABD arasında 

denge siyasetini koruyarak ilişkilerini bu çerçevede geliştirmiştir58.  

5. Dağlık Karabağ’da Yaşanan Son Gelişmeler 

Azerbaycan iç siyasetine bakılınca öncelikle, 15 Ekim 2003 tarihinde yapılan 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %76 oy alan İlham Aliyev Cumhurbaşkanlığına seçildi. İlham 

Aliyev iktidara gelir gelmez gündemin en önemli konusu Karabağ’ın Ermeniler tarafından 

işgaliydi. Azerbaycan’ın bu dönemde iç ve dış politikada Karabağ’ı Ermeni işgalinden 

kurtararak siyasi, ekonomik ve kültürel kalkınmasının önündeki engeli kaldırmak istiyordu59.  

İlham Aliyev döneminde Dağlık Karabağ sorunu çerçevesinde Avrupa Birliği ile ilişkiler 

daha da gelişti. Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerin bağımsız olma yönündeki 

referandum talepleri, 2006 yılında Avrupa Birliği tarafından reddedildi. Avrupa Birliği 

Parlamentosu 20 Mayıs 2010 tarihinde aldığı 2216 Sayılı kararla “Avrupa Birliği’nin Güney 

Kafkasya Stratejisine İhtiyaç” kararında Ermenilerin işgal ettiği Azerbaycan topraklarından 

çekilmeleri yönünde karar aldı. Avrupa Birliği’nin Kafkasya bölgesine temasları Dağlık 

Karabağ sorununa bir çözüm arayışı olarak algılandı60.  

Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı ilk büyük çaptaki saldırısı 1994 tarihindeydi. Bu tarihten 

sonra iki taraf arasında ufak çapta çatışmalar oldu. Ancak 2016 yılının Nisan ayında Ermeniler 

ateşkes anlaşmasının şartlarını çiğneyerek Azerbaycan topraklarına yönelik büyük çapta 

                                                       
57 İşyar, “Amerika Birleşik Devletleri ve Dağlık Karabağ Uyuşmazlığı”, s.398-400. 
58 Ata, “Dağlık Karabağ Sorunu”, s.81. 
59 Demirbaş, “Dağlık Karabağ Sorunu ve Soruna Çözüm Arayışları”, s.247-248. 
60 Demirbaş, “Dağlık Karabağ Sorunu ve Soruna Çözüm Arayışları”, s.252-254. 
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saldırılar düzenlediler. Ermenilerin bu saldırılarıyla birlikte Dağlık Karabağ sorunu da yeniden 

alevlendi. Ermenilerin bu saldırılarına Azerbaycan da karşılık vermiş, iki taraf arasında geçen 

çarpışmalarda 70 Ermeni askeri ölmüş, 16 Azerbaycan askeri de şehit olmuştur. Bu 

çarpışmaların ardından Türkiye, Rusya, İran, ABD ve bazı uluslararası kuruluşlar yaptıkları 

açıklamalarda çatışmaların sona ermesi çağrısında bulundular. Bu durumdan anlaşıldığı üzere 

de Dağlık Karabağ bölgesi birçok devlet ve uluslararası kuruluş tarafından ilgiyle takip edilen 

bir bölgedir61. 

12 Temmuz 2020 tarihinde ise Ermeni birliklerinin Tovuz bölgesindeki kışkırtmaları, sınır 

ihlalleri, ordu ve sivillere karşı ateş açmaları bölgenin güvenliği açısından tekrar bir tehlike 

oluşturdu.  Ermenistan’ın bu saldırılardaki amaçları ise Azerbaycan ve Avrupa’yı birbirine 

bağlayan stratejik petrol boru hattını hedefleyerek bölgenin güvenliğini zayıflatma istekleriydi. 

Ancak bu durum Türkiye ve Avrupa’daki ülkelerin enerji güvenliği açısından da bir tehdit 

oluşturuyordu. 12 Ağustos 2020 tarihinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı’nın 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bölge hakkında fikir alışverişleri, bölgede 

güvenliğin sağlanması konusunda oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu görüşmeler iki devlet 

arasında askeri ve politik ilişkilerin gelişmesine de katkıda bulunmuştur62.  

27 Eylül 2020 tarihinde Ermenistan’ın Azerbaycan sınırında hareketlilik göstermesi ve 

buna bağlı olarak askeri saldırı girişiminde bulunması, Azerbaycan için savaştan başka seçenek 

olmadığını ortaya koyuyordu. Ermenistan’ın, yaklaşık 30 yıldır uluslararası alanda tanınmış bir 

devletin topraklarını işgal etme girişimleri, bu bölgede çatışmayı tekrar başlatmak ve bölgedeki 

güvenliği tehlikeye atmak niyetinde olduğu anlaşılıyordu. Ermenistan’ın bu girişimlerine 

karşılık Azerbaycan ise sınırlarını ve toprak bütünlüğünü korumanın ve bölgede kalıcı 

güvenliği sağlamanın savaşla mümkün olabileceğini görüyordu. Bu noktadan hareketle 27 

Eylül 2020 tarihinde başlaya çatışmalar 44 günün ardından Azerbaycan ordusunun 

Ermenistan’a karşı zaferiyle sonuçlandı. 2020 yılında gerçekleşen 2. Karabağ Savaşı, 

öncekinden farklı olarak Azerbaycan ordusunun gelişmişliği ile halkın milli birlik ve 

dayanışmasının sonucu olarak bu zaferi gözler önüne sermiştir. Azerbaycan ordusunun zaferi 

ilk olarak 8 Kasım 2020 tarihinde öncelikle Şuşa şehri, ardından da 72 yerleşim yerinin 

kurtarılması savaşın kaderini belirleyerek Azerbaycan ordusunun kazanmasını sağlamıştır. 27 

Eylül günü Azerbaycan ordusunun Karabağ’da Ermenilere karşı başlattığı savunma harekâtında 

9 Kasım’a kadar 5 şehir ve 4 yerleşim yeri ile 286 köy işgalden kurtarıldı. Cebrayıl şehri ile 

buraya bağlı 90 köy, Fuzuli şehri ile buraya bağlı 53 köy, Zengilan şehri ile ona bağlı Mincivan, 

Bartaz ve Ağbend kasabaları ile şehirdeki 52 köy işgalden kurtarıldı. Bunların yanı sıra 

Hocavend şehrinin Hadrut Kasabası ve buraya bağlı 35 köy, Terter şehrine bağlı olan 3 köy, 

Gubadlı şehri ile buraya bağlı 41 köy, Hocalı bölgesine bağlı 9 köy, Şuşa şehri, Laçin’e bağlı 3 

                                                       
61 Demir, “AGİT Minsk Grubu, Dağlık Karabağ ve Bölgenin Ekonomi Politiği”, s.102. 
62 Elnur Paşa, “Karabağ Sorunu: Tarihi Gerçekler, Jeopolitik Çıkarlar ve Çözüm Süreci”, Giresun Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, Yıl: 2021, s.207-208. 
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köy, Ağdere ve Murovdağ bölgesindeki birkaç yer ile Zengilan bölgesindeki Bartaz, Sığırt, 

Şükürataz ve buraya bağlı 5 bölge Azerbaycan ordusu tarafından Ermeni işgalinden kurtarıldı63.  

27 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş, 44 günün ardından 

Rusya’nın girişimleriyle 10 Kasım 2020’de yürürlüğe giren ateşkes antlaşmasıyla sona erdi.  

Anlaşma hükümlerine göre 20 Kasım 2020 tarihine kadar Ağdam bölgesi Azerbaycan’a iade 

edilecekti. Dağlık Karabağ sınırı ve Laçin koridoru boyunca 1.960 itfaiye, 90 zırhlı araç, 380 

araç ile Rusya’nın özel teçhizatından oluşan bir barışı koruma birliği bölgede bulunacaktı. Bu 

barışı koruma birliği 5 sene boyunca bölgede kalacak ve taraflardan biri anlaşmayı 

feshetmedikçe birliğin kalma süresi 5 sene daha uzatılacaktı. Bu hükümlerin yanı sıra 

Ermenistan işgal ettiği Kelbecer bölgesini 15 Kasım 2020 ve Lâçin bölgesini de 1 Aralık 2020 

tarihine kadar Azerbaycan’a iade edecekti. Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında kalan Şuşa 

bölgesindeki Laçin koridorunda ise Rus barışı koruma birliği bulunacaktı. Azerbaycan 

Cumhuriyeti vatandaşları ile araç ve yüklerin Laçin Koridoru boyunca her iki taşınması için 

güvenliğin sağlanması garanti edilmiştir. Anlaşmaya göre savaş esirleri, rehineler ve 

tutukluların yanı sıra taraflar arasında ceset değişimi de yapılacaktı64.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
63 Paşa, “Karabağ Sorunu: Tarihi Gerçekler, Jeopolitik Çıkarlar ve Çözüm Süreci”, s.208-209. 
64 Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı ve Rusya Federasyonu 

Cumhurbaşkanı’nın Açıklaması, https://president.az/articles/45923 
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SONUÇ 

Tarih boyunca Azerbaycan sınırları içinde yer alan Dağlık Karabağ bölgesi, konumu 

itibariyle pek çok devletin ilgi odağı olmuştur. Karabağ’ın stratejik önemi, başta Kafkasya’da 

bulunan devletler olmak üzere pek çok devletin bu bölgeye sahip olma arzusunu da beraberinde 

getiriyordu.  

Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yer alan Dağlık Karabağ bölgesi, bir sorun olarak ilk 

defa 18. yüzyılda Çarlık Rusya’nın Kafkasya politikaları çerçevesinde ortaya çıkmış, 1991 

yılında Azerbaycan ve Ermenistan’ın bağımsızlıklarını almalarından sonra iki devlet arasında 

bir sorun olarak devam etmiştir. Rusya ve Revan Hanlığı’nın 18. yüzyılda başlayan 

Kafkasya’da hâkimiyet kurma çabaları iki devleti karşı karşıya getirmiş, taraflar arasında 

gerçekleşen mücadeleler sonrasında Rusya İran’a galip gelerek bölgede söz hakkı elde etmiştir. 

Zamanla Rusya’nın Güney Kafkasya’da ilerleyerek özellikle Karabağ bölgesine Ermeni 

nüfusunu yerleştirmesi, buradaki mevcut Türk varlığının azalmasına neden oldu. 20. yüzyılın 

başlarında ise Rusya’nın, Ermenilerin yaşadığı bölgeye Ermeni olmayan bir vali ataması 

bölgede tepkilere sebep oldu. Ermeniler bu yüzden örgütlenerek burada Müslümanlara yönelik 

katliamlar gerçekleştirdiler.  

Doğuda bir Ermeni Devleti kurmak isteyen Ermeniler, Birinci Dünya Savaşı yıllarında 

Rusya’nın desteğiyle ayaklanarak Osmanlı Devleti’ni zor durumda bıraktılar. 1918-1919 

yıllarında Azerbaycan’a yönelik saldırılarını arttıran Ermenilerin yardımına ise Osmanlı 

Devleti koştu. Osmanlı ve Azerbaycan askerlerinden oluşan Kafkas İslam Ordusu’nu kurarak 

bölgede Ermeni saldırılarını bir nebze olsun durdurmayı başarabildiler. Ancak 1918 yılında 

Azerbaycan’ın bağımsızlık beyannamesini yayınlamasından yaklaşık 2 yıl sonra Rusya burayı 

işgal etti ve Kafkasya bölgesinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri kuruldu. Azerbaycan’da da 

Sovyet yönetiminin kurulmasının ardından Rusya, Ermenilerin Karabağ’dan çıkması için bir 

nota gönderdi. Ancak Ermenilerin Karabağ’dan vazgeçmemesi üzerine Temmuz 1923’te 

burada Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi kuruldu. Ancak Rusya tarafından bu bölgenin 

başkentinin Hankendi yapılması Ermenilerin burada kendi devletlerini kuracaklarına dair 

umudunu arttırdı.  

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ anlaşmazlığı, 1988 yılında 

Karabağ’ın Ermenistan’a bağlanmak istemesi nedeniyle çatışmaya dönüştü. Bu anlaşmazlığın 

üzerine Rusya 1989 yılında Karabağ’ı doğrudan kendisine bağladı. Ancak Ermenilerin 1988 

yılında başlattıkları ayaklanmalar Azerbaycan’a saldırmalarıyla daha da büyüdü. 1990-1994 

yılları arasında Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden savaşta Ermeniler Azerbaycan 

topraklarını işgal ederek Türklere yönelik katliamda bulundular. 1994 yılının Mayıs ayında 

Rusya’nın girişimleriyle iki taraf arasında ateşkes yapıldı. Dağlık Karabağ sorununun çözümü 

için Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı bünyesinde “Minsk Grubu” oluşturuldu. Azerbaycan, 

Ermenistan, Türkiye, İtalya, ABD, Fransa, İsveç, Beyaz Rusya, Çek ve Slovak Federal 
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Cumhuriyetleri de bu gruba temsilciler göndererek sorunun çözümü için fikir alışverişinde 

bulundular. Böylece Dağlık Karabağ sorunu uluslararası bir boyut kazanmış oluyordu. 

Minsk Grubu dâhilinde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki uzlaştırıcı görüşmeler hiçbir 

zaman sonuç vermedi. Azerbaycan’ın 1992 yılında Birleşmiş Milletler’e üye olmasının 

ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Dağlık Karabağ sorununun çözümü için dört 

karar aldı. Ancak Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarının devam etmesi sebebiyle 

bu kararlar da sorunu çözemedi. 1993 yılında Azerbaycan’ın Avrupa Birliği ile ilişki kurması, 

Dağlık Karabağ sorununun da Avrupa Birliği’ne taşınmasına neden oldu. Ancak Avrupa 

Birliği’nin Ermenistan’a karşı yaptırım uygulamaması nedeniyle sorun çözülemedi.  

1994 yılında yapılan ateşkesin ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasında ufak çaplı 

çatışmalar gerçekleşti. Ancak 2016 yılında Ermenistan’ın ateşkes şartlarını yok sayarak 

Azerbaycan’a tekrar saldırılar düzenlemesi Dağlık Karabağ sorununun tekrar büyümesine 

neden oldu. 12 Temmuz 2020 tarihinde Ermenilerin sınır ihlalleri ve saldırılara başlaması 

bölgenin güvenliği açısından tehlike oluşturdu. 27 Eylül 2020 günü Ermenistan’ın Azerbaycan 

sınırına yönelik saldırılarını arttırması ve topraklarını işgal etme girişimi karşısında Azerbaycan 

da toprak bütünlüğünü ve güvenliğini korumak amacıyla Ermenistan’a savaş yoluyla karşılık 

verdi. İki taraf arasında 44 gün süren çatışmalar, Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı galip 

gelmesiyle sonuçlandı. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya savaş sonunda ortak bir bildiri 

yayınladı. 10 Kasım’dan itibaren yürürlüğe giren anlaşmada, Ağdam, Kelbecer ve Laçin 

bölgelerinin Azerbaycan’a iade edilmesi, Dağlık Karabağ sınırında ise Rusya teçhizatlarından 

oluşan barışı koruma birliğinin oluşturulacağına karar verilmiştir.  
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ÖZET 

Nevruz milli kültürümüzün ve varoluşumuzun sembolüdür. Nevruz insanların tarihi kökleriyle 

bağlantılıdır. Nevruz doğanın kutsal unsurlarına olan inancı yansıtıyor. Bu nedenle, onların 

onuruna törenler yapılır ve şarkılar okunurdu. Bu tür törenler XX yüzyılın 30'larından 

Azerbaycanın bağımsızlığını kazanmasına kadar yapılmadı. Sovyet hükümetinin kurulmasının 

ardından Azerbaycanda bu tür törenler yasaklanmışdı. Çünkü bu törenler ve şarkılar halkın 

hayatının temel özelliklerini kapsıyordu. 

Novruz ile ilgili araştırma çalışmalarının yanı sıra edebi metin örnekleri de yazılmıştır. Önde 

gelen Azerbaycanlı sanatçılar eserlerinde bu konuya değinmişlerdir. Hem şiir, hem de düzyazı 

ve dramada kışın sonunu, baharın gelişini ve doğanın yeniden canlanmasını anlatan ve yücelten 

sanatsal örnekler vardır. Yazarlar ya bu konuya doğrudan değinmişler, ya da çalışmalarının 

belirli bir bölümünde yer ayırmışlardır. Abdulla Şaiqin "Güzel Bahar" oyunu, Mikayil Müşfiqin 

"Bayram Akşamı" şiiri, Semed Vurgunun "Komsomol" şiiri, Mehemmedhüseyn Şehriyarın 

"Heyderbabaya salam" şiiri ve İsmayıl Şıxlının "Deli Kür" romanı Nevruz ve Nevruz öncesi 

gelenek ve törenleri konu alan değerli çalışmalardır. Ehmed Cavadın eserlerinde de bu konuyla 

karşılaşıyoruz. 

Ehmed Cavad yaratıcılığının ilk başlarında Nevruz hakkında şiirler yazmıştır. Çalışmalarının 

en verimli dönemi Azerbaycan Halk Cumhuriyeti dönemine aittir. Bu dönemdeki faaliyeti, milli 

özgürlük ve Türkçülük fikirlerini teşvik ediyordu. Yazar, bu yıllarda Nevruz konusuna da 

değinmiştir. Çünkü bu konu Azerbaycan halkının tarihi, yaşamı, gelenekleri ve inançlarıyla 

ilgilidir. Ehmed Cavad şiirlerinde Çillelerden Nevruz'a kadar olan dönemi bir araştırmacı olarak 

inceliyor, bu aşamaların her birinin özü, doğanın yenilenmesi hakkında bilgi veriyordu. Canlı 

doğanın konuşturulması, insanın doğa olayları ile etkileşimi ve iletişimi bu şiirlerin 

karakteristik bir özelliğidir. Şair, kışın genel resmini ve baharın gelişini en küçük ayrıntısına 

kadar tarif etmiştir. Makalede bu konuların yanı sıra Ehmed Cavadın çalışmalarının özgünlüğü 

ortaya çıkarılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ehmed  Cavad, Nevruz, Şiir, Gelenekler 
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ABSTRACT 

 

Nowruz is the symbol of our national culture and existence. Nowruz is linked to the historical 

roots of the people. Nowruz reflects the belief in the sacred elements of nature. Therefore, 

ceremonies were held and songs were sung in their honor. Such ceremonies were not held until 

the independence of Azerbaijan from the 30s of the XX century. After the establishment of the 

Soviet government, such ceremonies were prohibited in Azerbaijan. Because these ceremonies 

and songs covered the basic characteristics of the life of the people. 

Examples of literary texts were written as well as research work on Nowruz. Prominent 

Azerbaijani artists have addressed this issue in their works. There are artistic examples in both 

poetry and prose and drama that celebrate and depict the end of winter, the coming of spring, 

and the revival of nature. The authors either touched on this subject directly, or they reserved a 

part of their work. Abdulla Shaig's play "Beautiful Spring", Mikail Mushfig's poem "Holiday 

Evening", Samad Vurgun's poem "Komsomol", Mahammadhuseyn Shahriyar's poem 

"Heyderbabaya salam"  and Ismael Shikhli's novel "Deli Kur" are valuable works on traditions 

and ceremonies before Nowruz and Nowruz. We encounter this issue in the works of Ahmed 

Javad. 

Ahmed Javad wrote poems about Nowruz early in his creativity. The most productive period 

of his work belongs to the period of the Azerbaijan Democratic Republic. His activity during 

this period promoted the ideas of national freedom and Turkism. The author also mentioned the 

issue of Nowruz in these years. Because this subject is related to the history, life, traditions and 

beliefs of the Azerbaijani people. Ahmed Javad studied the period from Çille to Nowruz as a 

researcher in his poems, giving information about the essence of each of these stages, the 

renewal of nature. Speaking of living nature, human interaction and communication with 

natural phenomena are characteristic features of these poems. The poet has described the 

general picture of winter and the arrival of spring in the smallest detail. In addition to these 

issues, the article will reveal the originality of Ahmed Javad's work. 

Keywords: Ahmed Javad, Nowruz, Poetry, Traditions  

 

GİRİŞ 

Torpağa çatınca toxtayır bir az, 

Arxada qarlı qış, öndə güllü yaz. 

Göyərmiş bənövşə, ləçəyi atlas, 

     Qrovu, qarını silir Yenicə gün! 

Əhməd Cavad 

Novruz dedikdə mərasimlər, oyunlar, inanclar, ayinlər yada düşür. Bu mərasimlər nəğmələrlə 

müşayiət olunur və bu nəğmələrdə xalqın adət-ənənələrinə söykənən təfəkkür tərzi, düşüncə 

müstəvisi əks olunur. Bu nəğmələrin yazılı ədəbiyyata gətirilməsi qədim tarixi olan folklor 

nümunələrinin qorunub saxlanmasına şərait yaradır. İstiklal şairi, Azərbaycan Dövlət Himninin 

sözlərinin müəllifi kimi tanınan Əhməd Cavadın Novruzla bağlı şeirlər yazması da bu məqsədə 
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xidmət edir. Onun çillələr, ilaxır çərşənbələr, mövsüm mərasimi nəğmələri ilə bağlı yazdığı 

şeirlərdə Vətən eşqi, xalq sevgisi, adət-ənənələrə, milli kökə bağlılıq vardır. Bu şeirlər 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mövcud olduğu illərdə - 1919-1921-ci illər ərzində 

yazılmışdır. Bu illərdə Novruz bayramı Azərbaycanda təntənəli şəkildə qeyd edilmişdir. Lakin 

Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra dini bayram pərdəsi altında Novruz 

bayramı əleyhinə çıxışlar olmağa başlamışdı. 1937-ci ildə Əhməd Cavad repressiya olunduğu 

kimi Novruz bayramı da həmin ildən qadağan edilmişdi. 1991-ci ildən Müstəqillik qazanan 

Azərbaycanda Novruz rəsmi bayram kimi qeyd edilir. 2010-cu ildə BMT-nin Baş Məclisinin 

64-cü sesiyasının iclası keçirilmiş, bu iclasda martın 21-i Beynəlxalq Novruz günü kimi təsdiq 

edilmişdir. Novruz bayramı UNESCO-nun qeyri-maddi irsi siyahısına daxil edilmişdir.  

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Çillələr dekabr ayının iyirmi birindən, yəni Novruz bayramına doxsan gün qalmış başlayır. 

Böyük çillə qırx gün, Kiçik çillə iyirmi gün, Boz ay isə otuz gün çəkir. Əhməd Cavadın 

şeirlərində böyük çillədən Novruz bayramına qədərki dövr vahid bir proses olaraq verilir. Bu 

mərhələlərin hər birinin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Şair çillələrə həsr olunmuş 

şeirlərini “Çillə şərqisi” adlandırır. Təbiət hadisələrinin mərhələ-mərhələ tərənnümü, ağ 

bayraqlı qışdan al bayraqlı yaza qədər olan canlanma prosesi təbii lövhələrlə qələmə alınmışdır. 

Bütün bu ardıcıllıq şairin poeziyasında öz əksini belə tapır:  

Onun ömrü qırx gündür,  

Payızın davamıdır 

Uzun qış əyyamıdır... (Cavad, 2005: 196) 

Dəliqanlıq eləyir 

Iki qat az ömrünü. 

Tezcənə başa vurur 

Yarıda öz ömrünü! (Cavad, 2005: 197) 

Bu misralarada Əhməd Cavad sanki tədqiqat aparmış, təbiətin təsviri ilə yanaşı, öz elmi 

biliklərini də poeziyanın sətirlərinə həkk etmişdir.  

Ədib çillə nəğmələrində qışın ümumi mənzərəsi haqqında məlumat verir. Müəllif hava şəraitinə 

görə iki çillə arasındakı fərqin tərənnümünə diqqəti yönəldir. Böyük çillə mülayimliyi, kiçik 

çillə isə daha sərt təbiəti ilə seçilir. Böyük çillədə qar asta-asta səpir,  hər tərəfi ağ qar bürüyür, 

kiçik çillədə isə güclü külək, şaxta olur. Böyük çillə insanlara xoşluq, sevinc gətirirsə, kiçik 

çillə insalara ziyan vurur. Onun tərənnümündə bərk qalanan ocaqları, şaxtadan açılmayan 

pəncərələri görmək, soyuq olan otaqları hiss etmək mümkündür. Əhməd Cavad aşağıdakı 

misrada Kiçik çillənin gəlişini, onun əsas funksiyasını belə xarakterizə etmişdir: 
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Böyük tufan başlayır 

Böyük qardaş gedən tək 

Kiçik qardaş zalım olur 

Böyük qardaşdan yüz yol. 

Başını da qaldırmır 

Nə bir ağac, nə bir kol. (Cavad, 2005: 197) 

Şair “Böyük çillə” şeirində maraqlı məsələyə toxunur. Böyük çillədə ağ örpəyə bürünmüş yerə 

qonan qarğaların “qar-qar” səsi ilə “qar” arasında qohumluq əlaqəsi axtarır, qarğalara 

qarıldamağı qışın öyrətdiyi nəticəsinə gəlir və qarğaların səsində ilk qarın sədalarını tapır:  

Qarğa hara, qar hara? 

Çox mahaldır, - deyirəm. 

Ağ qar üstdə qarğalar 

Qara xaldı, - deyirəm! (Cavad, 2005: 196) 

Xıdır Nəbi bayramının qədim tarixi vardır. Xıdır Nəbinin gəlişi ilə insanların əmək fəaliyyəti 

başlayır. Çütcülər, əkinçilər əkin sahələrinə çıxır. Bu bayramda mərasimlər keçirilir, bu 

mərasimlərdə əkinçiliklə bağlı nəğmələr oxunurdu. Xıdır Nəbi kiçik çillənin ikinci 

ongünlüyünün başlanğıcında qədəm qoyur: “Xıdır Nəbi üç gün davam edir, fevralın 9-11 (yeni 

təqvimlə) günlərində keçirilir. Üç gün davam edən “Xıdır Nəbi”nin birinci günü  Xan Xıdır, 

ikinci günü Rəiyyət Xıdır adlanır. Bu günlər bayramın və ümumiyyətlə qışın ən sərt günləri 

hesab olunur. Üçüncü gün isə Çillənin ən soyuq günü kimi Çillə Xıdır adlanır (Nəbiyev, 2002: 

272-273). Əhməd Cavad Xıdır Nəbinin ikinci on gündə gəlməsini belə tərənnüm edir: 

Xıdır Nəbi bölərək  

Az ömürlü çilləni 

Çırpır onun üzünə  

Tərsinə bir silləni. 

Deyir on gün bəsindir,  

Qırıb-çatdın aləmi, 

Sən qonaqsan, dünyanı 

Dağıdarlar beləmi? (Cavad, 2005: 197-198)  

Xalq arasında belə bir inam vardır ki, Xıdır Nəbinin özü ilə gətirdiyi soyuq nə qədər kəskin 

olarsa, bolluq-bərəkət də bir o qədər çox olar. Şair Xıdır Nəbinin bu xüsusiyyətinə toxunmamış, 

onu kiçik çillənin sərt şaxtasını qovan, xoş niyyətli obraz kimi qələmə almışdır. Xıdır obrazı 

mifoloji təfəkkürü özündə cəmləşdirən bolluq, bərəkət simvoludur. Şair də Xıdır Nəbini bərəkət 

simvolu kimi xarakterizə etmişdir. Xıdır Nəbi insanları işdən ayıran, əkinçiləri evdə dustaq 

edən Kiçik çilləyə qəzəblənir: 

Page 89



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

  
 

 
 

Kim qıyar insanları  

İşdən, gücdən ayıra. 

İş, həyat hərəkətdir, 

Hərəkət- bərəkətdir. (Cavad, 2005: 198) 

Folklor nümunələrində qışın qurtarması və yazın gəlməsini tərənnüm edən “Qarı ilə qışın 

deyişməsi” nəğmələrinə təsadüf edilir. “Dövrümüzə qədər gəlib çatan nümunələrdə ritual 

rudimentlərini və mifin transformasiya olunmuş elementlərini müşahidə edə bilirik. Məsələn, 

qarı ilə qışın deyişməsi ibtidai düşüncəni əks etdirir. Çünki qarı qışı canlı bilir, onu canlı 

obrazında görür” (Ağaverdi, 2012: 13). Bu nəğmələrdə qışın getməsini bayram edən qarı belə 

oxuyur: 

Qış gözünə barmağım 

Çıxdı yaza oğlağım.  

Bu nümunədən Əhməd Cavad ustalıqla istifadə etmiş, qışla qarını qarşı-qarşıya qoymuşdur. 

Lakin bu qarşıdurmanı deyişmə şəklində verməmiş, qışı şəxsləndirməmişdir. Bu şeirlərdə qışla 

qarının dialoquna təsadüf edilmir, müəllif yalnız tərənnüm etməklə kifayətlənmişdir. “Qarının 

borcu” şeirində qışın getməsinə sevinən qarı şairin qələmində belə verilir: 

Qarı Nənə qarlı qışın 

Qar kürkünü tullamışdı. 

Arxasınca, dönməz deyə 

Bir söyüş də yollamışdı: 

- Yaza çıxdı oğlaqlarım,  

Qış gözünə barmaqlarım... (Cavad, 2005: 199) 

Müəllif folklordan gələn süjeti davam etdirir, qışın yenidən qayıdıb, qarıya ziyan vurması 

motivini tərənnüm edir. Qarının sevinci uzun çəkmir. Qış hiylə işlədir. Yazdan üç gün borc alıb 

tufan qoparır, şaxta salır, qarının oğlaqlarını qırır. Qarının sevincinə qarşılıq olaraq onu 

çətinliyə salır. Bununla da qarıya dərs verməyə çalışır. Bu məqamda qarının köməyinə Keçi 

gəlir. Keçi yazda oğlaqlarının sayının artacağı ümidi ilə qarını təsəlli edir. Şeir qarının sevinci 

ilə bitir:  

Qarı Nənə gülə-gülə 

Dedi: “Get, get, ey qarlı qış, 

Atdım sənin dalınca daş. 

Üç oğlağım bil, beş olar, 

Bir az keçər on beş olar.  

Sən nə etdin söylə, mənə?   

Ancaq pislik qaldı sənə”. (Cavad, 2005: 200) 
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Əhməd Cavadın “Yaza xitab” şeirində də Keçi obrazı qarıya kömək edir. Bu zaman Keçinin 

rəqibi qismində Kosa çıxış edir. Kosa qışı, Keçi isə yazı təmsil edir. Qışın simvolu olan Kosa 

xalq nəğmələrindən fərqli olaraq, şairin şeirində ölmür, fənd işlədib aradan çıxır. Bu şeirlərdə 

Qarı və Keçi Yazı gətirən qüvvə kimi verilir:  

Qarı Nənə gələrək, 

Deyir Qışı ötürdük! 

Gedib Yazı Gətirdik! (Cavad, 2005: 195) 

“Kosa-Kosa” mərasımının əsas məqsədi qışla yazı mübarizədə əks etdirməkdir. “Qışın 

nəticəsində yaranmış qıtlıq və məhrumiyyətdən söz açmaq “Kosa-kosa” tamaşasının əsas 

motivlərindəndir” (Kazımoğlu, 2006: 84).  Yoxsulluq, xəsislik timsalı olan Kosaya pay 

verilməsi, bütün qışı ac qalan Kosanın torbasının doldurulması adəti Əhməd Cavadın da 

poeziyasında vardır:  

Torbasını uzadır, 

Hamı bilir, qaydadır. 

Kosaya pay verərlər. (Cavad, 2005: 195)  

Təbiət hadisələri ilə insanın ünsiyyətdə verilməsi Əhməd Cavadın şeirlərində də təsadüf olunur. 

Çöllərdən dumanı qovması, buludları parçalaması, soyuğu, qışı aparması üçün “Yel Baba” 

köməyə çağırılır. Bu çağırışda Yel Babaya böyük inam görünür. Həyatın dirçəlməsi, insanların 

arzusuna çatması üçün Yel Baba əzizlənir, onun gücünə etibar edilir. Yel babaya müraciətdə 

onun köməyə gələcəyi ümidi vardır. “Kosa-kosa”, “Yel baba” müraciətlərində xalqın yazın 

gəlişinə sevinc sədaları duyulur.  

Əhməd Cavad çərşənbələri tərənnüm edərkən dörd ünsürü əsas götürür: hava, od, su, torpaq. 

Birinci çərşənbə havaya, ikinci çərşənbə suya, üçüncü çərşənbə torpağa, dördüncü çərşənbə isə 

oda ünvanlanmışdır. Bu dörd ünsür obraz səviyyəsinə qaldırılır. Əhməd Cavad buna görə də 

Novruzu “Dördatlı Yenicə gün” adlandırır. O, bu şeiri 1919-cu ildə Gəncədə olarkən yazmışdır: 

Minib dörd atını, çapır dördnala 

Düzlərdən, çöllərdən gəlir Yenicə gün! 

Yelqanadlı, odürəkli, suüzlü, 

Yolların bağrını dəlir, Yenicə gün! (Cavad, 2005: 202) 

Boz ay ərzində hər həftə bu ünsürlərdən biri canlanır, təbiət qışın sərt iqlimindən zamanla yazın 

meyxoş havasına təslim olur. Hava açılır, günəş doğur, ayaz yoxa çıxır, düzlər çiçək açır, 

bulaqlar, çaylar dəryalara axır, meşələrdən buzlar əriyir, duman çəkilir, durnalar geri qayıdır, 

torpaq cana gəlir. Şair “Su deyir”, “Torpaq dillənir” ifadələrini işlətməklə canlı təbiəti 

şəxsləndirir, insanla canlı aləm qarşılıqlı əlaqədə təsvir edilir:    
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Birinci çərşənbə:   Açıldı hava, 

Qurtardı dava. 

Getdi qış, 

Gəldi yaz.  (Cavad, 2005: 203) 

Ikinci çərşənbə:   Dərədə sel qıjıldayır, 

Şən arılar vızıldayır. 

Hər yandan xoş avaz gəlir, 

Sular deyir: Yaz.., Yaz gəlir! (Cavad, 2005: 204) 

Üçüncü çərşənbə:   Torpağa bax, torpağa,  

Sanki qalxır ayağa. 

Buxarlanır nəfəsi, 

Oyanıbdır həvəsi. (Cavad, 2005: 204) 

Dördüncü çərşənbə:   Odlar mənim hakimimdir, 

Mən odların hakimiyəm! 

Babam oddur, anam oddur,  

Odur ki, mən od kimiyəm! (Cavad, 2005: 205) 

Ümumiyyətlə, çərşənbələrin sıralanmasında vahid bir konsepsiya yoxdur. Novruz bayramı ilə 

bağlı olan miflərdə sıralanma Torpaq →Yel →Su → Od şəklindədir. Ə.Paşabəyli Hava → Su 

→  Torpaq → Ağac sıralanmasını diqqətə çatdırmışdır (Paşabəyli, 2009). Azad Nəbiyev isə 

çərşənbələrin Su, Od, Yel və Torpaq sıra düzümünü məqsədəuyğun hesab edir, Torpaq 

Çərşənbəsinin Yel Çərşənbəsindən əvvələ keçirilməsi fikri ilə razılaşmır (Nəbiyev, 1992). 

Bütün bu tədqiqatlar göstərir ki, çərşənbələrin adlarında dörd ünsür əsas götürülsə də, sıra 

düzümündə ortaq bir fikir yoxdur.  

SONUÇ 

 Folklorun poeziyada incə ayrıntısına qədər şəxsləndirilməsi Əhməd Cavad yaradıcılığının və 

dünyagörüşünün xalqa bağlılığının bariz sübutudur. Belə ki, yazın gəlişinin, təbiətin 

canlanmasının bayram şəklində qeyd edilməsi etnoqrafik ənənələrə söykənir. Xalqına bağlı 

olan Əhməd Cavadın şeirlərində bülbülün səsini, gülün, bənövşənin ətrini, havanın sərin mehini 

hiss etmək olar. Təbiətin oyanması, ətraf aləmin Novruza hazırlıq prosesi bu şeirlərin əsas 

mövzusunu təşkil edir. Əhməd Cavadın şeirlərinin tərənnüm obyekti folklordan gələn 

motivlərdir. Biz bu şeirlərdə Böyük Çillədən Novruz bayramına qədərki dövrdə təbiətin necə 

yeniləşməsinin şahidi oluruq. Bu şeirlərdə Çillələr, Boz ay, Çərşənbələr, Hava, Su, Külək, Od, 

Torpaq, Keçi, Novruz şəxsəndirilməklə dirçələnən təbiətin canlı timsalına çevrilirlər. 
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ÖZET 

Ateş, insanlık tarihinin en önemli buluşlarından biridir. İnsanlık tarihinde ilerlemenin 

gerçekleşmesine, yeni buluşların ve gelişmelerin yaşanmasını desteklemiştir.  Bunlara ek olarak 

ateş, insanlık tarihi boyunca hayatın kolaylaşmasını sağlamış, yeni çalışmalarda kalitenin ve 

icatların niteliğinin artmasını mümkün kılmıştır. Türk kültüründe ateşin ele alınışı ise çok eski 

geleneklere dayanmaktadır. Örneğin sözlü gelenek içerisinde başlayıp ve daha sonraki süreçte 

Moğol Medeniyetince yazıya aktarılan Ergenekon Destanı’na kadar gitmektedir. Bu destanda 

Türklerin ateş yardımıyla etrafı demirle çevrili Ergenekon adı verilen dağı eritmeleri ve 

sıkıştıkları alandan mart ayı itibariyle kurtulmaları anlatılmaktadır. Bu doğrultuda kurtuluşun 

mart ayına denk gelmesi -Türklerin özgürlüklerine ulaştıkları zamanının mart ayı içerisindeki 

bir günde gerçekleşmesi- sonraki zamanlarda 21 Mart gününün önemli bir gün olarak ele 

alınmasına neden olmuştur.  

Türk kültüründe ilk uygarlıklardan beri var olan ateş, zaman içerisinde çeşitli kutlamaların ve 

merasimlerin bir parçası olmuş ve gelenekler içerisinde sembolik bir yapıya bürünmüştür. 

Günümüzde de soyut bir gelenek olan Nevruz kutlamalarındaki ateş sembolü önemli bir değer 

olarak bilinmektedir. Nevruz kutlamalarında ateş yakma ve üstünden atlama geleneği, tarihsel 

süreçte devam ettirilmiş bir ritüeldir. Bununla birlikte Nevruz kutlamalarında ateş üstünden 

atlama ritüelinin farklı toplumlarda benzer şekilde gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Örneğin 

Azerbaycan Türkleri ateş üstünden atlama esnasında sıkıntılarından arınmak ve kendilerini 

rahat hissedebilmek için bazı söyleyişlerde bulunmaktadır. Türkiye’deki kutlamalarda da buna 

benzer şekilde maniler okunduğu görülmektedir. Hint ve İran kültüründe de ateş kültüne ilişkin 

benzer ritüelleri görmek mümkündür.    

Bu çalışma, Türk kültüründe 21 Mart tarihinde geleneksel olarak kutlanılan Nevruz Bayramının 

önemli ritüellerinden biri olan “ateşten atlamayı” ve ateşin literatürdeki art alanını irdelemek 

amacıyla yapılmaktadır. Bu kapsamda mitolojide ateşin ele alınışı, Türk kültüründe ateşin yeri, 

Nevruz kutlamalarında ateşten atlama ritüeli ve ateş sembolü ulusal ve uluslararası literatür 

incelenerek tartışılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Nevruz, Nevruz Ritüeli, Ateşten Atlama, Ateş, Türk Kültürü.  
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ABSTRACT 

Fire is one of the most important inventions in human history. It has supported new discoveries 

and developments in human history. Additionally, Fire has facilitated life throughout human 

history, made it possible for new work to increase the quality of inventions. Handling of fire in 

Turkish culture is based on ancient traditions. For example, it started in the oral tradition and 

goes back to the Ergenekon Epic, which was written down by the Mongolian Civilization in the 

following process. In this epic, it is told that the Turks melted the mountain called Ergenekon 

with the help of fire and got rid of the area where they were stuck in March. In this direction, 

since the salvation is in March, -the time when the Turks reached their freedom takes place on 

a day in this mounth- the day of March 21 is considered as an important day in later times. 

Fire, which has existed in Turkish culture since the first civilizations, has been a part of various 

celebrations and ceremonies over time and has taken on a symbolic structure within traditions. 

The symbol of fire in Nowruz celebrations, which is an abstract tradition today, is known as an 

important value. The tradition of lighting a fire and jumping over it in Nowruz celebrations is 

a ritual that has been continued throughout the historical process. In addition, it is observed that 

the ritual of jumping over fire during Nowruz celebrations is performed similarly in different 

societies. For example, Azerbaijani Turks make some expressions in order to get rid of their 

troubles and feel comfortable while jumping over fire. Celebrations take place in Turkey also 

is read chansonnettes in a similar manner. At the same time, it is possible to see similar rituals 

of fire cult in Indian and Iranian culture.  

This study is carried out to examine “jumping over fire” one of the important rituals of Nowruz 

traditionally celebrated on the 21 th of March in Turkish culture, and the background of fire in 

the literature. In this context, the handling of fire in mythology, the place of fire in Turkish 

culture, the ritual of jumping over fire in Nowruz celebrations and the symbol of fire will be 

discussed by examining the national and international literature. 

Keywords: Nowruz, Nowruz Ritual, Fire, Jumping over Fire, Turkish Culture. 

GİRİŞ 

Ateş, geçmişten günümüze insanlık tarihinin önemli bir parçası olarak değerlendirilmektedir. 

Bu bilginin art alanı, mitolojik açıklamalarda ve kültürel perspektifte de anlam kazanmaktadır. 

Doğanın temsiliyetinin bir yansıması olarak su, toprak ve hava ile dört elementten biri olan ateş, 

bazı mitolojilerin başat kaynağıdır. Birçok mitolojideki ortak nokta, ateşe Tanrısal gücün 

atfedilmesidir. Bununla birlikte ateş, Tanrıların dünyasına ait bir imge olarak da kabul 

görmektedir. Ateş, kimi zaman Tanrı’nın bir yansıması ya da Tanrılardan çalınan bir kaynak 

olarak atfedilmektedir. Ateşin sembolik aktarımına bakıldığında, insanları koruyup arındırma 

gücü olduğu gibi cezalandırma gücüne de sahip olduğu görülmektedir. Bu durum, kültürel 

değişim ve çeşitlilikle şekillenen mitolojik inançlara göre değişse de birçok topluma göre ateşin 

kutsal bir varlık olduğu ve bu bilginin günümüze kadar aktarıldığı gerçeğini 

değiştirmemektedir.  
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Nevruz, Orta Asya’dan Anadolu topraklarına, Kuzey Afrika’dan Balkanlara kadar belirli 

ritüellerle kutlanan bayramdır. Türkler her yıl Nevruz Bayramı’nın gelmesini, doğanın yeniden 

canlanmasını ve sıkıntılardan kurtulmayı sabırsızlıkla beklemektedir. Nevruz Bayramı’nda 

farklı coğrafyalara özgü etkinlikler düzenlenmektedir. Nevruz Bayramı’nda gerçekleştirilen 

etkinliklerde dilekler tutulmakta, akraba ziyaretlerinde bulunulmakta, yaşlılara ve yoksullara 

yardımlar yapılmakta, çocuklarla açık havada eğlenceler gerçekleştirilmektedir. Bununla 

birlikte Nevruz; yeni gün adıyla insanlığın ortak mirası olarak nesilden nesle aktarılmaktadır. 

Nevruz’un temel sembollerinden biri ise ateştir. Ateş, birçok toplum için farklı sembollerle 

anılan, varlığına şenlikler düzenlenen ve insanlığın var oluşundan beri yararlandığı elementtir. 

Nevruz sürecinde yakılan ateş, kutlamaları aktif olarak gerçekleştiren Türk milletleri açısından 

bir ritüel aracıdır. İnsanlar her nevruz, ateş üzerinden atlayarak çeşitli dileklerde bulunmakta ve 

yeni bir başlangıcın kıvılcımının temellerini atmaktadır.  

Nevruz ve ateş arasındaki ilişki eski Türk tarihine, bozkır kültürüne dayanmaktadır. Bu ilişki 

yüzyıllar önce Ergenekon Destanına konu olmuş ve Nevruz Bayramı adıyla simgeleştirilmiştir. 

Bu durum Türk milletinin Ergenekon Dağı’ndan çıkışı, yeniden birlikteliğin sağlanması, demir 

dağların ateş yardımıyla eritilmesiyle mümkün olmuştur. Türkler, dağdan kurtulma olayının 21 

Mart gününe denk gelmesini bir bayram olarak nitelendirmişler ve Nevruz olarak geçmişten 

günümüze aktarımını sağlamışlardır. Bunun yanı sıra Nevruz ve ateş arasındaki ilişki Türklerin 

farklı inançlarının yansımasıdır. Türkler için ateş; aileyi, ocağı ve yuvayı simgelemektedir. Bu 

doğrultuda yanan ateşe ve çıkardığı sese hürmet gösterilmektedir. Türk kültüründe ateş, 

hastalıklardan arınmanın, yeniden canlanmanın ve kötü ruhları yok etmenin göstergesi olarak 

değer kazanmıştır. Bu çalışmada Nevruz Bayramı’nın ritüellerinden biri olan ateşten atlama ve 

bu ritüelin ana unsuru olan ateş ile ilgili literatür incelemesi yapılmıştır.   

1.Mitolojide Kadim Bir Simge Olarak Ateş 

İlkel insandan, günümüz modern toplumunda hayatını sürdüren insana kadar hiçbir dönemde 

insanlık Tanrısız kalmamıştır. İlk insanlar deniz, yağmur, gök, toprak, güneş, yıldız, ay ve ateş 

gibi doğanın temel parçalarında Tanrılarını var etmiş, inanç alanlarını oluşturarak 

tapınmışlardır (Can, 2020). İnsanlar, mitoloji ile atfettikleri kavramları yıllarca inanış ve 

yaşayış biçimlerine yansıtmışlar ve sonraki nesillere aktarmışlardır (Çakır, 2013). Geçmişten 

günümüze insanlığa yön veren, mitolojik olarak aktarımların yapıldığı en önemli simgelerin 

başında ateş, toprak, hava ve su gelmektedir. Bu simgelerin her biri farklı metaforlarla 

ilişkilendirilmiş ve insanlık tarihinde anlamlar bütünü oluşturmuştur. Ateş simgesi; akıl ile 

doğrudan ilişkili betimlenmiştir. Bunun yanı sıra tarihsel süreçte insanın kendi varlığını 

koruyup devam ettirebilmesinde ateşin çok önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir  (Örücü, 2014). 

Mitolojideki ateş simgesinin kaynağının güneşten geldiği ve onun bir parçası olarak ele alındığı 

düşünülmektedir. Güneş gerek aydınlık ve açıklık sağlama gerekse ısıtma yönü ile canlıların 

varlığını devam ettirebilmeleri için çok önemli olup insanların bunun farkına varması ile de 

tanrılaştırılmış bir yıldızdır (Turan & Ozan, 2016). Uygarlıkların birçoğunun yaşamsal 

süreçlerinde, ateş simgesi altında simgeleştirilen modüllerin hem var edici hem yok edici 

oldukları, yaşam ve ölüm arasındaki ilişkide rol oynadıkları görülmektedir (Sayılır, 2020). 

1.1.Türk Mitolojisinde Ateş 

Yıldırım’a göre; Türk mitolojisinde ateş, hava, toprak ve su geçmişten günümüze insanlık tarihi 

boyunca her zaman saygı gösterilen varlıklar olarak nitelendirilmiştir (Karaca, 2015). Örneğin 

Türk mitolojilerinde komutanlar dağ, ateş gibi varlıklara atıf yapılarak kutsallaştırılmıştır. 

Komutanların ruhlarının bu sembollerle anılmaları, bu sembollere yüklenen toplumsal değer ile 

doğrudan ilişkilidir (Çakır, 2013). Bununla birlikte Türk mitolojisinin bir göstergesi olarak 

yazılı ve sözlü anlatımın bir parçası olan şiirlerde; ay, yıldız, dağ ve özellikle de güneş ve ateş 
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üzerine sıklıkla betimsel aktarımlar yapılmıştır. Bu aktarımlarda atfedilen olgunun/kavramın 

farklı anlamlarda ele alındığı da görülmektedir. Örneğin; Mağcan’ın Ot (Ateş) şiirinde geçen 

ateş simgesi ile yuvaya vurgu yapılmaktadır (Nagashbekova & Kokbas, 2020).   

Türk inancının temel göstergesi ve geçmiş dönemdeki temsilcileri rolünde yer alan Altaylı 

Şamanistler için ay, ata olarak nitelendirilmiş, güneş ana olarak ifade edilmiştir. Bununla 

birlikte güneşin yerdeki yansıması ateş olarak düşünülmüştür (Mirzaoğlu-Sıvacı, 2005). Bu 

çerçevede Türk mitolojisinde ateşin bir ruhu çağrıştırdığı ve varlığına inanılan bir simge olarak 

betimlendiği görülmektedir (Sayılır, 2020). Ancak bu ruh daha önce belirtildiği gibi herkesi 

saran, sıcak, hayat veren ve aydınlatan dişi karakterli özelliğe sahip olarak düşünülmüştür.  

1.2.Yunan Mitolojisinde Ateş 

Güneşin varlığının doğadaki tüm canlılar için hayati önem taşıdığını fark eden Eski Yunanlılar, 

ateşin yaşam kaynağı olduğunu da çok önceden anlamışlardır. Yunanlılara göre Antikçağ 

düşünürlerinden Herakleitos ateşi, varlığın temeli olarak görmektedir (Turan & Ozan, 2016). 

Ateş, aklı simgelemektedir. Tunç devri zamanında Promethues, ateşten haberi olmayan insanın 

daha iyi yaşayabilmesi için Ferule (şeytantersi ağacı) ağacından koparmış olduğu dala, 

Hephaistos’un (demir ve ateş tanrısı) ocağındaki ateşten çıkan alevi saklayarak insanlara hediye 

etmiştir. Zeus’un Promethues’tan nefret etmesinin sebebi Promethues’in sahip olduğu ve 

kullandığı akıl gücüdür (Örücü, 2014). O andan itibaren insanlar daha iyi bir yaşama 

kavuşmuşlar, soğuktan ve yırtıcı hayvanlardan kendilerini korumuşlar, yiyecekleri pişirerek 

tüketmeye başlamışlar, madenleri eritmişlerdir (Can, 2020). Promethues’in insanlara ateşi 

sunması ile birlikte, insanoğlu doğanın hakimi olmaya başlamış, bu durumun sonucunda ise 

Zeus Prometheus’u sonsuza dek cezalandırmıştır (Turan & Ozan, 2016).  

İnsanların ateşe sahip olması, onları sosyo-kültürel yaşamda birçok farklı unsurla beraber 

birbirlerine ihtiyaç duyan toplumsal varlık olmaya zorlamıştır. Yunan mitolojisinde ateşin 

çalınması ile insanlığın altın çağının bittiği belirtilmiş olup, insanlar ile Tanrıların arasının 

bozulduğuna dikkat çekilmiştir (Kef, 2018). Yunan mitolojisinde var olan Prometheus, diğer 

tanrılara başkaldıran ve insanlara ateşi sunan hümanist bir yapıdadır (Tökel, 2009). Diğer 

yandan ateşle ilgili kötü durumlardan da söz etmek mümkündür. Örücü (2014) çalışmasında; 

Hesiodos’un ateşin özgürlük değil tam tersi acı ve kederi temsil ettiğini söylediğini belirtmiştir. 

İnsanlar Tanrılar ile kendilerini eşit tutmaya başlamış ibadetlerini yerine getirmemiş ve silahlar 

üreterek birbirlerini öldürmeye başlamışlardır (Can, 2020). Yunan mitolojisinde Medusa (başı 

yılanlarla çevrili ve gözleri ateş saçan kadın) kendisine bakanı taşa dönüştüren bir güce sahiptir. 

Herkese korku salan Medusa, Athena tarafından görevlendirilen Perseus tarafından öldürülmüş 

olup, Athena kesik başı kendi kalkanına yerleştirmiştir (Çakır, 2013).  

1.3.Hint Mitolojisinde Ateş 

Hint mitolojisinde “ateş” tanrılaştırılarak kutsallaştırılmıştır, ateş tanrısı Agni’dir. “Suda 

parlaklık” - “iki odun parçasının birbirine sürtmesi sonucu elde edilen ateş” ile “gökte güneş” 

olarak ifade edilmekte ve üçü Agni’nin doğum şeklini yansıtmaktadır (Can, 2002). Bununla 

birlikte Hopkins’e göre Tanrı Agni, ilkel bir temsilci olarak yeryüzünde, gökte ve cennette 

varlığını sürdürmektedir. Agni, yeryüzündeki ateşin temsilcisi ve onun mutlak simgesidir 

(Hopkins, 1976).  

1.4.Ermeni Mitolojisinde Ateş 

Ermeni mitolojisinde yer alan Astğik Tanrısı, Mihr Tanrısı, Vahakn Tanrısı ve Zovinar 

Tanrısı’nın ateş figürü ile ilişkileri vardır. Astğik Tanrısı’nın mitolojik hikayesinde, Tanrıça 

Astğik Murat nehri kenarında Temmuz ayının ortasında yıkanırken onu izlemek isteyen 
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delikanlılar dağ eteğinde ateş yakarlarmış, buna karşın Tanrıça ise etrafını sis ile sararmış. 

Ermeni mitolojisindeki en önemli Tanrıların başında gelen Mihr adına ateşle ilişkilendirilen 

etkinlikler de düzenlenmektedir. Mihr adına festivaller gerçekleştirilmekte, ateşler yakılmakta 

ve bir yıl boyunca tapınakta fanus içinde canlı kalması sağlanmaktadır. Bununla birlikte evlilik 

dönemlerinde gelin ve damatlar, Mihr adına ateş etrafında el ele tutuşup dönmektedirler  

(Yılmaz, 2010).  Zovinar ise suya hükmetmesine rağmen ateşle birlikte var olan ve yaradılışının 

özünde ateş bulunan bir Tanrı’dır. Ateş temalı gök gürlemesi, şimşek çakması ve dolu gibi hava 

olaylarının görülmesinde yön verici rolde felaketlerin temsilcisi olarak görülmektedir 

(Seropyan, 2003). 

1.5. Avrupa Merkezli Viking Mitolojisinde Ateş 

Viking mitolojisinin temeli, dünyanın varoşuna ve yaşanan gelişmelere dayandırılmaktadır. Bu 

çerçevede dünya yaratıldıktan sonra buzu temsil eden ve ateşi simgeleyen yaşamlar olduğuna 

inanılmaktadır. Tanrılar tarafından özellikle ateşe hediyeler bahşedilmiştir (Sturluson, 2018). 

Bu noktada ateş, korkulan ve kızdırılmaması gereken bir ruh olarak görülmüş ve değer 

verilmiştir. Vikingler ateşten insanlara yönelik işkence tekniklerinde de yararlanmışlardır 

(Özkan, 2018).  

1.6.Mitolojide Ateş, Ocak ve Kadın İlişkisi 

Yapılan araştırmalar ateş ile ocak ilişkisinin çok önemli bir yere sahip olduğunu ortaya 

koymuştur. Ateş doğal şekilde evrende bulunsa da devamlılığını insanoğlu sağlamıştır. İnsanlar 

ateşi canlı tutabilmek için onu besleyebilecekleri ve devamlılığını sağlayabilecekleri ocaklar 

inşa etmişlerdir. Ocak ile ısıtma, ısınma, temizleme ve pişirme işlemleri gerçekleştirilerek 

neslin sağlıklı ve düzenli şekilde devamlılığı sağlanmıştır (Turan & Ozan, 2016). Türk 

kültüründe ateş ile bağlantılı olarak ocak ile ilgili birçok önemli deyiş bulunmaktadır. Bu 

deyişler; ocağı sönmek, ocağına incir ağacı dikmek, baba ocağı gibi şeklinde ifade edilmiştir 

(Uhri, 2003). Türk kültüründe ocak ile kadının bağının yüksek olduğu görülmektedir. Ocağın, 

evi koruduğuna inanılmakta, yeni gelinin eve geldiğindeki ilk işi ocağı yakmak olduğu 

belirtilmektedir (Ergun, 2010). Bununla birlikte Türklerde ağaç, ocak ve ateş birlikteliği 

simgelemekte, Devleti ifade etmekte, birlik ve beraberliğin göstergesi olarak 

değerlendirilmektedir (Sayılır, 2020). 

2.Türk Kültüründe Ateş 

Bütün dünya hava, su, toprak ve ateş bileşenlerinin bir araya gelmesi ve etkileşimi sonucunda 

oluşmuştur. İnsan ırkının oluşumunda da etkili olan bu dört bileşen yeryüzü için belirleyici 

konumdadır. Bu nedenle dört element; geçmişten günümüze kadar farklı coğrafyalarda yaşayan 

çeşitli milletlerdeki insanlar için bir sembol niteliği taşıyarak kutsal sayılmaktadır (Polat, 2020). 

Milletler mitolojik sembolleri üzerinden geçmişleri ile bağ kurabilmektedir. Türk mitolojisinde 

de özellikle dağ, su, ateş gibi simgeler ile Türk milletinin geçmişine dair izlere 

ulaşılabilmektedir. Simgelerin doğru yorumlanması nesiller arasındaki bağı 

kuvvetlendirebilmektedir (Şenocak, 2013).  

Ateş simgesi ruhu yaşatmanın esas ilkesidir. Eski Türklerde ateşi söndürmek, ateşe su dökmek 

kötüye yorumlandığı için yasaklanmıştır. Çeşitli simgeler içerisinde ateş simgesi Türk 

mitolojisinde farklı anlamlar (arınma, kurtulma, yenilenme) içermekle beraber çok önemli bir 

rol üstlenmiştir (Bayat, 2008). Bu rollerden bazılarını anlatmak gerekirse Çin kaynaklarında 

yer alan bir rivayete göre, Kutlug’un en büyük çocuğu, ateşi bularak kabilesini yok olmaktan 

kurtarmış, halkının birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasını sağlamıştır. Buradaki ateşin ifade 

ettikleri ise yuva, ocak ve halktır (Bastem, 2019).  
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Tarihsel süreçte ateşin aktarım şekillerinden biri koruyup kollama anlamındaki kullanımından 

gelmektedir. İnsanları soğuktan ve vahşi yaşamdaki diğer canlılardan koruma özelliği söz 

konusudur. Örneğin; Nevruz bayramlarında ateşin yakılması, üzerinden atlanması mitolojik 

inançlar ile ilgilidir. İnsanlar ateşin üzerinden atlayarak geçmiş yıldaki olumsuzlukları geride 

bırakacaklarına inanmakta ve korunma içgüdüsüyle hareket etmektedir (Seyidov, 1990). Bir 

diğer örnek ise sözlü ve yazılı gelenekle biçimlenen Dede Korkut hikayelerinde, Oğuzların 

dağda ateş yakarak varlıklarını koruduklarından bahsedilmektedir. Hikayedeki anlatılarda, 

Oğuzların dağda yanan ateşin dumanından düşmanlarının baskın yapacaklarını anlamalarından 

söz edilmektedir (Bayat, 2008). Bunun yanı sıra Türk kültür tarihinin en eski belgelerinde, 

ateşin öne çıkan bir simge olduğu görülmektedir. Chou bayramlarında ateşin yakılması, 

Şamanın Umay’ı anlatırken ateşi kullanması ve Altay Türklerinde ateşin güneşin varisi olarak 

nitelendirilmesi ile Türkler için ateşin ne kadar önemli olduğu, eski zamanlara dayandığı eski 

belgelerle ortaya konulmuştur. Aynı zamanda bu belgelere göre eski Türk devletleri farklı 

zamanlarda ve mekânlarda ateş yakarak Tanrı’ya haber ulaştırdıklarını düşünmektedirler. Bu 

durum Türklerin ateşi tanrı yerine koymadığını; fakat Tanrı ile insanlığın iletişim kurmasını 

sağlayan araç olarak nitelendirdiklerini ifade etmektedir (Turan & Ozan, 2016).  

Türklerin ateşi keşfetmesi ile ilgili çeşitli rivayetler vardır. Bunlar aşağıdaki gibi 

sıralanmaktadır (Ögel, 2002): 

 Altay Türkleri zamanında Tanrının ateşi yakmayı insanlara öğrettiği söylenir. 

 Yakut Türkleri zamanında Ülgen tarafından ateşin insanlara verildiği belirtilir. 

 Yakut Türkleri zamanında göğün üçüncü katında oturan Ulu-Toyon’un ateş kargası ile 

insanlara ateşi gönderdiği ifade edilir. 

 Tuva Türkleri zamanında ateşin insanlara Tanrı tarafından gönderildiği vurgulanır.  

Türk inanışında ateş Hızır ile özetlenmiştir. Hızır Nebi’yi karşılama töreni ile ateş kutsanarak 

yeni yılın problemsiz ve sorunsuz geçmesi düşünülmektedir (Bayat, 2008). Sonuç olarak 

tarihsel süreçte Türklerin ateş ifade biçimlerindeki ortak nokta; iyiliğin (koruma, ısıtma, 

pişirme) ve kötülüğün (yakma, yok etme) temsilcisi şeklindedir (Turan & Ozan, 2016).  

3.Türk Kültüründe Birliktelik Açısından Bir Bağlam: Nevruz Bayramı 

Kültür; değerler bazında değerlendirildiğinde maddi ve manevi unsurların tamamı; bir milletin 

kendisini ifade edebilme ve yaşamını sürdürebilme sebebi olarak görülmektedir. Kültürel 

değerler ise bir milletin oluşum temelinde yer alan önemli unsurlardan biridir. Kültürel 

değerler, Türk milletinin çok zengin özelliklerinin temelinde yer almaktadır (Adıgüzel, 2006, 

s. 143). Türkler, dünyada köklü kültürel değerlere ve sembollere sahip olan bir millettir. 

Türklerin sahip olduğu kültürel değerler, geçmişten günümüze kadar getirdikleri inançlar, örf 

ve adetlerden, gelenek ve göreneklerden beslenmektedir. Bu çerçevede Türkler tarafından 

dünyaya medeniyet göstergesi olarak yön veren geleneklerin başında Nevruz Bayramı 

etkinlikleri gelmektedir (Kafkasyalı, 2005, s. 149). Nevruz; Türkler için milli bir oluşumun 

simgesidir ve beraberliğin sağlanmasında önemli bir kültürel değerdir (Karaman, 1999, s. 39).  

Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi eski Türk 

Devletleri’nden günümüz Cumhuriyet Dönemi’ne kadar ulaşan farklı simge, sembol ve ritüeller 

ile kutlamalar yapılmıştır (Kıldıroğlu, 2020).  Örneğin geçmişten günümüze farklı Türk 

topluluklarında görülen toy, av merasimleri, yuğ törenleri ve şölenler gibi kutlamalar bunlardan 

bazılarıdır. Bu kutlamalar bayram edasıyla gerçekleştirilmiş, yoksullar doyurulmuş, milli 

göstergeler sergilenmiş, dargın olanlar barıştırılmış ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları 

giderilmiştir. Bu çerçevede insanlar arasındaki bağlar güçlendirilmiş ve kişilerarası iletişimin 

ve etkileşimin artırılması sağlanmıştır  (Mustafayev, 2013, s. 63). 
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Tabiat ve insan etkileşiminin sonuçları birçok alanda kendini göstermektedir. İletişim ve 

etkileşim temelinde gelişen, gelenek halinde kendini gösteren Türk kültür göstergelerinden bir 

tanesi Nevruz’dur (Alım, 2008, s. 232). Dünya yüzeyinde, kuzey yarım kürede Asya kıtasının 

büyük bir bölümü ile Afrika kıtasının belirli bölümlerini kapsayan alanlarda; baharın gelmesi, 

yeniden başlangıç ve doğuş, diriliş gibi kavramlarla belirli bir ritüeli simgeleyen Nevruz, 

geleneksel olarak kutlanan bir bayramdır. Kültürel miras göstergesi olarak değerlendirilen 

Nevruz; Orta Asya’da, Anadolu’da, Azerbaycan, Hindistan, İran, Irak ve Çin’in farklı 

bölgelerinde yüzyıllardır kutlanan bir etkinliktir (Akyıldız, 2018, s. 2). Nevruz Bayramı’nın 

kökeni Ergenekon Destanı’na dayanmaktadır. Türkler için Nevruz; Ergenekon’dan çıkış ve 

yeniden bir arada olmanın ve birlikte hareket edip yenilenmenin sembolüdür (Önal, 2000, s. 3).  

Nevruz kelimesinin aslı Farsça kökenlidir ve yeni gün anlamında kullanılmaktadır. Kelime; nev 

– yeni ve ruz – gün şeklinde ifade edilmektedir. Bu çerçevede baharın başlangıcını işaret eden 

kavram Türk milletleri adına bir bayram etkinliği olarak kutlanılan bir ritüel olarak 

gelenekselleşmiştir (Alyılmaz, 2009, s. 37). Nevruz Bayramı, ilkbahar kutlaması olarak 

nitelendirilmekte ve Türk mitolojisi göz önüne alındığında yeniden canlanma evresindeki 

tabiatın sembolü ve simgesi olarak değerlendirilmektedir. Yeniden canlanma; ölüp tekrardan 

dirilme olgusuyla ele alınmakta Türk inanışlarının temel felsefi aktarımlarından biri olarak 

anlamlandırılmaktadır (Bayat, 2008, s. 140). Nevruz; yeni yılın başlangıcını, fazla sayıda ürünü, 

doğanın dirilişini ve güzelliği ifade etmektedir. Yeni bir yılın başlangıcını, ilk gününü kutlamak 

oldukça güzel bir görüntünün ortaya çıkmasına neden olmakta ve insanları mutlu etmektedir. 

Nevruz, geçmişin kötü izlerinden arınmanın ve yeni dileklerde bulunmanın, huzurun ve 

bolluğun simgesidir (Nar, 2014, s. 968).  

Nevruz Bayramı çeşitli inanışlar ve şenliklerle gerçekleştirilen bir kutlamadır. Farklı coğrafi 

alanlarda yüzyıllardır varlığını sürdüren milletler çeşitli şekillerde ifade etmişler ya da mitolojik 

imgelere dayandırarak tabiatın dirilişini ritüel halinde karşılamışlardır (Eraslan, 2015, s. 112). 

Mart dokuzu, sultan nevriz ve nevruz, nevruz, novrez, mesir günü gibi isimlerde Nevruz 

Bayramı Türkiye’nin farklı bölgelerinde kutlanmaktadır (Karaman, 2002, s. 22). Bununla 

birlikte Nevruz; farklı etnik gruplar için birbirinden farklı anlamlar taşımaktadır. Bu anlamlar 

ortak paydayı; renkleri, yeşili, yeniden canlanmayı, sevgiyi, heyecanı ve coşkuyu temsil 

etmektedir (Rayman, 2002, s. 11). Nevruz Bayramı’nda hediye alışverişleri, aile ve komşu 

ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte aile büyüklerine takdim edilen hediyeler 

arasında kazak, gömlek gibi eşyalar bulunmakta ve bunların yanına limon ve elma konularak 

takdimi gerçekleştirilmektedir (Arık, 2019, s. 179). Bununla birlikte Nevruz Bayramı 

etkinliklerinin kutlanış biçimi Türk milletlerinde farklılıklar gösterebilmektedir. Kutlamalarda 

ülkelerdeki etkinlik biçimlerinin bazı örnekleri aşağıdaki gibi sıralamaktadır: 

 Azerbaycan’da hazırlıklar bir ay önceden başlamaktadır. Bu çerçevede bir aylık 

dönemde her salı günü gerçekleştirilen etkinlikler yapılmaktadır. Bu etkinlerin temelini 

dört ana element; ateş, su, toprak ve hava oluşturmaktadır. Bu çerçevede Azerbaycan 

Türkleri inançlarını dört element üzerine odaklamakta, şenliklerini bu şekilde 

gerçekleştirmektedir. 21 Mart günü ise Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla kutlamalar 

yapılmaktadır. Halkın büyük bir bölümü Nevruz Bayramı’nı kutlamaktadır. İnsanlar 

birbirlerini ziyaret etmekte, ikramlarda bulunmakta; çocuklar ise oyun alanlarında 

çeşitli etkinliklerle eğlenmektedir (Bal, 1998). 

 Kırgızistan’da Nevruz Kutlamalarına devlet resmi kurumlarıyla katılım göstermektedir. 

Bununla birlikte mahalli idareciler kutlamalar esnasında hazır bulunmaktadır. 

Kırgızistan’da her bir birey öncelikle yakınlarını ziyaret etmektedir. Devlet gözetiminde 

ve mahalli idarelerin de etkin bir biçimde gerçekleştirilen kutlamalarda katılım geniş 

yelpazede gerçekleşmektedir. Etkinlikler park ve yeşil alanlarda gerçekleştirilmekte, 
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stadyumlarda görsel etkinlikler yapılmaktadır. Bununla birlikte etkinliğe katılanlara 

sümelek adında yöresel ikram yapılmakta ve inanışa bağlı olarak bir dini motif 

sergilenmektedir (Erdem, 1999, s. 171).  

 Kazakistan’da Nevruz bayramı etkinlikleri birkaç gün sürmektedir. Kazaklar, 

Naurızmana (Nevruzname) şeklinde ifade ettikleri Nevruz Bayramı’nda; yıl ifadesini 

dünyaya yeni gelmiş çocuk şeklinde tanımlamaktadır. Çocuk şeklinde ifade edilen yıl; 

Kazak inanışında büyüyüp gelişmekte ve ölmektedir. Bu çerçevede 21 Mart tarihinde 

öncelikle saygı ve görgü kuralları çerçevesinde Kazaklar arasında sıcak bir kucaklaşma 

gerçekleşmekte ve eğlenceli vakit geçirilmektedir. Kazaklar, Nevruz Bayramı’nda 

birbirlerine yeni yaşın kutlu olsun şeklinde söylemde bulunmaktadır. Kazakların 

Nevruz Bayramı için gerçekleştirdikleri bir diğer etkinlik ise tatlı su ve çay içmedir 

(Kartaeva & Habijanova, 2017, s. 112-114).  

 Anadolu coğrafyasında, özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde Nevruz 

Bayramının büyük bir coşkuyla kutlandığı bilinmektedir. Anadolu’da kışın bitişini ve 

baharın gelişini simgeleyen kutlamalar gerçekleştirilmekte, oyunlar oynanmakta, 

bitkilerin bakımı yapılmakta ve benzer etkinliklerle doğanın canlanmasını sembolize 

eden şenlikler gerçekleştirilmektedir (Gündüz, 2000, s. 2).  Sevgi ve birlikteliğin ön 

plana çıktığı kutlamalarda yöresel oyunlar oynanmakta, insanların sıcak bir şekilde 

birbirlerine sarıldıkları görülmekte ve oyun alanlarında ateş yakılmaktadır. Bununla 

birlikte insanlar arasında iletişim büyük bir içtenlikle gerçekleştirilmekte, kırgınlıklara 

ve küslüklere son verilerek mutlu ve sıcak bir ortamın oluşması sağlanmaktadır 

(Karaman, 2008, s. 138). Ek olarak ateş yakma, üzerinde atlama, yumurta savaşı, at 

yarışı rekabeti, kahve falı bakma ve manilerle söyleşilerde bulunma gibi kültürel 

etkinlikler de sergilenmektedir (Şengül, 2008). 

Yukarıdakilerle beraber Türk Dünyası’nın Nevruz kutlamasındaki ortak gelenek, görenek, 

şölen gibi etkinliklerin temel kültürel aktarımları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Uca, 2007, s. 

139): 

 Bayırlara çıkma ve dolaşma, eğlence, oyunlar gerçekleştirme ve şenlikler düzenleme 

 İnsanlar arasında dağıtımı yapılacak yiyecekler hazırlama 

 Kirlerden arınmak için temizlik yapma, yeni elbiseler giyinip kuşanma 

 Hediye takdim etme, aile büyüklerini ve akrabaları ziyaret etme, toplumsal birliktelik 

 İsim verme 

 Ateş yakma ve türküler, maniler eşliğinde üzerinden atlama 

 Hızır Baba inanışını gerçekleştirme 

 Mezarlık ziyaretleri, kurban kesme, dualar eşliğinde dini ritüelleri gerçekleştirme 

 Niteliksel bolluğun ve toplumsal bereketin gelmesi için etkinlikler yapma 

 Sağlık, huzur, mutluluk ve kişinin önünün doğruya ve güzele açılması için dilek tutma 

Yukarıda bahsedilen ritüeller Türklerin yaşadığı coğrafyalarda içerik olarak az sayıda 

uygulamaya dönük farklılıklara sahip olsa da genel olarak benzerlik göstermektedir.      

4.Güçlü Bir İlişki: Nevruz ve Ateş  

İnsan ırkı ve ateş arasındaki ilişkinin incelenmesi antropolojik ve arkeolojik çalışmalara 

dayanmaktadır. Bu çerçevede bilimsel çözümleme yoluyla farklı ulusları da ilgilendiren 

kültürel bir değer ortaya çıkarılmış ve Nevruz gibi bayramlar da dahil olmak üzere etkinlik-ateş 

arasındaki bağlam ortaya konulmuştur. Bununla birlikte ateş etrafında dans etme gibi 

etkinliklerin insanların hayatta kalma çabasıyla ilişkili olduğu belirtilmektedir. Zaman 

içerisinde insanların hayatta kalma ve ateş ile aralarında kurdukları bağlar bir kültürel değerin 

doğmasına zemin hazırlamıştır (Şahin, 2020, s. 72). Türk kültürü ile ateş arasındaki ilişki bazı 
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adetlerin, gelenek ve göreneklerin oluşmasına da sebep olmuştur. Bu durum özellikle insanlar 

arasındaki sözlü iletişim ile aktarılarak sosyal hayata yansımıştır  (İyiyol, 2012).  

Türklerde ateşe olan inanışın başlangıcı atalar kültünden gelmektedir. Atalar kültüne bağlı 

olarak gelişen ateş kültü, aile ocağı fikrinin doğmasının da temellerini oluşturmaktadır 

(Kayabaşı, 2016). Bu çerçevede ateş, Türk kültüründe kutsal sayılan bir elementtir. 

Kötülüklerden kurtulmak, hastalıkları atlatmak ve yeni düzenin başlangıcını temsil etmektedir. 

Ateşin kutsallığı Nevruz Bayramı etkinliklerinde görülmektedir (Salihov, 2019, s. 197-198). 

Geçmişten günümüze Nevruz etkinliklerinde ateşten atlama geleneğine yer verilmektedir. Bu 

gelenek Nevruz Bayramı’nın temel bir ritüeli olarak gerçekleştirilmekte ve günümüzde kültürel 

bir değer olarak ele alınmaktadır. 

Nevruz ve ateş arasındaki güçlü ilişki Ergenekon Destanı’na dayanmaktadır. Ergenekon 

destanı; Türklerin devamlı çoğalmaları sonucunda bulundukları alana sığmamaları ve etrafı 

demir dağlarla çevrili bir alandan, dağı ateş yardımıyla eritmeleri ve çıkış yolu bulmalarıyla 

yeni coğrafyaya yayılmalarını konu edinmektedir (Atalay, 2017, s. 253). Bu çerçevede 

Türklerin ateşle olan bağlamı belirginleşmeye başlamıştır. Türklerde görülen ateş inanışı tapma 

üzerine kurulu değildir; saygı üzerine konumlandırılmıştır. Ateş tıpkı su gibi insanları 

kötülüklerden, kirlilikten arındırıp temizleyen bir yapıdadır (Bekki, 2007). Türklerin ateş ile 

ilgili yaptıkları etkinlikler, iyilik ve uğur getireceği düşüncesi ile ateşin çevresinde dönmek ve 

üzerinden atlamak gibi ritüellerle gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda İran ve Hint coğrafyasında 

yaşatılan ve dini bir ritüel şeklinde yapılan tapınma ayinleriyle ilişkisi bulunmamaktadır 

(Rzayeva, 2021, s. 235). Zerdüştlüğün yaygın olduğu İran coğrafyasındaki ateşe tapınma ile 

Göktürk Devletinden kalan ateşe olan inanç benzer özellikte değildir. Göktürkler ateş ile bir 

gelenek oluşturmuş ve kötü ruhları ortadan kaldırmak için ateşi kullanmışladır (Sümbüllü, 

2004, s. 69). 

Nevruz Bayramı’nın kökeni ve ateş arasındaki güçlü ilişki eski Türklere; bozkır kültürüne 

dayanmaktadır. Türklerin, Nevruz Bayramında ateşle ilgili ritüelleri günümüze kadar gelenek 

halinde gelmiştir (Mandaloğlu, 2012, s. 227). 21 Mart gününde Ergenekon’dan esin kaynağını 

alan Nevruz Bayramı gününde, tamamen arınmanın (kirlilikten, kötülükten ve benzer 

ögelerden) sembolü olarak yakılan ateşte, Türkler arasında ateş kültü oluşturulmuştur. Ateşe, 

yandığı ocağa, yanması esnasında yaydığı sese ve ışık dalgasına, bıraktığı küle saygı 

duyulmaktadır (Doğaner, 2012). Nevruz Bayramı’nda insanların kutlama esnasındaki ateş ile 

olan bağları farklılık gösterebilmektedir. Örneğin Nevruz günü evlerin damlarında ateş 

yakıldığını görmek mümkündür; bazı yerlerde ise insanların bir arada toplandığı bir meydanda 

ateş yakılmaktadır. Ateşin yakıldığı alanda bulunan insanlar, onun üzerinden atlama ritüeline 

bağlı olarak dilek tutmaktadır. Aynı zamanda Nevruz kutlamalarında yanan ateş 

yardımlaşmanın da sembolüdür. Ateş üzerinden atlayamayan çocuklar, yaşlılar ve hastalar için 

çeşitli düzeneklerle ateşe yaklaşmaları ve üzerinde hareket etmeleri sağlanmaktadır (Uca, 2007, 

s. 168). Bununla birlikte farklı coğrafyalarda gerçekleştirilen ateş ile ilgili diğer etkinlikler ise; 

yumurtanın sallandıktan sonra ateş üzerine koyulması ve ateş üzerine kuru biber atılması 

etkinliğidir. Ek olarak bazı bölgelerde Hızır Baba ismiyle anılan Nevruz etkinliklerinde Nevruz 

ikramlarından sonra kaşıklar yıkanmadan ateşe atılmaktadır (Uca, 2007). 

SONUÇ 

Kültür bir toplumun geçmişten içinde bulunulan zamana kadarki soyut ve somut değerler 

bütününü ifade etmektedir. Toplumdan topluma, ülkeden ülkeye değişebilmekte; ancak benzer 

özellikler de gösterebilmektedir. Kültürel değerler çeşitli ritüellerle yaşatılmakta, canlı 

tutulmakta ve sonraki nesillere aktarılmaktadır. Nevruz, farklı coğrafyalarda yaşayan Türkler 

için önemli ve benzer ritüellere sahip bir bayramdır. Bu bayramdan önce evin temizliği, yeni 
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elbiselerin alınması, hediyelerin hazırlanması, nevruz sofrası için geleneksel yiyeceklerin 

alınması/yapılması, mezarlıkların ziyaretleri yapılmaktadır. Ayrıca Nevruzla birlikte en fazla 

anılan ve insanların önemle gerçekleştirdikleri ateşten atlama ritüeli bayramdan önceki son Salı 

gecesi yapılmaktadır. Bu gecede insanlar dilek tutup ateşten atlayarak geçmişe dair 

kötülüklerden arındıklarını düşünmektedir. Bu düşüncenin art alanında ise ateşin farklı 

ulusların mitolojilerinde temizleyici, arındırıcı özelliğine sahip olduğu bilgisi öne çıkmaktadır. 

Türkler de buna benzer düşüncelere sahiptir. “Türklerde 5 Element” çalışmasının ikinci 

bölümünde (Türk Kozmoloji ve Mitolojisinde Ateş ve Ateş Unsuru) Türk Kültüründe ateş 

simgesine yer verildiği ve ateşle ilgili farklı türde anlamlandırmaların yapıldığı belirtilmektedir 

(Bilgili’den akt. Alsaç, 2020) Çalışmada, ateş simgesinin insanı ruha dönüştürdüğünden ve bu 

sayede kötü ruhlardan arındırdığından bahsedilmiş, ateşin temizleyici kutsallığa sahip olduğu 

vurgulanmıştır. Ayrıca ateş ve güneş etkileşiminin de aile ile ocak birlikteliğini anlattığı 

vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra Bayat (2008), “Mitolojik olgudan mitolojik kurguya” isimli 

çalışmasında Türk mitolojisinde ateşe sığınma ritüeline ve kurban verme olgusuna değinmiştir. 

Bu noktada Türklerin, kabilelerinin devamlılığını sağlayabilmek, huzuru koruyabilmek ve 

kabile üyelerini kötü ruhlardan uzak tutabilmek için ateşe sığındıkları görülmektedir. Ateşin 

cinsiyeti, çoğu mitolojide eril olarak yer alırken Türk mitolojisinde dişil (ana) olarak 

nitelendirilmiştir (Turan & Ozan, 2016). Türk mitlerine göre şamanlıkta ateşi koruyan ve bilgiyi 

elinde bulunduran kadındır. Şaman kadınlar, doğaüstü güçleri elinde bulundurmakta olup 

koruyup kollayandır. Ateşi her zaman kadın yakar, dini ritüeller ateş ile başlardı  (Sayılır, 2020).  

Sonuç olarak bu çalışmada Nevruz Bayramında ateşten atlama ritüelinin art alanında geçmiş 

yüzyıllardan günümüze kadar aktarılan ateş simgesinin temizleyiciliğine, arındırıcılığına 

yönelik inancının olduğu görülmüştür. İnsanlar ateşten atlarken yeni bir yılın başlaması ile 

hayatlarında yeni ve pozitif bir dönemin başlayacağı inancını taşımaktadır. Ayrıca negatif 

enerjiyi kendilerinden alan ateş yardımı ile kötülüklerin kendilerinden uzak duracağı ve iyilik 

bulacaklarını düşünmektedirler.  
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PREZIDENT İLHAM ƏLIYEVIN FƏALIYYƏTINDƏ DAĞLIQ QARABAĞ 

MÜNAQIŞƏSININ HƏLLI MƏSƏLƏSİ DAIM PRIORITET OLMUŞDUR 

RESOLUTION OF THE NORTH KARABAKH CONFLICT HAS ALWAYS BEEN 

A PRIORITY IN THE ACTIVITIES OF PRESIDENT ILHAM ALIYEV 

Prof. Dr. Qasım HACİYEV 

AMEA-nın Qafqazşünaslıq İnstitutu “Ermənişünaslıq” şöbəsinin müdiri, t.ü.e.d. 

ÖZET 

Açar sözlər: Azərbaycan Respublikası, Prezident İlham Əliyev, Qarabağ regionu 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ermənistanın 30 ildə 

möhkəmləndirdiyi hərbi sədləri ağıl, tədbir və cəsarətlə 44 gün ərzində məhv etdi. Bu, əks-

müqavimət hərəkatına qədər cənab Prezidentin yürütdüyü uğurlu daxili və xarici siyasətin 

nəticəsində həyata keçirildi.  

Bu siyasi fəaliyyətin mahiyyətinin aşağıdakı tezislər əsasında şərh edilə biləcəyini 

düşünürəm: 

1. 2003-cü ildə prezident seçilərkən cənab İlham Əliyev respublikamızın bütün 

uğurlarının Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olduğunu qeyd etmiş, Azərbaycan 

diplomatiyasının Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 

məsələsində ümummilli liderin başladığı siyasi kursu uğurla davam etdirəcəyini 

bildirmişdir. 

2. Ulu öndərin beynəlxalq səviyyədə etdiyi çıxışlarında Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın 

əzəli torpağı olması fikri öz əksini onun layiqli davamçısı, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin müdrik nitqlərində tapmışdır:  

3. Azərbaycanın əzəli torpağı olan Dağlıq Qarabağın münaqişə ocağına çevrilməsinin 

bütün morfologiyası İlham Əliyev diplomatiyasının daim diqqət mərkəzində 

olmuşdur. 

4. Proseslərin ardıcıl izlənməsi göstərir ki, cənab İlham Əliyev xarici səfərlərində Heydər 

Əliyev siyasətini yeni formada təcəssüm etdirmişdir.  

5. Prezident İlham Əliyevin apardığı çevik diplomatik mübarizə nəticəsində təcavüzkar 

Ermənistan dövlətinin ən müxtəlif səviyyələrdə ifşası davam etmişdir.  

6. Prezident İlham Əliyev beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətsizliyini - BMT TŞ-ın 

qətnamələrini Ermənistanın yerinə yetirməməsini,  ATƏT-in Minsk qrupunun isə 

bununla bağlı heç bir adekvat qərar qəbul etməməsini dəfələrlə diqqətə çatdırmışdır.  
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7. Azərbaycan Respblikası Prezidenti İlham Əliyevin etibar etdiyi dövlətlərin 

Ermənistanın ifşası istiqamətində səylərinin daha da artırılmasının vacibliyini önə 

çəkmişdir.  

8. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsində nəinki tutduğu mövqedən çəkilməmiş, hətta 

hücum diplomatiyasına üstünlük vermişdir.  

9. Danışıqlar prosesininin Ermənistanın qeyri-konstruktiv siyasəti nəticəsində 

pozulmasını, razılaşmaya nail olunmamasını Prezident İlham Əliyev daim açıq 

bildirmişdir.  

10. Prezident İlham Əliyevin çıxışlarında işğal edilmiş torpaqlarımızın azad edilməsi üçün 

bütün vasitələrdən istifadə ediləcəyini, hətta hərbi yolla həll edilə biləcəyini 

vurğulamamışdır.  

11. Prezident İlham Əliyevin dünyada son zamanlar baş verən ciddi məsələlərə ikili 

standartlarla yanaşmaları, ermənilərin törətdiyi cinayət əməllərinə göz yumulmalarını 

daim tənqid etmişdir.  

12. Azərbaycan Prezidenti bir qayda olaraq haqqın, ədalətin bərpa olunmasını istəmiş və 

bunu qarşılıqlı şəkildə olmasını tələb etmişdir.  

13. Prezident İlham Əliyevin böyük qətiyyətlə apardığı xarici siyasət Azərbaycan 

Respublikasının milli maraqlarına tam cavab vermişdir.  

14. Prezident İlham Əliyev ulu öndərdən irs qalan xarici və daxili siyasət kursunu yüksək 

xüsusiyyətlər əsasında, qabiliyyətlə, dəyanətlə həyata keçirmişdir. 

SUMMARY 

In 44 days, President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev wisely, prudently and 

courageously destroyed the military obstacles fortified by Armenia for 30 years. This was 

achieved as a result of the successful domestic and foreign policy of Mr. President before the 

counter-resistance movement. 

Keywords: Republic of Azerbaijan, President Ilham Aliyev, Karabakh region 

Гасым Гаджиев 

Заведующий отделом «Армяноведение» 

Института Кавказоведение НАНА, доктор  

исторических наук 

 

РЕЗЮМЕ 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев за 44 дня мудро, благоразумно 

и мужественно разрушил военные заграждения, укрепленные Арменией в течение 30 
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лет. Это было достигнуто в результате успешной внутренней и внешней политики 

господина Президента перед движением контрсопротивления. 
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AZƏRBAYCAN SƏFƏVİ  DÖVLƏTİNİN SOSİAL-İQTİSADİ STRUKTURUNDA 

ŞƏHƏRLƏRİN ROLU 

Quliyeva Səyalə Qibliyəli qızı 

AMEA-nın  A.Bakıxanov adına 

“Tarix” institutunun dissertantı, 

Bakı Qızlar Universiteti 

Pedaqoji təcrübə rəhbəri, “Tarix, 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat” 

kafedrasının baş müəllimi 

Açar sözlər: Səfəvi dövləti, şəhərlər, ticarət, sənətkarlıq, ipəkçilik, səyyahlar, tacir, 

inkişaf, karvansara, ticarət əlaqələri  

Ключевые слова: Сефевидское государство, города, торговля, искусство, 

шелководство,  путешественники, купец, застройка, каравансарай, торговые      

отношения 

Key words: Safavid dynasty, cities, trade,crafts, silkworm breeding, travelers 

merchant, 

development, caravanserai, trade relations 

Azərbaycan Səfəvi dövlətinin iqtisadiyyatının əsas sahəsi olan kənd təsərrüfatında 

ipəkçilik, pambıqçılıq və üzümçülük mühüm önəm daşıyırdı. Səfəvi hökmdarları I Şah 

Təhmasibin və I Şah Abbasın həyata keçirdikləri aqrar siyasət və vergi sistemində həyata 

keçirilən islahatlar nəticəsində bir sıra vergilərin ləğv edilməsi və bəzi vergi və rüsumların 

azaldılması kənd təsərrüfatının inkişafına müsbət təsir göstərmiş və məhsuldar qüvvələrin 

inkişafı üçün əlverişli şərait yaranmışdı (9, səh. 111).  Məhsuldar qüvvələrin inkişafı şəhərlərin 

tərəqqisinə yol açmışdı. 

 Ümumiyyətlə,  orta əsr şəhərləri 3 qismə bölünürdü:  öz inkişafına görə hökmdarın və 

ya iri əyyanların iqamətgahları kimi təşəkkül tapmış şəhərlər; bu və ya digər sənət sahəsinin 

mərkəzi olan şəhərlər; imperiya şəhərləri – böyük karvan yollarının kəsişməsində  yerləşən və 

ya liman şəhərlər. Bu mənada,  Azərbaycan Səfəvi  dövləti ərazisində hər üç qismə aid şəhərlər 

mövcud idi (4, səh.66-67). 

Azərbaycan Səfəvi dövlətinin  ərazisindən beynəlxalq ticarət karvan yollarının keçməsi 

ölkə miqyasında daxili ticarətin inkişafına  və xarici iqtisadi əlaqələrin genişlənməsinə 

hərtərəfli imkan yaratmışdı (2,səh.78). 

Təbriz şəhəri: Azərbaycan Səfəvi dövlətinin yarım əsrdən çox paytaxtı olan Təbriz 

şəhəri təkcə Azərbaycanın deyil, bütün Yaxın və Orta Şərqin iri ticarət, sənətkarlıq və 

mədəniyyət mərkəzi kimi şöhrət qazanmışdı. Şəhər hələ qədimdən Şərq ilə Qərb ölkələrini 

birləşdirən ticarət karvan yolları üzərində yerləşirdi. Təbriz Azərbaycanın Rusiya və Qərbi 

Avropa ölkələri ilə ticarət əlaqələrində mühüm rol oynayırdı (8, səh. 142-143). Dövrün 

qaynaqlarında Təbrizi dünyanın 4/1 hissəsində olan ən abad şəhər hesab edlirdi. Oruc bəy Bayat 

Təbriz şəhərini “Şərqin paytaxtı” adlandırırdı. Şəhər əhalisinin çoxu  ticarət və eyni zamanda 

sənətkarlıqla məşğul idi. M.Heydərovun təxmini hesablamalarına görə, XVII əsrdə Təbrizdə 30 

min sənətkar olmuşdu (9, səh. 133). Evliya Çələbi Təbriz sənətkarlarının ustalığı və 

məharətindən bəhs edərək yazmışdı: “Təbrizdə olan ustad nəqqaş, rəssam, bənna, zərgər və 

dərzi başqa bir diyarda yoxdur. Hər işin ən əlası bu şəhərdə mövcuddur” (4, səh. 63). 

1717-ci ildə A.P.Volınskinin qeydlərinə əsasən Təbrizdə  təqribən  36000 evin 

olmasından bəhs edir. Bu qeydlərdə olan məlumatlar eyni dövrdə olan digər qeydlərdə özünü 

doğrulayır. 

Təbriz şəhəri müxtəlif zaman aralıqlarında olan dağıntılara və fəlakətlərə baxmayaraq 

ticarət və sənətkarlıq mövqeyini saxlamışdır. XVI əsrin birinci yarısında Osmanlı ordusu 
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tərəfindən şəhərin ələ keçirilməsi əhalinin azalmasına səbəb olmuşdu. O zaman burada 360 min 

əhali yaşayırdı. Səfəvi–Osmanlı müharibələri, şəhərin strukturuna və təsərrüfatına böyük xələl 

yetirmiş, iqtisadi inkişafının qarşısını almışdır. Bütün bunların fonunda 1721-ci ildə Təbrizdə 

baş vermiş güclü zəlzələ  80000 təbrizlinin ölümünə səbəb oldu. Şəhər o qədər dağılmışdır ki, 

qala divarları uçmuş və xarici basqınlar qarşışında çox çətinliklə tab gətirə bilmişdir. 

Bunlara baxmayaraq Təbriz haqqında bəhs edən səyah və tarixçilər onun ticarət və 

sənətkarlığın baş şəhəri olduğunu qeyd edirlər. Fransa səyyahı və elçisi Jan Batisit Tavernye 

qeyd edir ki, Təbrizdə heç bir Asiya  ölkəsində olmayacaq qədər pul dövriyyəsi var. Bu isə 

ticarətin inkişafından xəbər verir. 

Fransız səyyahı J.Şarden 1671-ci ildə bu şəhər haqqında qeyd edirdi  ki, Səfəvilər 

dövründə İsfahandan sonrakı ən böyük ərazi,  pul dövriyyəsi  və əhalisi olan şəhərdir. Eyni 

zamanda 15000 ev və 15000 dükan vardı. Təbriz dükkanlarda olan malların çeşidliliyi insanı 

heyran edirdi. Təbrizdə  250 məscid, 300 karvansaray və 550000 əhalisinin olması inkişafın 

başlıca göstəricisidir. 

Şamaxı şəhəri: 1561-1563-cü illərdə Səfəvi ölkəsinin bir çox bölgələrində olmuş ingilis 

səyyahı, taciri və diplomatı Antoni Cenkinson İngiltərənin «Moskva» ticarət şirkətinin 

nümayəndəsi kimi burada ipəkçiliyin vəziyyəti ilə ciddi surətdə maraqlanmışdı. A.Cenkinson 

Şirvan bölgəsi haqqındakı qeydlərində göstərirdi ki, Şirvanın əsas yerli məhsulu cürbəcür 

ipəkdir və burada xam ipək olduqca çoxdur «Moskva» şirkətinin başqa bir nümayəndəsi, ingilis 

taciri Artur Edvards A.Cenkinsondan bir qədər sonra 1566-cı ildə Şirvanda olmuşdu. 

A.Edvards yazırdı ki, əgər Şamaxıda şirkətin nümayəndəsi olarsa, yay aylarında burada qalaraq 

xam ipəyi birbaşa kənd sakinlərindən, yəni birinci əldən ala bilərik. Çünki xam ipəyi sakinlər 

Şamaxı şəhərinə satmaq üçün ətraf  bölgələrdən gətirirlər (1, səh.467-468). 

Keyfiyyətli xam ipək alveri üçün Şamaxıya rus tacirləri ilə yanaşı ingilis tacirləri də 

gəlirdi (12, səh. 26). 

İlk mənbələr sübut edir ki, uzun zaman Şərqdə, o cümlədən  Azərbaycanda müxtəlif  

ticarət əməliyyatları aparan, Şərqin mədəni təsirinə məruz qalan italyanlar, nəhayət, bu yerlərin 

istehsal ənənələrinə yiyələnməyə başladılar. Venesiya sənətkarları, çox keçmədən 

Azərbaycandan və başqa Şərq ölkələrindən gətirilmiş müxtəlif növ zərli ipək parçaları, xüsusən 

zərxaranı özləri toxumağa başladılar və bu sahədə mahir sənətkarlara çevrildilər (7, səh. 313). 

XVII əsrin əvvəllərində Şamaxı  şəhəri möhkəmləndirilmiş, şəhərdə osmanlılar 

tərəfındən bir qala da tikilmişdi. Adam Olearinin məlumatlarına əsasən, “Şəhər hər iki tərəfdən 

qala  divarlarla əhatələnmiş, iki hissədən ibarət  idi. Şəhərin Şimal hissəsi cənub hissədən bir 

qədər kiçik idi. Burada daşdan hörülmüş 5 qapı vardı". Əsrin ortalarına yaxın Şamaxı yerli 

əhalidən başqa, gürcü, yəhudi, rus və hind tacirlərinin də ticarətlə məşğul olduqları mərkəz idi. 

Şəhərdə 700 ev və 26 məhəllə, 7 hamam, 44 karvansara, 200-ə yaxın dükan vardı. 

Ərdəbil şəhəri: Ərdəbil şəhəri Səfəvi şeyxlərinin himayəsi altında abad ticarət və 

sənətkarlıq mərkəzinə çevrilmişdi. İtaliyalı Pyetro della-Valle qeyd edirdi ki: ”Balıqlı çayının 

suyu Ərdəbilin əksər küçələrindən axır və şəhər Venesiyanı xatırladır”. Lakin 1623-cü ildə 

Azərbaycanın bəzi yerlərində və ona qonşu olan ölkələrdə baş verən vəba xəstəliyi Ərdəbildə 

də on minlərlə insanın ölümünə səbəb oldu.  

Rus taciri Fedot Kotovun məlumatına görə, Ərdəbil şəhəri Şamaxıya nisbətən böyük 

idi, burada çoxlu karvansaralar vardı. Ərdəbildəki Səfəvi şahlarının məqbərələri buraya çoxlu 

sayda zəvvar cəlb edirdi, bu da şəhər iqtisadiyyatının canlanmasına səbəb olurdu.  

XVII əsrin 70-ci illərində hollandiyalı Yan Streys  Ərdəbil şəhəri haqqına demişdir: 

"Özünün böyüklüyü və qədimdən qalmış gözəlliyi ilə başqa şəhərlərdən üstün idi". Ancaq 

yüzilliyin sonunda bütün Azərbaycanı bürümüş iqtisadi tənəzzül prosesi Ərdəbilə də mənfi təsir 

göstərmişdir. 

İsfahan şəhəri: XVI əsrin sonlarında Azərbaycan Səfəvi dövlətinin paytaxtına çevrilən 

İsfahan şəhərinin inkişafında yeni mərhələ başladı. İngilis L.Lokkart yazır: ”Böyük, qüdrətli 

Səfəvi şahları zamanında özünün brilyant dövrünü yaşayarkən İsfahan şəhərinin 650 min əhalisi 
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olmuşdur” (3, səh. 67). Lakin 1722-ci ildə əfqanların işğalından sonra şəhərin vəziyyəti barədə 

Ceymis Moryer belə yazırdı: ”Belə fərz etmək olar ki, şəhər (İsfahan) Babil kimi allahın 

lənətinə gəlmişdir: evlər, bazarlar, məscidlər, saraylar, bütöv küçələr demək olar ki, tam 

boşalmış, tərk olunmuşdur (3, səh. 67). 

Gəncə şəhəri: Gəncə şəhəri  zəngin bazarı və coğrafi mövqeyi ilə daim tacir və 

səyyahların diqqət mərkəzində olmuşdur. Belə ki, Gəncədə  yalnız yerli sənətkarların 

hazırladıqları sənətkarlıq nümunələri deyil eyni zamanda  qonşu ölkələrdən gətirilmiş mallar 

və sənətkarlıq nümunələri satılırdı. Bu da Gəncə şəhərinə Beynəlxalq ticarətdə şöhrət 

gətirmişdi. Gəncədə xüsusi olaraq Gəncə ipəyi, pambıq parçalar, metal sənətkarlıq məmulatları 

ilə əcnəbilərin diqqət mərkəzində idi. 

Səfəvi–Osmanlı müharibəsinin fəsadları Gəncə şəhərinə də təsirsiz ötüşmədi. Şəhər 

dağıntılara məruz qalmaqla yanaşı, şəhər iqtisadiyyatına da mənfi təsir göstərmişdir. Hətta 

demək olar ki, onun inkişafını  bir neşə onilliyədək dondurmuş və geri salmışdır. Hətta bu 

səbəbdən  Şah  I Abbas şəhərin yerləşmə  məkanını dəyişdirmişdir. 

Lakin buna baxmayaraq  Gəncə XVII-XVIII əsrlərdə şəhər ölkənin şimal  hüdudlarında 

Şamaxı şəhərlərini belə keçərək  ən inkişaf etmiş ticarət və sənətkarlıq mərkəzinə  çevrilmişdi. 

Bakı şəhəri: Bakı XVII əsrdə də qala-şəhər idi. Dövrün səyyah və tacirlərin 

məlumatlarına əsasən Bakı şəhəri  ticarət və karvan yollarının üzərində yerləşməsi, eyni 

zamanda təbii liman şəhəri olması onun inkişafına səbəb olmuşdur. Şəhərin   ağ və qara nefti, 

duz ehtiyyatı və zəfəranı tacirlərin maraq obyektində idi.  Şəhərdə ləzgi, Buxara və  hind 

tacirlərin qalması üçün xüsusi karvansaralar var idi. Xüsusilə rus tacir və sənətkarları Bakı 

şəhərinə gəlirdi. XVII əsrdə Bakıda təxminən 500 min puda qədər neft çıxarılırdı. Neftdən əldə 

edilən gəlir əsasən xəzinəyə daxil olurdu. Neftin çıxarılması işinə əsasən Bakının ətraf 

kəndlərinin işçi qüvvəsi cəlb edilirdi. Bütün bunlar əmtəə-pul münasibətlərinin XVII əsrdə 

nisbətən yüksək səviyyəyə çatmasının göstəricisidir.  

Şah I Abbas 1590-cı ildə İstanbul müqaviləsi ilə itirilmiş əraziləri geri alarkən həmin 

ərazilərin müdafiə və abadlaşdırılması üçün göstərişlər vermişdir. Belə ki, həmin abadlaşdırılan 

şəhərlərdən biri də Bakı şəhəri (1607) olmuşdur.  Şirvan bəylərbəyi Zülfüqar xan Qaramanlı 

onun abadlaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirmiş, şimala açılan qala qapısını təmir etdirmiş və 

ona "Şah Abbas darvazası" adını vermişdir. Şəhər sonrakı yüzilliklərdə də öz ticarət 

əhəmiyyətini saxlamışdır. 

Dərbənd şəhəri: Dərbənd şəhəri XVII əsrdə də Şirvan şəhərinin tərkibində idi. Dərbənd 

hakimləri vəzifə başına İsfahan sarayı tərəfındən təyin edilirdi. Coğrafi baxımında strateji 

əhəmiyyətə malik olan şəhər ticarət tranzitinin önəmli mərkəzlərindən idi. Dərbənd şəhərinin 

ətrafı hündür qala  divarlarla əhatələnmiş, şəhərin mərkəzində müdafıə məqsədilə qala 

tikilmişdi. İstanbul müqaviləsi ilə itirilmiş, 1607-ci ildə I Şah Abbas tərəfindən geri alınan 

Dərbənd şəhərinin yerli əhalisi dövlət vergilərindən azad edildi. Bu isə şəhərin sürətli inkişafına 

təkan verdi.  

Əhər şəhəri: Daha bir Səfəvi-Osmanlı müharibəsindən zərər çəkməmiş Azərbaycan 

şəhərlərindən biri də Əhər idi. Əhər Ərdəbili və Gəncə şəhərlərini birləşdirən karvan yolu 

üstündə yerləşdiyi üçün böyük ticarətə də cəlb edilmişdi. Xarici ölkələrdən Əhərə ilin bütün 

fəsillərində tacir və səyyahlar gəlirdi. Lakin bu şəhər XVI əsrin sonlarında Səfəvi-Osmanlı 

müharibəsi səbəbindən tam tənəzzülə məruz qaldı. Şəhərin inkişafı üçün müəyyən addımlar 

atılsa da önəmli nəticə vermədi. Şəhərin labüd tənəzzülünün qarşısını ala bilmədi. 

Naxçıvan şəhəri: Fransa səyyahı və elçisi Jan Batisit Tavernyenin qeydlərinə  əsasən  

XVII əsrin birinci yarısında  şəhər iki dəfə dağıdılmışdı.  Naxçıvan şəhəri sonralar müəyyən 

qədər tərəqqi etsə də, özünün əvvəlki əzəmətinə çata bilmədi. XVII əsrin ikinci yarısında bərpa 

işləri aparılmış, fəqət şəhər xarabalıqlardan xilas ola bilməmişdi. XVII əsrin son rübündə 

Naxçıvana gəlmiş  fransız səyyahı J.Şarden onu böyük, lakin dağılmış şəhər kimi təsvir edir. 

O, "hər cür malların və ərzaq məhsullarının satıldığı" üstüaçıq və üstüörtülü bazarlarından 

danışır, orada 5 karvansaranın, bir neçə hamamın, 2000 evin olması barədə məlumat verir. 
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Digər Azərbaycan şəhərləri kimi Naxçıvan da Səfəvi-Osmanlı müharibəsi nəticəsində əvvəlki 

əhəmiyyətini itirməkdə olan şəhərlər sırasında idi.   

Ordubad şəhəri: İlk Səfəvi şahlarının diqqətini cəlb etmiş Ordubadda da geniş miqyaslı 

abadlıq işləri aparılmş, şəhər müəyyən tərəqqi səviyyəsinə çatmışdı. Lakin Osmanlı yürüşləri 

zamanı Ordubad dəfələrlə talanlara və dağıntılara məruz qaldı. Şəhər 1604-cü ildə Osmanlı 

işğalından azad edildikdən sonra I Şah Abbas Ordubadın bütün dövlət vergilərindən azad 

olunması haqqında fərman verdi. Bu tədbir şəhərə dəymiş zərərin ağırlığını bir qədər 

yüngülləşdirdi. Həmin fərmanın mətni Cümə məscidinin divarında, bir daş üzərində həkk 

olunmuşdur. Nəticədə Ordubad şəhəri XVII əsrin birinci yarısında inkişaf etmiş, sonrakı 

dövrlərdə buraya xarici ölkələrdən gələn tacirlərin sayı artmaqda idi. Xüsusi ilə rus və Qərbi 

Avropa tacirlərinin ticarət mərkəzinə çevrilmişdi. 

Azərbaycan Səfəvi dövlətinin həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində XVI-XVII əsrlərdə 

ölkənin hərbi-siyasi qüdrətini möhkəmləndirdi, iqtisadiyyatın əsas sahələri olan kənd 

təsərrüfatının, sənətkarlıq sahələrinin, daxili və xarici ticarətin inkişafında mühüm irəliləyişlərə 

nail oldu. Nəticədə ölkənin ictimai, iqtisadi, siyasi və mədəni həyatında böyük dəyişikliklər baş 

verdi (8, səh.5). 
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РОЛЬ ГОРОДОВ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ 

ГОСУДАРСТВА СЕФЕВИДОВ 

 

Резюме 

На основе путевых дневников и первичных источников в статье, изучены очень 

ценные информации о развития экономических отношений в стране, внутренних и 

международных торговых отношений, роли городов, а также установление торговых 

отношений. Проанализированы основные характеристики городов, как Тебриз, 
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Исфахан,Решт, Шемахии их роль в экономической жизни страны. На основе изучения 

источников новой информации и фактов, установлено что, эти города стал центром 

торговли и внешнеэкономических связей. Вэтомбольшуюрольимелипутевыедневники.  

 

 

 

PLACES OF CITIES IN THE SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF THE SAFAVID 

DYNASTY 

 

Summary 

On the basis of the travel diaries and primary sources in the article, studied very valuable 

information on the development of economic relations in the country, domestic and 

international trade relations, the role of cities, as well as the establishment of trade relations. 

Analyzes the main characteristics of cities as Tabriz, Isfahan, Resht, Shemaxi and their role in 

the economic life of the country, based on the study of new sources of information and facts 

found that, these cities became the center of trade and foreign economic relations. This had a 

big role and diaries. 
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QARABAĞ DİALEKT VƏ ŞİVƏLƏRİNDƏ XALQ TƏBABƏTİ LEKSİKASI 

VOCABULARY OF FOLK MEDICINE IN KARABAKH DIALECTS AND ACCENTS 

 

Dos. Dr. QÜDSİYYƏ QƏMBƏROVA 

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

XÜLASƏ 

Azərbaycan xalqının məişət və mədəniyyətində də xalq təbabətinin çox qədim tarixi vardır. 

Bütün Azərbaycanda və eləcə də Qarabağda xalq təbabəti həm də türkəçarə adı ilə anlaşılır. Öz 

milli xarakterinə görə xalq təbabətinə aid olan leksik sistem də müvafiq olaraq əsasən millidir. 

Bu fikri tibbə dair qədim yazılı elmi mənbələr də təsdiq edir. Qeyd etmək lazımdır ki, Qarabağ 

dialekt və şivələrində xalq təbabəti leksikası həm insan, həm də heyvan xəstəliklərini əhatə 

edərək, zənginliyi cəhətdən maraqlıdır. Burada xalq təbabəti leksikasında həm anatomik 

səciyyəli sözlər, həm xəstəlik adları və dərman – müalicə üsullarına aid leksika 

özünəməxsusluğu ilə seçilir. 

Qarabağ dialekt və şivələrində xalq təbabəti leksikasında işləkliyinə görə söz qrupları iki yerə 

ayrılır: 1. aktiv 2. passiv. Xalq təbabəti leksikasının aktiv qrupu özü də iki yerə ayrılır: a) Geniş 

dairədə işlənən aktiv sözlər b) məhdud dairədə işlənən aktiv sözlər. 

Xalq təbabəti leksikasının bir hissəsi artıq ümumxalq xarakteri kəsb etmişdir. Məsələn, bu gün 

hər kəs çiban, sızanaq, boğmaca, titrətmə və s. kimi sözlərin leksik mənasını anlayır. Belə 

sözlər gündəlik məişət danışıq dilində işlənən, heç bir işlənmə və ya üslub məhdudluğu ilə 

səciyyələnməyən, hamıya aydın olan dil vahidləridir. Onlar fərdi-üslubi vahidlərə qarşı 

qoyulur. Ümumxalq səciyyəli sözlər – təbabət leksikası bəzən xalq dilində metaforikləşir. Bu 

da maraqlı dil faktı olub xalqın qədim inam və etiqadlarına əsaslanır. Məsələn, xalq arasında 

xərçəng xəstəliyi –zəhrimar, şiş xəstəlikləri –yaman, qızılca –mübarək, vərəm –incə dərd, çiçək 

–gül xəstəliyi və s. kimi işlənir. 

Qarabağ dialekt və şivələrində xalq təbabəti leksikası öz semantikasına, əmələ gəlmə yoluna, 

quruluşuna və xarakterinə görə çox rəngarəngdir. Bu şivələrdə təbabət leksikasının yaranma 

yollarını nəzərdən keçirərkən məlum olur ki, sözlərin yaranması bir neçə səbəblə bağlı 

olmuşdur; 1.görünüşünə görə a) rəng, b) həcm, 2. xarakterinə görə a) keyfiyyət, b) kəmiyyət,  

3. yerinə görə a) xarici bədən üzvlərinə görə b) daxili orqanlara görə 

AÇAR SÖZLƏR: Azərbaycan dili, Qarabağ dialekt və şivələri, xalq təbabəti leksikası, 

ümumxalq leksikası, semantika, metaforikləşmə. 
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SUMMARY 

 There is a very ancient history of folk medicine in the life and culture of the Azerbaijani people. 

In all of Azerbaijan, as well as in Karabakh, folk medicine is also understood as a Turkish 

remedy. Due to its national character, the lexical system of folk medicine is mainly national. 

This idea is confirmed by ancient written scientific sources on medicine. It should be noted that 

the lexicon of folk medicine in the Karabakh dialects and accents is interesting in terms of 

richness, covering both human and animal diseases. Here in the lexicon of folk medicine there 

are anatomical words, as well as the names of diseases and lexicons of medicinal methods. 

According to their function in the lexicon of folk medicine in Karabakh dialects and dialects, 

word groups are divided into two parts: 1. active 2. passive. The active group of the lexicon of 

folk medicine itself is divided into two parts: a) Active words used in a wide circle b) Active 

words used in a limited circle. 

Part of the lexicon of folk medicine has already acquired a national character. For example, 

today everyone understands the lexical meaning of words such as boils, acne, whooping cough, 

tremors and so on. Such words are common language units used in everyday speech, which are 

not characterized by any development or stylistic limitations. They are set against individual-

stylistic units. Words of national character - the lexicon of medicine is sometimes metaphorical 

in the vernacular. This is an interesting language fact and is based on the ancient beliefs and 

convictions of the people. For example, among the people, cancer (xərçəng xəstəliyi)  is used 

as–zəhrimar, tumor diseases (şiş xəstəlikləri) –as yaman, measles (qızılca) –as mübarək, 

tuberculosis (vərəm) –incə dərd, сhickenpox (çiçək) –gül and so on.  

The lexicon of folk medicine in the Karabakh dialects and accents is very diverse in its 

semantics, way of formation, structure and character. When considering the ways in which the 

lexicon of medicine is formed in these dialects, it becomes clear that the origin of words is due 

to several reasons; 1. according to appearance a) color, b) volume, 2. according to character a) 

quality, b) quantity, 3. according to location a) according to external body parts b) according to 

internal organs 

KEY WORDS: Azerbaijani language, Karabakh dialects and accents, lexicon of folk medicine, 

national lexicon, semantics, metaphoric. 

 

Azərbaycan xalqının məişət və mədəniyyətində də xalq təbabətinin çox qədim tarixi vardır. 

Burada xalq təbabəti həm də türkəçarə və ara həkimliyi kimi adlanır.  

Öz milli xarakterinə görə xalq təbabətinə aid olan leksik sistem də müvafiq olaraq, əsasən 

millidir. Azərbaycan dilinin xalq təbabəti leksikası dilimizin ən qədim şifahi abidəsi “Kitabi-
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Dədə Qorqud” dastanlarında, müxtəlif folklor nümunələrində - atalar sözləri və məsəllərdə, 

vahidlərdə, bayatılarda, nağıl və dastanlarda qorunub saxlanılmışdır.  

Yazılı Azərbaycan ədəbi dilinin bütün nümunələri – yazılı abidələr, həmçinin klassik yazılı 

ədəbiyyat, eləcə də yazılı elmi əsərlər xalq təbabəti leksikasının ən doğru-dürüst mənbəyidir. 

Qarabağa məxsus xalq təbabəti leksikasında araşdırma obyekti kimi həm somatizmlər, həm 

xəstəlik adları, həm də dərman-müalicə üsullarına dair sözlər seçilmişdir. 

İşləkliyinə görə sözlərin qrupları 

Qarabağın xalq təbabəti leksikasında işləkliyinə görə söz qrupları iki yerə ayrılır: 1. aktiv 2. 

passiv. Xalq təbabəti leksikasının aktiv qrupu özü də iki yerə ayrılır: a) geniş dairədə işlənən 

aktiv sözlər b) məhdud dairədə işlənən aktiv sözlər. 

Qarabağın xalq təbabəti leksikasının bir hissəsi artıq ümumxalq xarakteri kəsb etmişdir. 

Məsələn, bu gün hər kəs çiban, yara, sızanaq, boğmaca, öskürək, qızdırma –titrətmə və s. kimi 

sözlərin leksik mənasını anlayır. Burada təbabət leksikası tabu kimi metaforikləşir. Bu da 

maraqlı dil faktı olub, xalqın qədim inam və etiqadlarına əsaslanır. Məsələn, xalq arasında 

xərçəng xəstəliyi –zəhrimar, şiş xəstəlikləri –yaman, qızılca –mübarək/nübarək, vərəm –incə 

dərd, çiçək –gül xəstəliyi və s. kimi işlənir. 

Qarabağın xalq təbabəti leksikasında ümumxalq səciyyəli sözlər öz semantikasına, əmələ gəlmə 

yoluna, quruluşuna və xarakterinə görə çox rəngarəngdir. Təbabət leksikasının semantikasını 

nəzərdən keçirərkən məlum olur ki, bu sözlərin yaranması bir neçə səbəblə bağlı olmuşdur; 

1.görünüş baxımından a) rəng b) həcm c) uzunluq; 2. xarakterinə görə a) keyfiyyət, b) kəmiyyət 

3. yerinə görə a) bədən üzvlərinə görə b) daxili orqanlara görə 

1. Görünüş baxımından adlandırılan xalq təbabəti leksikası  

Çiçək/çiçəx' – görünüşünə görə adlandırılmış bu xəstəliyə Təbriz dialektində (9. 163) hətta gül 

xəstəliyi də deyilir. Xəstəlik nəticəsində insanın dəri örtüyü qırmızı səpkilərlə örtülür. Elmi 

təbabətdə çiçəyin iki növü məlum olsa da, Qarabağda əsasən su çiçəyi ilə bağlı müalicə üsulları 

məlumdur. Elmi təbabətin nailiyyətlərinin, yəni peyvəndlərin tətbiqinə qədər bu xəstəliyin nə 

qədər qorxulu fəsadlar törətməsinə dair məlumat qədim bir bayatıda bu günümüzə qədər gəlib 

çatmışdır: 

Mən ölürəm çiçəkdən 

Məni qoru milçəkdən. 

El ağlar, yanlış ağlar 

Anam ağlar gerçəkdən. 

Əsl həqiqətdə də, çiçək xəstəliyinə qarşı vaksinin kəşfinə və tətbiqinə qədər bu xəstəlikdən 

xüsusən üz dərisində ömürlük çopur-çapıqlar yaranırdı. Bu səbəbdən də bəzi hallarda çiçək 

xəstəliyinə çopurluq xəstəliyi də deyilmişdir. Təsadüfi deyildir ki, çiçək əleyhinə peyvəndləmə 

prosesinə bu ərazidə həm də çiçəx kəsdirməx deyilmişdir. 

Məxmərəx – görünüşcə məxmər kimi görünən səpkilər, adətən, qida zəhərlənməsi, ya da 

soyuqdəymə zamanı meydana çıxır. Xəstəliyin adı məxmər və sifətin azaltma dərəcəsini 

düzəldən qədim -rək şəkilçisindən düzəlmişdir. Sözün mənası məxmər kimi, məxmərə bənzər 

deməkdir.  

Xiyərək – bud büküyündə vəzinin şişərək xiyar formasını almasıdır.  Xəstəliyin adı xiyar və 

sifətin azaltma dərəcəsini düzəldən –rək şəkilçisindən əmələ gəlmişdir. Sözün mənası xiyara 

oxşayan, xiyar kimi deməkdir. Xalq təbabətində oxlovu qızdırıb ucunu qəfildən həmin yerə 

toxundurub xəstəni diksindirməklə müalicə edilir.  

a)Rəng baxımından adlandırılan xalq təbabəti leksikası   

Qızılca/qızılcıq –infeksion xarakterli xəstəlik olub, dəri səthinin aldığı qırmızı rəngə görə 

verilmiş addır. Qızıl qədim türk mənşəli söz kimi qırmızı mənasını bildirir. –ca/-cıq şəkilçisi 

isə kiçiltmə mənalı ad düzəldən şəkilçidir. Qarabağda  xalqın inamına görə, qızılca çıxarmaq 

bütün insana həyatı boyu bir dəfə qismət olur. Əgər insan yaşadığı həyatı ərzində qızılca 

görməyibsə, öləndən sonra, hətta qəbirdə də olsa, çıxarmalıdır. Xalq inamına görə, qızılca 
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çıxaran adam qırmızı paltar geyib, qızıl taxsa, xəstəliyi yüngül keçər. Belə xəstəni yad adam 

görməsə, yaxşıdır. Bütün Azərbaycanda olduğu kimi, xalq bu xəstəliyin adını tabu hesab edərək 

ona mübarək /nübarək deyərək, guya onu xəstəlik hesab etmir. 

Sarılıq elmi təbabətdə botkin xəstəliyinin adıdır. Xəstəliyin adını sifətin substantivləşməsi kimi 

qəbul etmək lazımdır. Adından da göründüyü kimi, xəstəliyin əsas əlaməti öd ifrazının 

problemi ilə bağlı olub, dəri səthinin və göz dibinin saralması ilə xarakterizə olunur. Xalq 

təbabətində belə xəstələri iyrəndirmək məqsədi ilə bit yedizdirilir. Sonra bunu xəstəyə deyib 

onu iyrəndirirlər. 

Qaramığ xalq təbabətində səfəlcəmin bir forması olub, əsasən, uşaqlarda rast gəlinir. 

Xəstəliyin adı qara və -mığ morfemlərinin birləşməsindən yaranmışdır. Maraqlıdır ki, Salyan 

rayon şivəsində qarışıqlıq mənasında mığır sözü işlənir. Xəstliyin əlaməti də bu etimoloji 

yozumun doğruluğunu təsdiq edir. Doğrudan da, xəstənin bədəni qara ləkəli kimi görünür. Belə 

halda xəstənin kürəyinə küpə qoyaraq çərtib qan aldıqdan sonra sağalır. 

 Ala xalq təbabətində dəri səthinin ağarması-vetilyaqa bu şəkildə  adlanır. Bəzən bu xəstəliyə 

Qarabağda  dəri yeyilməsi də deyilir.  

Qızıl yel təbabətdə infeksion dəri xəstəliyinin adı görünüşünə görə adlandırılır. Xəstəliyin 

dəridə qırmızı ləkə kimi görünməsi və bir müddətdən sonra keçməsi ilə xarakterizə olunması 

səbəbindən yel adlanması tamam yerinə düşür. Xalq təbabətində qızıl səndəl ağacının tozunun 

su ilə qarışdırilaraq yaraya sürtülməsi ilə müalicə olunur. 

Qara yara – elmi təbabətdə Sibir yarası adlanan infeksion xəstəlik əsasən heyvan xəstəliyidir. 

Görünüşcə yanıb qaralmış, köz basılmış kimi göründüyündən xalq yaraya bu adı doğru olaraq 

vermişdir.  Xəstə heyvanla təmasda olan insana yoluxa bildiyindən olduqca təhlükəli xəstəlik 

hesab olunur. 

 Sarı yara - xəstəliyin dəri səthindəki rənginə və sulu olduğu səbəbindən belə adlanır. Xalq 

təbabətində müxtəlif yara quruducu vasitələrlə müalicə olunur. 

Ağ qan – elmi təbabətdəki leykosit (plazma) termininin xalq dilində ifadəsidir. Hətta leykoz 

xəstəliyinə xalq arasında ağ qan xəstəliyi deyilir. Qarabağda xalq arasında bu xəstəliyin 

gedişinin belə bir fraza ilə ifadə olunması da maraqlıdır: Ağ qan qırmızı qanı yeyir. 

Ağ – xalq təbabətinin ümumişlək leksikasında bu söz artıq simvollaşaraq bir neçə xəstəliyin 

adını bildirməyə xidmət edir. Ağ - göz xəstəliyi. Xalq arasında gözünə ağ gəlmək, gözünə ağ 

düşmək, gözünə ağ dammaq kimi ifadələr işlənir. Təsadüfi deyildir ki, Aşıq Ələsgər “Bir şagird 

ki, ustadına kəm baxa, Onun gözlərinə ağ damar-damar” – deyərkən gözün qarasının ağarmasını 

xəstəlik  mənasında işlədərək, kor olmağı nəzərdə tutmuşdur. 

Qara qan -canlı xalq danışıq dilində və xalq təbabətində venoz qan qara qan adlanır. Arterial 

qana nisbətən daha tünd rəngdə olan qan oksigenlə zəngin olması baxımından kimyəvi tərkibcə 

fərqlənir. Canlı xalq dilində bu sözlə bağlı maraqlı ifadələr mövcuddur: qanı qaralmaq-

hirslənmək, əsəbiləşmək; qanıqara-əsəbi, hirsli, ürəyindən qara qanlar axmaq- 

həyəcanlanmaq, darıxmaq və s. 

Qara su - elmi təbabətdə qlaukoma xəstəliyinin canlı xalq danışıq dili variantıdır. Bu sözün 

rənglə əlaqəsi olmasa da, burada qara sözünün çoxmənalı olması aydın müşahidə olunur. 

Dilimizdəki gözünə qara su gəlsin! qarğışında bu ad yaxşı mühafizə olunmuşdur. Nəsiminin 

qəzəllərinin birində aşiq rəqibinə qarğış edərkən deyir:- Buduna çıxsın ufalar, gözünə həm qara 

su.Tutulsun dilü qulağın bir neçə daş dişinə (14.51).  

 Qara su – Qarabağda həm də qurd xəstəlikləri zamanı insanın ağzından axan su mənasını 

bildirir. Əlbəttə, bu suyun rənginə görə yox, miqdarına görə adlandırılır: Ağzından qara su 

gəlmək ifadəsi bu səbəbdən yaranmışdır. 

Qara qızdırma –xəstəliyin uzun sürməsi ilə bağlı belə adlandırılır. Dahi türkoloq M.Kaşqari 

türk dillərində qara sözün çoxmənalı olmasını ortaya çıxaran ilk dilçi olmuşdur. Çox maraqlıdır 

ki, bu sözlərin bəzisi müasir dildən tamamilə fərqli xarakterdə təzahür edir. Məsələn: kara kuş 
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- Müştəri ulduzu; kara kuş – dəvə dabanının ucları; kara ot – Hindistandan gətirilən zəhərli bir 

ot; kara yağ – neft və s.(8 . IV . 246-247). 

Maraqlıdır ki, Azərbaycan dialekt və şivələrində yalnız “qara” sözündən törəyən onlarla insan 

və heyvan xəstəliyi adları toplanmışdır: Məsələn:qaraca dil (Basarkeçər) –malın dilində yara; 

qarapapax (Bərdə, Gədəbəy, Gəncə, Tovuz) – heyvanlarda və toyuqda xəstəlik; qara sızax 

(Qazax) – qoyunda xəstəlik; qara sulux (Qazax) – qoyunda xəstəlik; qaratulux (Füzuli, 

Salyan, Zəngilan) – barama xəstəliyi; qarayelin (Basarkeçər) –heyvanda xəstəlik; qaraqançır 

–dərinin zədələnməsi nəticəsində qaralıb-göyərməsi; qarabasma (təbabətdə qalyüsinasiya, 

psixi-nevroloji xəstəlik) və s (2. 279-282). Maraqlıdır ki, xalq təbabətində də bir sıra dərman 

bitkilərinin adları da “qara” sözü ilə bağlıdır: qara nanə, qara səhləb, qara reyhan, qara qaytarma 

və s. Qeyd etmək lazımdır ki, burada qara sözü tünd çalar anlamına daha çox uygun gəlir. 

Boz – Qarabağda xalq təbabətində traxoma xəstəliyinin sinonimi kimi işlənir. Söz gözün 

qarasının bozarması nəticəsində yaranmışdır. Canlı xalq dilində gözü bozarsın! qarğışı da bu 

proseslə bağlıdır. 

 Ağsuluq/ağsul - xalq təbabətində, əsasən, körpə uşaqların ağzında əmələ gələn xəstəlikdir. 

Suluqlamanın nəticəsində ağızın selikli qişasında ərp əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur. 

Quba dialektində bu sözə ağsul kimi dodaqların qıraqlarına çıxan yara mənasında rast gəlinir 

(2. 16). 

Xalq təbabəti leksikasının bir qismi də xəstəliyin xarakteri ilə bağlı yaranır. Buraya xəstəliyin 

keyfiyyəti, xəstəliyin müddəti - kəmiyyəti, əmələ gəldiyi yer və s. daxil ola bilər.  

a)keyfiyyətlə bağlı - qızılcanın əbəsi - qızılcanın ağırlaşması; şirin yara – sulu yara 

(Karvansaray, Salyan); bişməcə/pişməcə – xalq təbabətində istidən bədən dərisinin, xüsusən, 

uşaqlarda büküklərin səpib-qızarması; bulaşma - Mingəçevir şivəsində xəstəlik deməkdir, 

əsasən, keçici xəstəlik mənasında işlənir. Büzməcə Lerik rayon şivəsində yeni doğulmuş 

uşaqlarda olan xəstəlik deməkdir (danışıqdan). Çaş xalq təbabətində əksər şivələrdə çəpgöz 

mənasında işlənir və kobud söz kimi qəbul olunur. Maraqlıdır ki, eyni mənada Zaqatala 

şivəsində çeşi sözü işlənir. Bizcə, bu söz fars mənşəli çesm göz sözü ilə bağlıdır. Çeşmex' sözü 

də buradan əmələ gəlmişdir. Maraqlıdır ki, Meğri şivəsində anatomik termin kimi heyvanın 

burnunun üstü mənasını verir: -Qoyunin çeşmeyinnən qan aldı dayım (2, 92). 

Döyənək  sözünün kökü döymək, eyni nöqtəyə təsir etmək  feilindən olub, -ənək leksik şəkilçisi 

vasitəsilə düzəlmişdir. Qarabağda danışıq dilində qabar sözünün sinonimi kimi istifadə olunur. 

Uçuq – tibbdə herpes termininin xalq təbabətində işlənən şəklidir. Artıq ümumxalq səciyyəsi 

kəsb etmişdir. Canlı xalq danışıq dilində uçuqlamaq feili dəri səhində həmin prosesin baş 

verməsi mənasında işlənir. Ehtimal etmək mümkündür ki, sözün kökü uç(maq) müasir 

anlamdakı dağılmaq, pozulmaq mənasına uyğun gəlir. 

Pullu dəmrov termini xəstəliyinin dəridə törətdiyi vəziyyətə, qabıqlanmaya əsasən belə 

adlanır. 

b) kəmiyyətə görə 

Ekiz  sözü mənşəyinə görə iki sayından əmələ gəlmiş, –z isə cəmlik, yəni kəmiyyət şəkilçisidir. 

Üçəm – mənşəyinə görə üç sayından əmələ gəlmiş –əm isə geniş mənada əlamət bildirən leksik 

şəkilçisidir. 

Onikibarmaq bağırsaq birləşməsi ölçüsünə görə on iki barmaq uzunluqda olan bağırsaq 

mənasını verir.  

Cüt gətirmək feili Qazax dialektində ekiz doğmaq mənasında cüt yətirməx' kimi tələffüz 

olunur. 

Ekiztayı leksemi Qarabağda canlı xalq danışıq dilində əkizlərdən biri  mənasında işlənərək, 

artıq ümumxalq xarakteri kəsb etmişdir. Göründüyü kimi, atributiv anlamlı substantivləşmiş 

ekiz və tay antonimləri əsasında düzələn ikinci növ ismi birləşmə mürəkkəb quruluşlu sözə 

çevrilmişdir. 
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Doqquzdon termini İmişli rayonuna aid xalq təbabəti leksikasında yara növünü bildirir: -Uşağ 

vaxtı qıçıma doqquzdon çıxıb, o:n yeridi bı (2,139).  

c) xəstəliyin yerinə görə 

 Azərbaycan dilinin xalq təbabəti leksikasında qulaqdibi, qoltuğaltı, donuzboyun, dilbaş (malın 

dilində əmələ gələn yara), qılbaş və s. termin səciyyəli sözlərdə xalqın advermə üsullarından 

biri kimi bədən üzvlərinin adından istifadə etməsi aydın müşahidə olunur.  

İşlədilmə dairəsinə görə sözlərin qrupları 

Xalq təbabəti leksikasının böyük bir qismi dialekt səciyyəli təbabət leksikasıdır. Bu sözlər həm 

insan, həm də heyvan xəstəliklərinə, eyni zamanda insan və heyvan fiziologiyasına aiddir. Belə 

sözləri peşə-sənət leksikasına da aid etmək olar. Əlbəttə ki, belə halda deyilən fikir bütün sözləri 

əhatə edə bilməz. Daha diqqətlə yanaşdıqda belə sözlər sırf dialekt səciyyəsi daşıyır. Tədqiqat 

nəticəsində məlum olur ki, burada müasir ədəbi dilimizdə arxaikləşmiş sözlərə də təsadüf olu-

nur. Məsələn: sayru, bağır, öfgə, em, ummaq, ağu, baş və s. 

Araşdırma nəticəsində məlum olur ki, xalq təbabəti leksikasının dialekt səviyyəsində sinonimik 

zənginliyi diqqəti xüsusilə cəlb edir.  Bu hal, bəlkə də, hər bir tayfanın özünəməxsus həyat tərzi, 

dünyagörüşü və sınanmış təbabət üsullarının özəlliyindən qaynaqlanır. Daha bir maraqlı cəhət 

ondan ibarətdir ki, bu leksik vahidlərin bir qismini ədəbi dildəki variantı ilə əlaqələndirmək 

olmur. Məsələn: daban Qax şivəsində sinə; a:va –gicgah, qutu – böyrək; Zəngilan və Şəki 

dialektində göbələk – böyrək; Şərur şivəsində qutqu-böyrək  və s. mənalarda işlənir (2).  

Azərbaycan xalq təbabətinin spesifik leksik fondunu diaxronik-dialektoloji istiqamətdən 

araşdırarkən burada bəzi leksemlərin etnolinqvistik tədqiqi bir sıra maraqlı məsələləri aşkara 

çıxarmağa imkan verir. Nümunə kimi bəzi leksemləri nəzərdən keçirək:  

Ağu/ağı –zəhər. Ağu sözü Orxon-Yenisey abidələrində, M.Kaşğaridə, “Kitabi-Dədə Qorqud”, 

“Şühədənnamə” və başqa bədii nümunələrdə zəhər mənasında işlənir. M.Kaşğaridə, hətta ağula 

– zəhərlə (mək) şəklində də işlənir: - Ol aşın ağuladı (8, III, 328). Ağu/ağı müasir ədəbi dildən 

daha çox ümumxalq danışıq xüsusiyyəti kəsb edir: -İlana ağu verən kərtənkələ frazemi 

tərkibində bu söz daşlaşmışdır. Neftçala rayon şivəsində bu söz ağı şəklində müxtəlif bu 

gəmiricilərə və ziyanverici həşəratlara qarşı işlənən dərman vasitəsi mənasını daşıyır: -Mışa ağı 

qoymışam, cücələri qoyma ora gessin (Neftçala).  

Hətta bu şivələrdə həmin məqsədlə dərman səpən aeroplanlara ağusəpən deyilir. Ağu sözü 

klassik ədəbi mənbələrdə də eyni mənada işlənmişdir: - Gərçi ağudur fəraqun şərbəti aşiqlərə, 

Eyləməz vəslün şərabın içənə ol ağu kar (Nəsimi) (14).  

Baş - yara, çiban. Qədim türk lüğətlərində baş sözünün aşağıdakı mənaları verilmişdir: 1. yara 

(türkmən mənbələrindən başqa) 2. dərd, qəm 3. yaralı 4. dəri xəstəliyi və s.  

Qeyd etmək lazımdır ki, baş sözü şivələrdə, əsasən, bəzi yara adlarının tərkibində  qalmışdır. 

Məsələn, Şamaxı dialektində dilbaş heyvanda dilin üstündə əmələ gələn xırda səpki mənasında 

mühafizə olunmuşdur. Neftçala rayon şivəsində isə barmağa çıxan, dırnağın və hətta buğum 

sümüyünün düşməsi ilə nəticələnən qılbaş sözündə qalmışdır:  -Keçən il barmağıma qılbaş 

çıxmışdı (Neftçala). 

XVIII əsr yazılı abidəsi M.Y.Şirvaninin “Tibbinamə” əsərində müəllif daha bir yara növü olan 

yanurbaş haqqında yazır: - Əkələ zəhmətinə yanurbaş dəxi deyirlər, insanın bədəninə çıxıb 

qızılca olur və yenə çevrə yanı göycə olub əldə və ayaqda və bədəndə olur... (18. 79) 

Baş Nəsiminin dilində də yara mənasında işlənmişdir: -Yürəgim baş oldu qəmdən, gəl içim yar, 

üştə gör; - Firqətün dərdi çıqardı yürəgümdə başlar. (14, 122).  

Bağır -ciyər, ürək, könül. Qədim türk mənşəli sözlərin etimoloji lüğətində bu sözün aşağıdakı 

mənaları verilir: 1) qara ciyər; 2) ürək; 3) köks, sinə; 4) qarın daxili orqanlar; 5) əşyanın ön 

hissəsi; 6) yan tərəf; 7) qohum, qan qohumu və s. (4, 17-18). Bağır sözü M.Kaşqaridə qara 

ciyər mənasında qeydə alınmışdır. Bundan başqa, lüğətdə verilmiş böyük bağırlığ birləşməsinin 

kimsəyə boyun əyməyən, ciyəri böyük olan şəxs mənası bildirdiyi qeyd edilir. Lüğətdə bağır 

sözünün həm də orta mənasında işlənməsi göstərilir: ya bağrı – yayın ortası  (8, IV,64). Cox 
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maraqlıdır ki, “Divani-lüğət-it-türk” də eyni köklü bağırlanmaq sözünün laxtalanmaq, 

qatılaşmaq mənası da verilmişdir (8, IV 64). 

Klassik yazılı ədəbiyyatda da bağır sözü, əsasən, ürək və çiyər mənasında işlənmişdir: -Bəndən 

iraq olduğun bağrımı qan eylədi (14, 137); -Bağrı bütünlər mənə tənə edərlər müdam, Halımı 

şərh etməyə bir ciyəri parə yox (12, 51). 

Bağır sözü XVIII əsr abidəsi M.Y. Şirvaninin “Tibbnamə” əsərində insanın ciyəri (qara ciyər) 

mənasında işlənir: - Bu otuz iki damar bağıra mənsubdur, bu damarlara ürdə deyirlər. (18, 161).  

Maraqlıdır ki, şivələrdə bağır sözünün qədim mənalarının bəzisi qorunub saxlanmışdır. 

Məsələn, Gəncə, Qazax, Şəmkir, Şuşa və s. şivələrdə  bağır qara ciyər, Ağdam, Cəlilabad, Şəki 

və s. şivələrdə isə ürək, qəlb anlamında işlənir (2,35). Bu sözün ürək mənasında işlənməsi bağrı 

çatlamaq ifadəsində özünü göstərir. Bağır sözünün ədəbi dildə hətta öd mənasında da işlənməsi 

məlumdur. M.Ə. Sabirin dilində bağır sözünün həm öd, həm də ürək mənasında işlənərək 

qorxmaq anlamı müşahidə olunur: -Qorxdum, ay aman, yarıldı bağrım, bir nazik ipə sarıldı 

bağrım (16). 

Çox maraqlıdır ki, müasir ədəbi dildə bağır sözü insanın daxili orqanının adı kimi arxaikləşsə 

də, Qarabağ dialektinə daxil olan əksər şivələrdə heyvan orqanı mənasında işləkliyini 

itirməmişdir. Bundan əlavə, Gəncə, Kürdəmir, Qax, Qazax, Mingəçevir, Şəki, Şəmkir, Şuşa 

şivələrində işlənən qarabağır sözü qara ciyər mənası verir; Ağcabədi, Agdam, Gəncəvə İmişli  

şivəsində isə qara ciyərlə quyruqdan və quzu beynindən bişirilən bağırbeyin plovun xuruşu 

mənasında işlənir (2. 35). 

Bu qədim söz müasir ədəbi dildə həm də sinə, köks mənasında daha çox işlənir: bağrına basmaq, 

bağının başı, bağrı çatlamaq və s. 

Klassik ədəbi nümunələrin dilində də bağır sözü, əsasən, ürək mənasında daha çox işlənmişdir: 

-Bəndən iraq olduğun bağrımı qan eylədi. (14);  -Hicri bağrın qan edən gül bərgi-xəndanım 

hanı? (12). 

Boğaz türk mənşəli qədim sözlüklərdə boğulma mənası ilə bağlanır. Əslində boğaz sözünün 

əsas mənası heyvanlarda baş verən döl dövrüdür. “Kitabi-Dədə Qorqud”da da boğaz sözü 

əsasən heyvana aid olunur. Lakin “Beyrək” boyunda işlənən Boğazca Fatma birləşməsi mənfi 

obraza nifrət bildirməyə xidmət edir. Maraqlıdır ki, Neftçala rayon şivəsində də “boğaz olmaq” 

feili həqiqi mənadan başqa, həm də məcazi məzmunda “qəbahətli vəziyyət” deməkdir: -Dili 

yoxdu axı, boğazdı axı! (danışıqdan) 

Sözün kökü və etimologiyası maraqlıdır. Boğ(az)-boy(lu) və doğ(uş)-döl qarşılaşdırılması bəzi 

məqamlara aydınlıq gətirməyə imkan verir. Şivələrdə eyni mənanı bildirən “boylu” evfemizmi 

“Kitabi –Dədə Qorqud”da da işlənir: - Badam yesə boylu görünən incə bellim (13). Bundan 

başqa, şivələrdə eyni mənada istifadə olunan yüklü, həmləli, aylı-günlü, ikicanlı, ağzı tamsız  və 

s. kimi evfemizmlər hamiləlik mənasını ifadə edir. Maraqlıdır ki, ərəb mənşəli həml - yük sözü 

ərəb dilinin fleksiyası nəticəsində hamilə kimi işlənir. Şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrində 

bari-həmlini yerə qoymaq ifadəsi də bu cəhətdən maraqlıdır. Bar həm də yük deməkdir. Bunu 

təsdiq edən şivə faktları da vardır: bardan (böyük kisə), barxana (yük), bar (ağ ərp, kif), bar 

(şiş) və s. Qarabağ dialektinin Ağdam, Bərdə, Şuşa və başqa şivələrində bar xalq təbabəti 

termini kimi dilin üzərindəki ərp, barrammax-ərplənmək  mənasında işlənir. 

 Ummaq –yemək gördükdə üz-gözü şişmək mənasında işlənən sözü H.Zərinəzadə belə izah 

etmişdir: “Klassik ədəbi nümunələrdə bu sözün mənası istəmək, arzu etmək anlamını verir: -

Şərbəti ağuludur fani cahanın, sən anın, Sərbətindən nuşdaru umma zinhar, istəmə (Nəsimi); - 

Ummadın ki, mənimlə olasan şad, Dərdə ki, əmidin oldu bərbad; - Ümid ilə bağladı umub kam, 

Ol Kəbə arzuya ehram (Füzuli) (11). 

Xalq dilindəki bir neçə atalar sözündə bu qədim leksem mühafizə olunmuşdur: -İtin axmağı 

qaysavadan pay umar, özü də çini boşqabda; - Uman yerdən küsərlər. Bəzi şivələrdə işlənən 

umsuq sözü ummaq feilindən törəmişdir. Salyan rayon şivəsində də tamahkar, hər şeydən 

şişməyə öyrəncəli adama umsuğ deyilir. Ummaq feili həm də tibbi məzmun ifadə edir. Xalq 

Page 121



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

  
 

 
 

təbabətində ummuş adamı “umma-qappa” edirlər. Şişmiş adamın istədiyi xörəyi bişirib, 

gizlincə onun kürəyinə vurub qarşısına qoruyurlar. Sonrakı türkəçarə isə xəstəni diksindirmək 

məqsədi ilə qəfildən guya onun sinəsindən nəyi isə qapır kimi hərəkət edirlər. Xəstədəki şişin 

diksindirmə nəticəsində çəkilməsinə inanılır. 

Sayru sözünə naxoş, xəstə mənasında  Azərbaycan dilinin Borçalı rayonunun Kosalı kənd 

şivəsində təsadüf olunmuşdur: - Nə sağdı, nə sayrı (4, 422). Bu sözə sayıl/sayrı fonetik 

variantlarında Mərəzə və Neftçala rayon şivəsində rast gəlinir: -Atabba sayıl düşüb qalıb; -Heç 

kəs saf canın sayıl isdəməz (danışıqdan) (Neftçala).  

Sayru sözü qədim bədii nümunələrdə də mühafizə olunmuşdur: - Ol obada bir yaxşı xub yigit 

sayru düşmüş idi (13); - Sayru halın sağ bilməz. (15); - Gəl ki, didarın bu sayru canə dərman 

oldu gəl. (14); - Öldürmə, şaha, sayruyi əttar eşigindən (12).  

Somatizmlər də dildə ən qədim sözlər kimi tədqiqat baxımdan maraq  doğurur. Azərbaycan 

dialektologiyasının leksik fondunda somatizmlər lüğəvi zənginliyi ilə diqqəti cəlb edir. 

Apardığımız araşdırmadan məlum olur ki, somatizmlər leksik-lüğəvi məna tutumu cəhətdən 

feildən sonra söz yaradıcılığı prosesində ən fəal çıxış edən leksik vahidlərdir. Semantik 

özünəməxsusluq dildə somatizmlərdən çoxmənalılıq, sinonimlik, omonomlik, antonimlik, 

frazeoloji və s. cəhətdən bəhrələnməyə imkan verir. 

Somatizmlər söz yaradıcılığı prosesində çox aktivdir. Belə ki, onlar düzəltmə və mürəkkəb 

sözlərin ən məhsuldar vasitəsidir. Azərbaycan dialekt və şivələrinin lüğət “arsenalı” 

somatizmlərin yeni bir cəhətini ortaya cıxarmağa imkan verir. Bu da somatizmlərin ədəbi 

dildəkindən daha çox lüğəvi zənginliyə malik olmasıdır. Dildə sinonimliyin səbəbi kimi irəli 

sürülən tayfa dil xüsusiyyətləri bu məsələdə də özünü aydın büruzə verir. Belə olan halda tayfa 

elementlərinin ədəbi dil faktı ilə müqayisəli araşdırılması bir sıra məsələləri aydınlaşdırmağa 

imkan verir. Bunlardan ən əsası somatizmlərin kök morfemlərinin tarixi-diaxronik izahıdır. 

Deməli, o zaman kök morfemlərin semantik inkişafı və dəyişməsi məsələsinə də bir aşkarlıq  

gətirmək mümkün olar. Dialekt və şivə leksikasındakı somatizmlərin sinonimik  zənginliyi 

Azərbaycan ədəbi dilinin formalaşmasında iştirak etmiş türkdilli tayfaların say çoxluğunu əks 

etdirən çox tutarlı bir göstəricidir. Təxmini hesablamaya əsasən deyə bilərik ki, ədəbi dilin lüğət 

fondunda mövcud olan somatizmlər onların şivə variantlarından xeyli azdır. Əlavə olaraq onu 

da qeyd edək ki, burada yalnız –aq2 –ıq4 affiksli somatizmlər nəzərdə tutulur. Məsələnin bu cür 

qoyuluşu somatizmləri  tədqiqat məqsədi ilə ümumi ad altında birləşdirməkdən irəli gəlir. 

Çünki –aq -ək–ıq –ik affikslərini əlaqələndirən fonematik faktor – q (-k) samitidir. Türk 

dillərinin ən qədim əlaməti kimi samit səsin fonematik əhəmiyyətinin daha çox üstünlüyü bu 

fikrimizi əsaslandırır. –q (–k) morfem kimi istər Azərbaycan  ədəbi dilində, istərsə də şivələrdə 

derivatoloji intensivliyi ilə seçilir. Bəzən bu səslərin sadəcə qapalı heca yaratması da müşahidə 

olunur: sarı (-maq) –sarıq (isim) ; -sarı (sifət) –sarıq (bəzi türk dillərində sifət) və s. Qeyd etmək 

lazımdır ki, şivələrdə -q (-k) affiksli somatizmlərin əksəriyyəti ikihecalıdır. Deməli, şəkilçi 

morfemlərdə -q səsinin özünün də bir heca təşkil etməsi absurd olduğundan bir hecalı kök 

morfemin struktur-semantik tərəfi maraqlı görünür. Bizim mövqeyimizcə də, Azərbaycan dilini 

“feil dili” adlandıran dilçilərin fikrində daha çox həqiqət vardır. Beləliklə, -aq (-ıq) affiksli 

somatizmlərin bəzisi üzərindəki araşdırma əsasında fikrimizi əsaslandıraq: 

Ayaq - Azərbaycan dili dialekt və şivələrində  ayağ, əyağ, eyağ, ayax, əyax və s. kimi tələffüz 

olunan bu sözün kökünü türkologiyada (at, ay, az, ad) kök formalarla əlaqələndirirlər. Qeyd 

etmək lazımdır ki, şivələrdə ayaq sözünün  kök morfeminin müxtəlif variantları da onların 

eyniköklü olduğunu isbat edir: addama/addamac/ addamaş (su üstündən keçmək üçün kiçik 

keçid) (Zəngibasar, Naxçıvan, Qazax, Gədəbəy, Şəmkir, Tovuz); ayağçi (kuryer) (Salyan) ; 

adax-adax (addım-addım) (Ağdam); adax durmax (ayaq üstə dik durmaq; ilk addım atmaq) 

(Mingəçevir);  ayqax (bələdçi); aylanmaq (gəzib-dolaşmaq) (Quba); ayaqüstü - ofisiant (Quba); 

atüstü (tələsik) (əksər şivələrdə) ; axsaq (ayaqdan şikəst) (ədəbi dildə) və s.   
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 Ayaq somatizminin kökü VC heca tipinin müxtəlif variantları (ad/ at/ az/ əz) həm şivələrdə, 

həm də ədəbi dildə işləkdir: addamaq (aşmaq); atdanmaq  (yola düşmək); “Gəlinatdanma” 

(etnoqrafik musiqi növü); atdanmaq (tullanmaq) ; atüstü (insanın ayaqüstü vəziyyəti); azmaq 

(gəzərkən yolu səhv getmək); yazmaq   (ev quşlarının öz məkanlarından kənar düşməsi); aza-

təzə gəlib çatmaq (təsadüfən gəlib çıxmaq) (Salyan); təzmək / dazımaq (heyvanın və quşun 

qaçması) (Salyan) və s. 

Fikrimizcə, daban sözünün də kök morfemi əks oxuma ilə ad – la bağlıdır: da = ad. Beləliklə 

də, dabrımaq (sürətlə getmək), dəbərmək ( hərəkət etmək), davranış (hərəkət; rəftar;) və s. 

sözlərin kökü məsələsi  də aydınlaşır. Eləcə də, şivələrdə işlənən dəhrədavan (çoxgəzən); 

güldavan (uğurlu uşaq; ardınca oğlan doğulan qız); qaradavan (uğursuz adam)  (Neftçala) və 

s. sözlərdə bu morfemin qalması aşkar olunur. Maraqlıdır ki, ayaq sözünün ay - əy - ey kök 

morfemi ədəbi dildə və şivələrdəki yayınmaq; qayıtmaq; caymaq ( məc: yolunu azmaq); sayır- 

bayır danışmaq – nitqin azması, sayıqlama (Quba, Şahbuz) (2,422); bayılmaq (özündəngetmə); 

səyrimək ( əzələnin titrəməsi); keyik/ ceyran və s. Eləcə də at-et kök morfemi çatmaq; qatmaq 

(qovmaq mənasında) (Neftçala); batmaq( ayağı bulaşmaq); getmək; yetmək (çatmaq) və s 

sözlərin struktur- semantik əsasını təşkil edir. Hətta ay kök morfeminin heca (VC) formulunda 

C elementinin   fonoloji əhəmiyyət daşımaması semantik stabillikdə müşahidə olunur: ay/az - 

yazmaq (ev quşlarının azması); əy/əz; gəzmək; təzməx; təzix'məx' (heyvanların hürkməsi); 

təzdənməx'( çıxıb getmək) və s.     

V. Aslanov yazır ki, t/d və interdental z Azərbaycan dilində y səsinə keçir (1,II,21). Deməli, ad/ 

at/ ay/ az morfemləri semantik baxımdan eyni mənalıdır. Təsadüfi deyildir ki, ayağın bir orqan 

kimi funksiyası dildə onun mənaca həm də  məcaziləşməsinə səbəb olmuşdur. Məsələn, ayaq 

vermək (müsiqidə ani dayanmaqla başqa başqa şöbəyə keçmək); ayaq götürmək (gəlmək; 

hərəkət etmək); ayağına gəlmək (hüzuruna gəlmək); ölüm ayağı (həyatın sonu); başdan ayağa  

(əvvəldən axıra); baş-ayaq  (tərsinə); ayağı ağır  (uğursuz); ağırayaq  (hamilə); adaxlama  

(uşağın ilk yerişi)  və s. Göründüyü kimi, şivələrdə at, ay, az, ad morfemləri müxtəlif sözlərin 

tərkibində mühafizə olunmuşdur. Həmin variantların fərqli dialekt və şivələrdə olması isə 

qədim tayfa əlamətlərinin qorunub saxlanması deməkdir.  

Türk dillərində və qədim yazılı mənbələrdə at- ad- ay- az keçidləri ayaq sözünün müxtəlif 

variantlılığını yaratdığı kimi, yəqin ki, a saitinin də səs əvəzlənməsi olmuşdur. Fikrimizcə, həm 

M. Kaşqaridə , həm də “Kitabi- Dədə Qorqud” dastanlarında rast gəlinən ədük/ ətük  (ayaqqabı; 

çəkmə) sözünün kökü də ad / at = əd / ət kök morfemlərindən əmələ gəlmişdir: - Ol ətük ettürdi 

(O, çəkməsini təmir etdirdi (8, I , 259). ;  büküm ətük (qadın ayaqqabısı) (8, I , 394); -Basatı 

öginə qatdı, tutdu, ədüginin quncuna soqdı (13,101).  

 M. Kaşqari yazır: “Bu sözün türkcə olmadığını sanıram. Lakin qıpçaqların və onlara uyanların 

avam camaatı bunu belə tələffüz edir” (8, I ,394). 

Yeri gəlmişkən, bu gün də Neftçala rayon şivəsində işlənən qatmaq feili qovmaq mənasında 

işlənir: -Sən mə: qat, mən  də sə:. Qaç (maq) feilinin kök morfemi  t- ç səs keçidinin nəticəsidir. 

Deməli, ç- ş səs əvəzlənməsi də müasir türk dilindəki koşmak feilinin də kök morfemində eyni 

semantikanı saxlayır. Maraqlı cəhətlərdən biri də ayaq sözünün omonimliyi məsələsidir. 

Klassik poeziyada ayaq sözünün içki qabı anlamında işlənməsinin səbəbi  də bu qabın ayaq 

şəklində düzəldilməsi ilə bağlıdır. Arxeoloji qazıntılar zamanı ayaq formasında tapılmış qablar 

da  bunu təsdiq edir.  

Aşıq- Azərbaycan dialekt və şivələrində aşıx/ aşığ kimi tələffüz olunur. Sözün kök morfemi aş 

(VC) – leksik mənasına görə aşmaq feilinin köküdür. İcra etdiyi funksiyaya görə bu sümük aşıq 

adlanmışdır. Qədim türk lüğətində lüğətində bu sözün 3 mənasına diqqəti cəlb edir: 1) oynaq, 

2) topuq 3) bilək sümüyü. O yazır ki, ola bilsin, bu, düzəltmə sözdür, a affiksi a:ş- aş feilindən 

törəmişdir. Alim bununla müxtəlif türk dillərində aş(maq) və aşa:k morfemlərinin yüksəlmək, 

qalxmaq mənasında işlənməsini əsaslandırır. Əslində bu məsələdə bir həqiqət olması şübhə 

doğurmur. Məlum olduğu kimi, türk dillərində aş yüksək yerdən adlamaq mənasını verir. Al 
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kökünün də yüksək mənası bildirməsi müxtəlif kök morfemlərdə müşahidə olunmuşdur: ala yer 

(yüksək yer); alp igid  (uca məqama layiq qəhrəman); Alp dağları; Alban dövləti;  Alpan kəndi 

(Quba rayonu) və s. Qeyd etmək lazımdır ki, “Kitabi- Dədə Qorqud” dastanlarında da aşanmaq 

feili və ala sözü eyni cümlədə yüksəklik mənasında işlənmişdir: - Ala sayvan gög yüzinə 

aşanmışdı (13, 52). 

Aşıq bir orqan kimi, ötürmək , aşırmaq funkiyasını icra etdiyi üçün məhz aşıq adlanır. Xalq 

arasında deyilən “Filankəsin aşığı alçı durub” ifadəsi, həmçinin “Aşıq-aşıq” oyununda  udmağa 

əsas verən səbəb, məhz aşıq sümüyünün dik durmasıdır. Görünür ki, rus dilindəki alçik aşıq 

sözünün hansısa türk tayfa dilinə məxsus olan dubletidir. Əslində, türkmənşəli alçaq sözü 

tarixən yüksək əxlaqlı insanların ən əsas keyfiyyətidir. Təsadüfi deyildir ki, bu qədim əlamət 

İ.Həsənoğlunun məşhur qəzəlindəki “könlü alçağım bənim” ifadəsində öz mənasını əyani 

olaraq göstərir. Şəxsi müşahidələrimə əsaslanaraq qeyd edirəm ki,  Zaqatala rayonunun Qımır 

kənd, həmçinin Culfa rayonunun Əlincə kənd şivəsində həmin sözün “təvəzökar, sadə” mənası 

işlənir. Maraqlıdır ki, dilin inkişafı prosesində bu sözün müasir ədəbi dildə antonimliyi 

müşahidə olunur. Fikrimizcə,  “alçaq dağları yaratmaq” ifadəsindəki alçaq sözünün müstəqim 

mənasına  indiyədək morfonoloji aspektdən yanaşma olmamışdır. Belə ki, əslində məna 

həqiqətdə böyük işlər yaratmaq olsa da,  sözün sonradan asemantikliyə məruz qalması ifadəyə 

kinayə mənası verməyə səbəb olmuşdur. Aşıq sözünün kök morfemi olan aş sözünün yüksək 

mənasında olmasını daha bir zərb - məsəldə müşahidə etmək olar: -Araz aşığından, Kür 

topuğundan. Biganə, laqeyd insanlara aid olan bu ibarədən də insanın sümük sistemində aşıq 

və topuğun eyni yerdə yerləşməsi aydın görünür. Çünki, doğrudan da,  insanın aşıq sümüyü 

daban sümüyünün üstündə yerləşir. Qədim türk lüğətində də bu somatizmin kabardin-balkar, 

qırğız, tatar, başqırd dillərində aşıq, türk dilində aşık, özbək dilində aşık, türkmən dialektlərində 

aşşık-aşşıq və s. kimi işlənməsi qeyd olunmuşdur (4, 64). 

Xalq danışıq dilində aşıq sözü metrik vahid kimi də işlənir: - Uşağın altı aşıq (lıq) boyu var, 

mənə kələy gəlir (Salyan). Altı aşıq (lıq) boy- ifadəsindəki ironiyadan məlum olur ki, bu,  kiçik 

ölçünü bildirmək məqsədi ilə işlənmişdir.  A və ı saitlərinin assossasiyası isə maraqlı bədii 

vasitə yaratmışdır.   

 Damaq- Azərbaycan dilinin Qarabağ dialekt və şivələrində damax/damağ  kimi tələffüz 

olunur. Bu sözün tarixi arxetipi tamak şəklində qeydə alınmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, 

tamak variantı bu somatizmin kök və  affiksini asan şəkildə aşkarlamağa imkan verir. Tam  dad 

mənasında anlaşılan kök morfemdir. Tam kök söz kimi dilimizdə tamlı, tamsız, tamsınmaq 

(dadına baxmaq) (Salyan); tamah, tamahkar və s. kimi eyniköklü sözlər yaratmışdır. Somatizm 

kimi damaq – dişin əti; üst damaq; sərt damaq; yumşaq damaq; ağız; boğaz; qırtlaq; dilçək; 

qida; yemək və s. mənaları vardır. Fikrimimizcə, bu sıraya tam/dam -aq formasını da əlavə 

etmək yerinə düşər. Türk dillərində t/d paralelliyinə gəlincə, demək olar ki, bu paralellik də 

oğuz- qıpçaq elementi kimi qiymətləndirilir. Dilimizə məxsus şivələrdə və ədəbi dildə damaq 

somatizminin məcaziləşməsi frazeoloji vahidlərin yaranması üçün bir vasitədir: damağı 

islanmamaq (qane olmamaq); damağın götürmək (etnoqrafik frazem; xalq təbabəti termini); 

damağı boş (dişsiz qalmaq); damaq-diş (protez; şivə leksikası); gendamaq (gözütox); 

pissədamaq (az yeyən) ( Salyan) və s. Maraqlıdır ki, Salyan rayon şivəsində işlənən 

balıqdamağı sözü monpası şirniyyatının adını bildirir. Monpasının formasına görə balığın 

başında yerləşən damağa bənzəməsi bu konfet növünün adını milliləşdirməyə əsas vermişdir. 

Deməli, damaq sözünün etimoloji izahı dad yeri- tam yeri anlamını verir. Müasir ədəbi dildə 

və şivələrdə damaq omonim  söz kimi qəbul olunsa da, qeyd etməliyik ki, dilimizdə əhval- 

ruhiyyə mənası bildirən , fars mənşəli dimağ la heç bir əlaqəsi yoxdur. Əslində “özləşməyə” 

məruz qalmış bu söz, sadəcə olaraq,  omoqraf kimi qəbul olunmalıdır. 

Beləliklə, bəzi somatizmlərin diaxronik-dialektoloji aspektləri aşağıdakı faktları ortaya 

çıxarmağa əsas verir: 

- Onların oğuz və ya qıpçaq mənşəli olması müəyyənləşir. 
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- Onların elmi etimologiyası aydınlaşır. 

- Onların derivatoloji aspektləri öyrənilir. 

- Onların semasiologiyası araşdırılır. 

- Bəhs olunan somatizmlərin üslubi imkanları türkmənşəli qədim yazılı abidələr və  

klassik ədəbi irs əsasında tədqiq edilir. 

- Bəzi somatizmlərin terminoloji funksiyasının mahiyyəti aşkar olunur və s. 

Xalq təbabəti leksikasında omonimlik və çoxmənalılıq 

Azərbaycan dilinin xalq təbabəti leksikasının semantik sistemində omonimlik və 

çoxmənalılığın tədqiqinin xüsusi yeri vardır. Omonim sözlər leksik səviyyədə müxtəlif nitq 

hissələrini əhatə edir. Bu baxımdan Azərbaycan dilinin xalq təbabəti leksikası da maraqlı faktlar 

verir. Araşdırma nəticəsində məlum olur ki, leksik omonim nümunələri quruluş baxımından da 

müxtəlifdir: sadə, düzəltmə, mürəkkəb sözlərdən ibarət olanlar. Lakin qeyd etməliyik ki, bəzi 

sadə kimi qəbul olunan sözlərin mənşəyini müəyyənləşdirmək çətinlik törədir. Məsələn: an 

(fəqərə) (Gədəbəy) – an (alın) (Qazax, Tovuz); bad (ayaqda xəstəlik) (Füzuli, Cəbrayıl) – bad 

(qazma evlərdə ocaq yeri) (Kəlbəcər) və s. S.Behbudovun “Azərbaycan dili şivələrinin 

omonimlər lüğəti”ndə topladığı sözlər içərisində xeyli sayda xalq təbabəti leksikası da vardır 

(3). Aparılan tədqiqat nəticəsində məlum olur ki, bəzi xalq təbabəti leksemləri çoxmənalılıq 

xüsusiyyəti daşıyır.  Məsələn: ağöddək –arıq, zəif (Beyləqan) - ağöddək – qorxaq (İmişli); çatal 

–büzdüm (Şirvan, Kürdəmir)- çatal - bir-birinə bitişik, qovuşuq (Ağdam, Bərdə, Zəngilan, 

İmişli, Gəncə, Cəbrayıl) çatal- şiddətli, bərk (Mingəçevir) –çatal - ikibaşlı, ikimənalı (Axalski, 

Kürdəmir); malaza – hulqum (Borçalı, Yevlax, Gəncə, Tovuz) – malaza - angina (Cəbrayıl) – 

malaza - zəhər (Oğuz) və s. (Sb.) 

Xalq təbabəti leksikasında sinonimlik 

Azərbaycan dilinin bütöv semantik sistemində olduğu kimi xalq təbabəti leksikasında da 

sinonimlik müşahidə olunur. Sinonimik rəngarənglik bütün hallarda dilin zənginliyi hesab 

olunur. Azərbaycan dilinin təbabət leksikasında qeydə alınmış sinonimlik bu dilin 

formalaşmasında rol oynamış müxtəlif türk dilli tayfaların dil əlaməti kimi qiymətləndirilir. 

Azərbaycan dilinin xalq təbabəti leksikasında elmi təbabətə alternativ ola biləcək yüzlərlə 

termin mühafizə olunmuşdur. Onlar öz leksik mənasına görə təbabətin müxtəlif sahələrini, 

xəstəliklərin növlərini, dərman bitkilərinin adlarını, habelə anatomik leksikanı, tibbi alət və 

vasitələrin adlarını və s. əhatə edir. Məsələn:  

Yara növləri: şiş –yaman; ala-yeyilmə; yara-xora; dolama-qılbaş; il yarası-Bakı yarası; 

ağsuluğ-ağsul; çiban-kor çiban; yağır-basığ; itdirsəyi-uçuğ və s.   

Dəri xəstəlikləri: səpbə-səpgi (Salyan); kəpəy-quağ (Neftçala, Salyan); sızağ-civzə (Salyan) . 

Zökəm: rükəm, sirkoy, şoba, tumo:, tumuğ, tumo:salım və s. 

Ginekoloji xəstəliklər: uşaqlığ-beççədənnix' (Lənkəran); hamilə-boylu-ikicannı-həmləli 

(əks.ş.) ; zahı/zaha-çiləli (Salyan); uşaqsalma -düşüh (Naxçıvan), ekiztayı-yalxı (Ağcabədi, 

Tərtər, Salyan) və s. 

Şikəstlik:laxşəg,ləkəntə/ləkənti;axsamaq;taytalamax/maytax/maytaxlamax/maytamax/maytar

ax;şikəst-mimar/bemar, musdər;səqqət,şil,əcaz, əgərri,coynax; şebbə, mayıf və s.   

Xəstəlik, xəstələnmək sözü: alız/alızdamax; azarnək-azarrı-azargəzdirən; buanqılamax-, 

bulaşma-çəmbərək; sayıl/sayır/sayrı; sagsökəl/sağsoykəl; öləd/ölət;ötgün-ləxşəg; lət-

lətdəmməx; hılıxlı-hillə/hillət;yatıx-yıxılməg; zınc-zıncı və s. 

Azərbaycan dilinin xalq təbabəti leksikasında şəfalı dərman bitkilərinin adlarının özünəməxsus 

yeri vardır. Xalq təbiətin insana bəxşişi olan bu nemətlərdən minillik həyat təcrübələrində 

bəhrələnmiş və təcrübələrini ənənəvi olaraq nəsildən-nəsilə ötürmüşlər. Dünyadakı on bir iğlim 

tipinin doqquzunun Azərbaycanda yerləşməsi bu torpağın bitki aləminin zənginliyinə səbəb 

olmuşdur. Tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki, hətta bir şəfalı bitkinin bir necə adı vardır. 

Belə sinonimik zənginliyin əsas səbələrindən birincisi bu ərazidə min illərlə yaşamış türk 

mənşəli müxtəlif tayfaların dil xüsusiyyətidir. Məsələn, itburnu bitkisinin sinonimlərinə nəzər 
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salaq: dərgül (Naxçıvan, Təbriz), gildik (Cəbrayıl), gilli (Yardımlı), gülburnu (Lənkəran), 

həbərsür (Qara Kilsə), qaşqala (Qax), qızılcıx (Şəki), qoyunburnu (Basarkeçər), şilan 

(Lənkəran) və s. 

Azərbaycan dilinin xalq təbabəti leksikasında anatomik məzmunlu sözlərin, somatizmlərin də 

tədqiqi öz aktuallığı ilə fərqlənir. Çünki bədən üzvlərinin adları ən qədim sözlər kimi 

dəyərləndirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi somatizmlərdə də sinonimik zənginlik müşahidə 

olunur. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dilində anatomik leksikanın tarixi-dialektoloji baxımdan 

araşdırılması da aktual problem olaraq qalır. Onlar həm lüğəvi, həm sinonimik  zənginliyi 

cəhətdən diqqəti cəlb edir. Məsələn: 

Gicgah - a:va (Qax), qavağaltı (Borçalı), tulun (Şuşa), saqqızzığ (Salyan); ovuc - bilə (Meğri), 

qısnağ ( Salyan), micə (Lənkəran); xirtdək -boğazdanacax (Borçalı), gəmircəx' (Cəbrayıl, 

Salyan), hılmeğ (Şirvan), ximirçəx' (Gədəbəy,Tovuz), qızılüfürüx (Oğuz), mazala (Gədəbəy), 

muğlax (Balakən), yalağatüşən (Çənbərək, Gəncə, Karvansaray), dümə (Şəki), xəmərəx' 

(Cəbrayıl.), ulğum/hulğum (Salyan); böyrək -bördəx' (Şəki), göbələk (Zəngilan), kövrəx' 

(Füzuli), kutun (Qax), quc (Zaqatala), qudun (Qax), qutqu (Şərur), pötüyə (Şəmkir); oynaq -

cacıx (Basarkeçər), qocuğ (Basarkeçər), üy (əks. Ş.) üyi (Qzax, Şəmkir), cağ (Daşkəsən); mədə 

- cüşülə (Meğri), gödə (Bakı), gödən (əks. şiv.), modaşa (Cənbərək), tə:l (Zəngilan), dümbəx' 

(Meğri); qapaq sümüyü - çaşal (Şirvan), daraxlıx (Kəlbəcər); diş- qata(Qax), qıc (Yardımlı), 

kəmrix' (Salyan); saç - qılpın, kolpan (Tovuz), qafqan (Ağbaba), yelbiz (Laçın), yelbizəx' 

(Füzuli), yelkə (Salyan); omba sümüyü - qombud (Salyan), hoqqa (Bakı, Salyan), uma 

(Zaqatala), sənəkdan (Gəncə); bağırsaq - çöz (Gəncə), gödən bağırsağ (Şəmkir, Tovuz), gödən 

bağırsığ, rasqu (Qax); ağ ciyər - öfgə (İsmayıllı), öfgə (əks. ş.), öhbə (Kürdəmir), öhvə 

(Borçalı), öx'bə (Şəki) ökbə (Cəlilabad, Kürdəmir,Şirvan, Zaqatala), part (ağ-qara) (Oğuz), 

pürtü (Şəki); qaraciyər - qərəbağır (Yarardımlı), part (ağ-qara) (Oğuz), öx'bəqara (Şəki); 

sümüklər - möcük (Cənubi Azərbaycan), sabırğa (Cəbrayıl, Şamaxı, Ucar, Zəngilan), utun 

(fəqərə), savırğa, səvədə, tirə, zing, ifliy, incıx (Zaqatala), kar, qır, darax, düydü, gəmirçəy, 

qəmircəy, hortdağ, ximirçəy, kır, kit, köysər, kumuc, küfən, qada, qarı, qumbuc, qumıc (Salyan) 

və s. (4). 

Xalq təbabəti leksikasında tibbi alət və vasitələrin adları 

Azərbaycan dilinin xalq təbabət leksikasında tibbi alət və vasitələrin adları da mühüm yer tutur. 

Xalqın çoxəsrlik sınanmış müalicə prosesini bunlarsız təsəvvür etmək mümkün deyildir. Tibbi 

alət və vasitələrin hazırlanmasından başlamış onun tətbiqinə qədər bütün proseslər qədim şərq 

təbabət ənənələrinə əsaslanan Azərbaycan təbib və loğmanlarına aid olduğu üçün onların adları 

da əsasən milli və şərq mənşəlidir. Xalq arasından çıxan sınıqçılar, udumdarlar, qoturkəsənlər, 

çöpçülər, mamaçalar, dəlləklər və başqa təbabət biliciləri müxtəlif müayinə və müalicə 

proseslərini həyata keçirmək məqsədilə həcəmət qoyur, qan alır, ülgüclə çərtir, zəli salır, çıxıq 

və sınıqları bərpa edir, mədədən tikə ötürür, müxtəlif dəri xəstəliklərini sağaldır, yaraları 

teyləyir (deşir), yaxmalar düzəldir, məlhəmlər hazırlayır, sünnət edir, hətta çətin doğuşları 

uğurla başa çatdırır və s. Belə olduqda, xalq təbabəti bilicilərinin özünəməxsus peşə-sənət 

leksikonu da formalaşmış olur. Hal-hazırda Azərbaycan səhiyyə sistemində də elmi təbabətə 

alternativ kimi xalq təbabətinin bəzi ənənəvi üsulları uğurla tətbiq olunur. Məsələn, qanalma, 

küpəsalma, qanburaxma, yaxmalar hazırlama, şəfalı bitki çaylarından istifadə etmək və s. buna 

misal ola bilər. Azərbaycan regionlarında və kənd yerlərində xalq içərisindən çıxan ara 

həkimlərinin fəaliyəti hal-hazırda da davam edir. Onların peşəsinə aid işlətdikləri sözlər 

Azərbaycan canlı danışıq dilinə və yerli dialektə mənsub olması ilə maraq doğurur. Məsələn, 

badkeş (Gəncə, Qax, Şahbuz), bardağ, damaratma-özbaşına qanaxma (İmişli), deqan - (Oğuz), 

dərmangah-aptek (Təbriz), əbrəvan-tənzif (Salyan), əbəçi- mama (Borçalı), hadıxçı-mamaça 

(Bərdə), həbəçi-mamaça, həkimxana-xəstəxana, xuyar/xüyyər–yuxu dərmanı, məzməzə-

qarqara, məməçi- mamaça (Borçalı), nusqabənt-resept, piltə- fitil, (Gəncə) və s. 

 Xalq təbabəti leksikasında obrazlı sözlər və ifadələr. 
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Xalq təbabəti xalqın uzun illər canlı müşahidələrindən, xalq təcrübələrindən, onun bu prosesdə 

yaratdığı söz və ifadələrdən yaranıb zənginləşmişdir. Bu sözlərin leksik mənasının ədəbi dildə 

qarşılığı olsa da, adlanma formaları müxtəlifdir. Xalqın dilində loru sözlərlə yanaşı, yaradıcı 

təfəkkürün məhsulu olan obrazlı sözlər və ifadələr də çoxdur. Belə sözlər müasir dilçilik elmi 

üçün, daha konkret desək, dil tarixi və dialektoloji tədqiqatlar üçün vacib materialdır. Məsələn, 

araşdırma nəticəsində bəzi sözlərin müasir anlamdan daha fərqli olması ortaya çıxır. Tarixən 

ürək sözü həm də mədə demək idi. Hal-hazırda da canlı xalq dilində belədir: ürəyi bulanmaq, 

ürəyi götürməmək, ürəyi qalxmaq, ürək-göbəyi düşmək və s. birləşmələrdəki ürək sözü mədə 

mənası verir. Lakin ən maraqlı faktlar frazeoloji vahidlər və zərb-məsələlərdə müşahidə olunur. 

Məsələn: bağrı yarılmaq – qorxmaq, bağrı başı – ürək, dalağı sancmaq –hiss etmək, duymaq və 

s. Dilçilikdə somatik frazeologizm kimi təqdim olunmuş termin frazeoloji vahidlər barədə 

deyilsə də, hələ deyilməmiş qalan məsələlər də vardır. Bu frazeoloji vahidlərin araşdırılması 

həm də, xalq təbabətində bəzi xəstəliklərin səbəbi və başqa məsələlərdə maraq doğurur. 

Məsələn, təkcə “qorxu” məfhumunu ifadə edən “ürəyi düşmək, ödü yarılmaq, bağrı yarılmaq 

və s. ifadələrdə həm də tibbi məlumatlar əks olunmuşdur. Başqa sözlə, belə ifadələrdə qorxunu 

yaradan səbəblərin hansı bədən üzvlərindən asılı olması barədə xalq bilgiləri öz əksini 

tapmışdır. Bəlkə də, bu ifadələrin özündə neçə-neçə elmi kəşflərin kodları qorunub mühafizə 

olunmuşdur. Azar gəzdirmək (uzun zaman xəstəlikdən əziyyət çəkmək), matı-qutu qurumaq 

(donub qalmaq), gözün bulağı (göz axarı), kəkliyi azmaq (mədəsi pozulmaq), sarısın udmaq 

(qorxmaq) və s. birləşmələrdəki obrazlılığın səbəblərinin yozumu da müxtəlif ola bilər. Mat-

qut, bulaq, kəklik, sarı kimi sözlərin müasir ədəbi dildəkindən fərqli məna daşıması artıq göz 

qabağındadır.  

 Bərəkətli Azərbaycan torpağının ayrılmaz bir parçası olan Qarabağın qiymətli sərvətlərindən 

biri də şəfalı bitkilərdir. Apardığımız kiçik araşdırma nəticəsində bu ərazidə təkcə itburnu 

dərman bitkisinin onlarla şivə variantı aşkar olunmuşdur: gülbırnı (Zəngilan), hacımora 

(Cəbrayıl, Zəngilan), məməsil (Zəngilan), həmərsin/həmərsil (Ağdam, Bərdə, Kəlbəcər, Laçın, 

Tərtər), gildik (Şuşa) və s. Xalqın zaman-zaman qazandığı tibbi-farmokoloji biliklər nəsildən-

nəslə keçərək sınanmış, nəhayət, tətbiq olunmuş və yazıya alınaraq milli-mənəvi dəyərlər 

sırasına daxil olmuşlar. Xalq təbabətinin  müalicə vasitələrinin də Qarabağda spesifik leksikası 

vardır: kələfətir – xəmirdən hazırlanmış sarğı (Ağcabədi), kütlə-quduzluq əleyhinə dərman 

(Bərdə), yağlıca/yağlıqara – qankəsici vasitə (Şuşa), yumurta zamağı/zamağ – məlhəm, yaxma 

(Ağcabədi) və s. Qarabağ dialekt və şivələrində somatizmlərin də özünəməxsusluğu diqqəti 

cəlb edir: darax - əl-ayaq, pəncə sümükləri (Şuşa), gə:zix – burun boşluğu (Zəngilan), gödən – 

qarın, mədə (Ağdam, Füzuli), maya – dırnağın dibi (Şuşa), sabırğa/savırğa – qabırğa/qabırğanın 

ucu (Ağcabədi), sır-sınır – topuq (Cəbrayıl), sinir – diz, qılça  (Ağdam), tənə - qulağın ucu, 

burun pərləri (Şuşa), tulun – gicgah (Şuşa), kəfə - əlin içi (Zəngilan), göbələx – böyrək 

(Zəngilan), düydü – fəqərə sütunu (Bərdə) və s.  

Aparılan tədqiqatlardan gələn nəticəyə əsasən, Azərbaycanda yayılmış 4200 bitki növünün 

demək olar ki, hamısında dərman xüsusiyyəti vardır. Rəsmi təbabətdə bunların hələlik yalnız 

240 növündən istifadə olunur. Dərman bitkilərindən istifadə məsələsi təkcə elmi əsərlərdə deyil, 

eyni zamanda klassik bədii dil nümunələrində də işlənərək bugünkü günə qədər gəlib çatmışdır. 

Azərbaycanın ən qədim dövrlərdən XIX əsrə qədər təbabət tarixini araşdırmış tibb elmləri dok-

toru İ.K.Əfəndiyev yazır ki, əsərlərindən göründüyü kimi, Nizami təbabətlə dərindən tanış 

olmuşdur. Anatomiya, fiziologiya, gigiyena, terapiya, psixatriya və s. məsələlərə toxunan şair 

elmin bu sahələrinə çox qiymətli töhfələr vermişdir. (5, 107).  

 Azərbaycan xalqının mənəvi sərvətləri sırasında xalq təbabəti və ya türkəçarənin xüsusi 

məqamı vardır. Xalqın min illərlə sınanmış  təbii müalicə üsulu və vasitələri bu gün üçün də öz 

əhəmiyyətini saxlayır. Elm və texniki tərəqqinin indiki mərhələsində alternativ təbabətə ehtiyac 

yaranması türkəçarəni bu gün üçün də aktual edir. Bu müalicə üsul və vasitələrinin bir qismi 

Şərq təbabət elmi əsərlərində qorunub saxlansa da, bir hissəsi xalqın şifahi yaddaşında bu 
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günümüzə gəlib çatmışdır. Qədim və orta əsr yazılı ədəbiyyat nümunələri, klassik irsimiz qədim 

türkəçarələri özündə saxlamaqla həm də ona məxsus terminləri mühafizə etmişdir. Azərbaycan 

dilinin Qarabağ dialektində xalq təbabəti leksikası sahəsindəki araşdırmadan aşağıdakı 

nəticələrə gəldik: 

– Şifahi ədəbi dilimizin ən qədim nümunəsi olan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında oğuz 

türklərinin qədim müalicə üsulları qorunub saxlanmışdır.  

– Daha qədim olan folklorda qədim türkəçarə peşəsinə aid sınanmış müalicə üsulları mühafizə 

olunmuşdur.  

– Klassik bədii irsimizin həm fars dilli (N.Gəncəvi “Xəmsə”), həm də anadilli bədii 

mənbələrində qədim peşənin sınanmış üsulları əks olunmuşdur.  

– Xalq təbabətindən elmi təbabətə doğru inkişafın dinamikası göz önündə çanlanır. Yəni, qədim 

“Tibbnamə”lərdə bunun sübutunu müşahidə edilmişdir. 

–Xalqımızın türkəçarə mədəniyyəti həm insan, həm də heyvan xəstəlikləri sahəsində inkişaf 

etmişdir.  

– Xalq təbabəti leksikası həm anatomik səciyyəli sözləri, həm xəstəlik adlarını, həm də müalicə 

üsullarını və dərman vasitələrinin adlarını  əhatə etmişdir. 

–Tədqiqatda xalq təbabəti leksikasına məxsus olan əsasən, türk mənşəli sözlər araşdırılmışdır.  

–Xalq təbabəti leksikası aktiv və passivliyinə görə tədqiq olunmuşdur.  

– Məlum olmuşdur ki, xalq təbabəti leksikasının bir hissəsi artıq ümumxalq xarakteri 

qazanmışdır: çiban, yara, qızılca və s. 

–Xalq   təbabəti leksikasının dialekt variantlarının xüsusi tədqiqata ehtiyacı vardır. Çünki 

onların dialektal xarakteri dilimizdə zəngin sinonimiya yaradır. Bu da xalqımızın söykökündə 

müəyyən rol oynamış türkdilli tayfaların dil xüsusiyyətlərini ortaya qoyur. 

–Araşdırmadan belə qənaətə gəlirik ki, birhecalı sözlərin VC, CVC, CVCC heca tipləri, 

üstünlük təşkil edir. 

– Məlum olur ki, ikihecalı sözlərin VCV, CVCV, VCVC, CVCVC heca tiplərinə daha çox 

təsadüf olunur. 

–Xalq təbabəti leksikasının düzəltmə formasının əmələ gəlməsində –ıq4, -aq2, -ı4, -ma2, -ca2, -

tı4, -at2, -ğın4, -la2, -lı4, -ış4, -çı4, -lıq4, -cıq4, -laq2 və s. kimi türkmənşəli şəkilçilər aparıcı rol 

oynayır. 

–Xalq təbabəti leksikasındakı mürəkkəb sözlər aşağıdakı üsulla yaranır: 

a) feldən düzələnlər b) isimdən düzələnlər  c) birinci tərəfi saydan ibarət olanlar  ç) birinci tərəfi 

sifətdən düzələnlər. 

–Xalq təbabəti leksikasının semantik xüsusiyyətləri tədqiqata cəlb olundu. Eyni yuvaya aid olan 

sözlərin omonimliyini sübut etmək məqsədi ilə ədəbi dildəki qarşılığı əks olunmuşdur. Məlum 

oldu ki, həmin sözlərin bir qismi hazırkı tələffüzündən fərqli olmuşdur: məsələn; an – fəqərə, 

a:n –alın; baş-kəllə, baş –yara; dalax –bədən üzvü; da: lax və s. 

– Xalq təbabəti leksikasında sinonimlik xüsusi tədqiqata möhtacdır: Araşdırmada bu ad altında 

müasir ədəbi dildəki leksik vahidin sinonim sırası tərtib olunur: yara-xora-qılbaş-dilbaş və s. 

–Xalq təbabəti leksikasında frazeolojiləşmiş xüsusi leksik lay vardır: azargəzdirən, Bakı yarası, 

toyuq korluğu, onikibarmaq bağırsaq, qızıl yel, qarnı burnunda və s. 

– Qeyd etmək lazımdır ki, xalq təbabəti leksikasında obrazlılıq xalqın yaralıcılıq 

laboratoriyasında yaranmış və həyata vəsiqə qazanmışdır.  
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TÜRK HALKLARININ TÖREN SISTEMINDE – NOVRUZ 

IN THE CEREMONY SYSTEM OF TURKISH PEOPLES - NOVRUZ 
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Anahtar Kelimeler: bahar öncesi törenler, halk festivalleri, Ergenegon destanı, 

efsaneler, şarkılar, honcha 

 

Bilimde Novruz (Ilakhir) töreninin kökeni hakkında iki sonuç var: 

I. Türklerin en eski doğal bayramıdır. Çin kaynaklarında b. e. Yüzlerce yıl önce, Hunların 

21 Mart'ta bahar festivalleri düzenlediği kayıtlarıyla karşılaştık. Uygur Türkleri modern 

geleneklere özdeş bahar törenlerine bile sahiptiler. Gobustan kaya resimleri daha eski 

zamanlarda yılı değiştirme ritüelini tasvir ediyor. Türk destanı "Ergenekon" da, eski toprağa 

dönüş baharın ilk günü ile ilişkilidir ve üç bin yıl önce kurulan gelenek - bir top dövme ritüeli 

hala en yüksek çevrelerde gerçekleştirilir. 

II. Eski İran efsanelerinden elde edilen törenlerin bir koleksiyonudur. "Novruz" Farsça 

"yeni gün" anlamına gelen bir kelimedir. Akhamenid döneminde Novruz tatili e. e. 350'den beri 

kutlansa da, tarihsel kökleri Zerdüştlüğe geri dönüyor. 

Novruz, eski tarım kültürüyle ilişkili bir bahar tatilidir. Tatilin tüm belirtileri - şenlik ateşi 

yakmak, malt filizlemek, Kosa-keçi performansları, güneşi çağırmak, godu ile kapıları çalmak, 

savaşı durdurmak, kavgaya son vermek, ayrılmak için anmak, yumurtaları boyamak, 

yumurtalarla savaşmak, yedi nimetten khoncha yapmak, bir ev yapmak -Kapıda, bahçede 

temizlik, temizlik, ocakta bir tencere kaynatma, şapka atma (eşarp), bacadan bir çuval 

çalkalama, tüm sakinleri ocakta toplama, servet-anlatım bir ritüel ve doğa-insan karşılaşması 

kutlamasıdır. dinle özel bir bağlantısı yoktur. Aksine, tarihin farklı zamanlarında, tüm dinler 

Tanrı'nın ışığından yararlanmıştır. 

"Ey Türk milleti, toprağınızı ele geçirin!" Bu çağrı eski Türk destanı "Ergenekon" dan 

alınmıştır. Büyük atalarımıza göre Türkler, düşmanları mağlup ettikleri ve geçilemez dağlarla 

çevrili bir ovaya sığındıkları bir zamanda kendi topraklarını terk etmek zorunda kaldılar. 

Türklerin yaşadığı o ülkede akarsular, yaylar, avlanma yerleri, yaylar, çeşitli bitkiler, lezzetli 

meyveler vardı. Böyle bir yer gördüklerinde Tanrı'ya teşekkür ettiler. Kışın hayvanların etini 

yediler, derilerini giydiler ve ilkbaharda sütlerini içtiler. Bu ülkeye Ergenekon deniyordu. 

Zaman geçti, çağlar geçti, Türk kuşakları o kadar büyüdü ki Ergenekon'a sığmadılar. Dört yüz 

yıl sonra bir çözüm bulmak için bir kongre topladılar. Dediler ki: “Atalarımızdan Ergeneko 

dışında büyük ormanlar ve güzel ülkeler olduğunu duyduk. Ülkemiz her zaman bu yerler 

olmuştur. Dağları keşfedelim, bir yol bulalım, hareket edelim. "Ergenekon dışındaki 

arkadaşımız kim olursa olsun, onun arkadaşı olalım ve düşmanımız kim olursa, onun düşmanı 

olalım." Kongrenin kararına göre, Türkler Ergenekon'dan bir çıkış yolu aradılar ancak 

bulamadılar. Sonra bir demirci şöyle dedi: “Dağda demir madeni var. Ütüyü eritirsek, belki de 
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dağ bize bir geçiş verir. " Gidip demir madenini gördüler. Dağın geniş yüzeyine bir odun ve bir 

kömür tabakası yerleştirdiler. Dağın dibini, tepesini, kenarlarını ve kenarlarını yakacak odun ve 

kömürle doldurdular. Yetmiş deriden yetmiş büyük körük yaptılar ve yetmiş yere yerleştirdiler. 

Odun ve odun kömürüne ateş açtılar. Tanrı'nın yardımıyla demir dağ eridi ve dünya açıldı. 

Yüklü bir devenin çıkması için bir yol vardı. Sonra mavi karınlı bir kurt ortaya çıktı; nereden 

geldiği bilinmiyor. Bozkurt geldi ve Türk'ün önünde durdu. Herkes yolu göstereceğini anladı. 

Bozqurd yürüdü; sonra Türk milleti ilerledi. Bozkurt önderliğinde Türkler, Ocak ayının kutsal 

ayının 2. gününde Ergenekon'dan ayrıldı. 

Türkler o günü, o saati sonsuza dek hatırladılar. Bu kutsal gün Türklerin bayramı oldu. 

Her gün o gün büyük bir tören yaparlar. Ateşte bir parça demir ısıttılar. İlk olarak, Türk demir 

haganı bir kelepçe ile yakaladı, hapse attı ve bir çekiçle dövdü. Ardından ünlü Türk beyleri tek 

tek geldiler ve aynı şeyi yaparak törene devam ettiler. Ergenekon'dan ayrıldıklarında Türklerin 

haganı Kayi Han'ın soyundan gelen Burtechin (Bozkurd) idi. Bortechin tüm illere elçi gönderdi. 

Türklerin Ergenekon'dan ayrıldıkları ve eski anavatanlarına döndükleri söylendi. 

 

Dp., Prof. Ramadan Qafarli, 

Azerbaijan National Academy of Sciences Folklore Institute 

 

In the ceremony system of Turkish peoples - Novruz 

 

Keywords: pre-spring ceremonies, folk festivals, Ergenegon epic, legends, songs, honcha 

 

There are two conclusions about the origins of the Novruz (Ilakhir) ceremony in science: 

It is the oldest natural holiday of the Turks. Chinese sources b. to. Hundreds of years ago, 

we met with the records that the Huns held spring festivals on March 21. Uyghur Turks even 

had spring ceremonies identical to modern traditions. Gobustan rock paintings depict the year-

old ritual of changing the year. In the Turkish epic "Ergenekon", the return to the old ground is 

associated with the first day of spring, and the tradition - a ball tattoo ritual, established three 

thousand years ago, is still held in the highest circles. 

II. It is a collection of ceremonies derived from ancient Iranian legends. "Novruz" is a 

Persian word meaning "new day". Novruz holiday during the Achamenid e. to. Although 

celebrated since 350, its historical roots go back to Zoroastrianism. 

Novruz is a spring holiday associated with ancient agricultural culture. All the signs of 

the holiday - lighting bonfires, malt sprouting, Kosa-goat performances, calling the sun, 

knocking the doors with godu, stopping war, ending a fight, commemorating to leave, painting 

eggs, fighting eggs, making khoncha from seven blessings, building a house - Cleaning at the 

door, in the garden, cleaning, boiling a pot on the stove, throwing a hat (scarf), shaking a sack 

from the chimney, gathering all the inhabitants on the stove, fortune-telling ritual and nature-

human encounter celebration. it has no special connection to religion. On the contrary, at 

different times in history, all religions used the light of God. 

"O Turkish nation, take your land!" This call was taken from the old Turkish epic 

"Ergenekon". According to our great ancestors, the Turks had to leave their land at a time when 

they defeated the enemies and took refuge in a plain surrounded by impassable mountains. In 
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that country where the Turks lived, there were streams, springs, hunting grounds, springs, 

various plants and delicious fruits. When they saw such a place, they thanked God. In the winter, 

they ate the flesh of the animals, wore their skins and drank their milk in the spring. This country 

was called Ergenekon. Time has passed, ages have passed, Turkish generations have grown so 

much that they did not fit in Ergenekon. Four hundred years later, they assembled a congress 

to find a solution. They said: “We heard from our ancestors that there are big forests and 

beautiful countries other than Ergeneko. Our country has always been these places. Let's 

explore the mountains, find a way, move. "No matter who is our friend other than Ergenekon, 

let's be his friend and whoever our enemy is, be his enemy." According to the decision of the 

congress, Turks searched for a way out of Ergenekon, but could not find it. Then a blacksmith 

said: “There is an iron mine on the mountain. If we melt the iron, maybe the mountain will give 

us a pass. "They went and saw the iron mine. They placed a layer of wood and a coal on the 

wide surface of the mountain. They filled the bottom, top, edges and edges of the mountain 

with firewood and coal. They made seventy large bellows from seventy skin and put fire in 

seventy places. They opened fire on wood and charcoal. God With the help of, the iron 

mountain melted and the world opened. There was a way for a loaded camel to come out. Then 

a blue-bellied wolf appeared; it is unknown where it came from. Bozkurt came and stood before 

the Turk. Everyone understood that he would show the way. Bozqurd walked; then Turkish 

Under the leadership of Bozkurt, the Turks left Ergenekon on the second day of the holy month 

of January. 

The Turks remembered that day forever. This holy day was the holiday of the Turks. They 

have a big ceremony every day. They heated a piece of iron on the fire. First, the Turkish iron 

caught the haunt with a handcuff, put it in prison and beat it with a hammer. Then the famous 

Turkish gentlemen came one by one and continued the ceremony by doing the same. When 

they left Ergenekon, the aunt of the Turks was Burtechin (Bozkurd), a descendant of Kayi Han. 

Bortechin sent envoys to all provinces. The Turks were said to leave Ergenekon and return to 

their former homeland. 

 

Dp., prof. Ramazan Qafarlı, 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutu 

Açar sözlər: yazqabağı mərasimlər, el şənlikləri, Ergeneqon dastanı, əfsanələr, nəğmələr, 

xonça 

 

İlaxır – Novruz bayramının tarixi kökləri, ictimai-fəlsəfi məzmunu, mərhələləri və əsas 

atributları 

 

Qədim türklər təbiətlə bağlanan bayramlara xüsusi önəm verirdilər. İlk olaraq işığın 

(istinin, xeyrin) mənbəyinə - günəşə, aya, ulduzlara tapınan əcdadlarımız bütün zamanlarda 

başını uca tutmuş, həmişə ümidini göylərə dikmiş, təsəllisini göylərdən almış və əllərini göyə 

qaldırıb göy üzündən pənah diləmişlər. İşıq - istilik - canlılıq Xeyrin, qaranlıq - soyuq - ölüm 

isə Şərin əlamətləri sayılmışdır. Əsas tapınaqları Təbiət və onun stixiyaları (hadisələri) 

olmuşdur. Təbiətin bir üzünün ağlığı (işıqlılığı), digərinin qaralığı (qaranlıqlığı), bir çağının 

istiliyi, o birinin soyuqluğu də Xeyrə, Şərə yozulmuşdur. Beləcə qoca Zamanı da 

ikiləşdirmişdilər: Xeyirin zamanı və Sərin zamanı. Xeyirin zamanı yazın gəlişi ilə başlayır. 
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Göydən düşən işığın, nurun bəşər oğlunun doğuşunun əzəlində, körpəliyində 

təfəkküründə, ilkin dünyagörüşündə açdığı izlər o qədər təsirli və dərin olmuşdur ki, minilliklər, 

uzun əsrlər ötüb-keçsə də, unudulmamış, adət-ənənələrin, mədəniyyət amillərinin hər birinin 

mayasına hopmuşdur. Lap başlanğıcdan odun kəşfi ilə əbədiləşdirilmiş və mərasimləşərək 

tonqalla rəmzləşdirilmişdir. Göyə məxsus işığın, istiliyin yerdə nişanəsi əvvəl mağaralardakı, 

sonralar isə çadır-otaqlardakı ocaq idi. İnsanların ocaq başına toplaşması Dünyanın əbədi 

İşığından içəriyə istilik, nur çəkməyə bərabər tutulurdu. Və bəşər oğlunun dünyabaxışı, əqidəsi 

dəyişdikcə həmin işığın da məğzi, məna tutumu genişlənmiş, nəhayət, Vahid yaradıcının 

Nuruna qovuşmaq şəklində kodlaşmışdır. İlahi İşığın, istiliyin - İlaxır - Novruz bayramının 

təməli insanın təbiətə tapınmasında qoyulsa da, ocağın vətənləşməsi, yurdlaşması, övladla 

əlaqələnməsi sonralar əcdad kultunun əsas amili kimi yaddaşlara hopması ilə nəticələnmişdi. 

Əski Türk təqviminin ilk ayının adının “Ocaq” adlandırılması məhz bu inamla bağlıdır. 

«Novruz bayramı» ensiklopediyasında deyilir ki, Novruz – ilin yeni, başlanğıc günü 

deməkdir. Günəş təqviminə əsaslanan astronomik yazın – baharın ilk günüdür. Dini və dünyəvi 

baxışlarından, dünyagörüşündən asılı olmayaraq, dünyanın bir çox xalqı Novruzu yeni həyatın 

canlandığı ilk gün kimi qeyd edir. Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalına (1813, 1828) qədər 

ölkəmizdə təzə il martın 21-dən başlanırmış. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920) 

zamanında da yeni  ilin Novruz bayramından başlanması haqqında qərar verilmişdir. 1920-ci il 

bolşevik Rusiyası işğalı yeni ilin Novruz bayramından başlanmasını yasaq etmişdir (4, 140). 

Şərqin əksər xalqlarının milli bayramına çevrilən İlaxır - Novruz bayramını folklorşünas 

S.Rzasoy haqlı olaraq konseptual-fəlsəfi əsaslarına görə, aşağıdıkı laylardan təşkil olunan 

nəhəng mədəniyyət sistemi hesab edir: 

Novruz bayramının beynəlxalq-siyasi mahiyyəti: Novruz bayramı dünyanın Asiya, 

Avropa və Afrika kimi üç böyük qitəsində müxtəlif etnosları, xalqları, etnik qrupları, dövlətləri, 

siyasi quruluşları, ideologiyaları, tarixi və müasir mədəniyyətləri, səmavi və qeyri-səmavi 

dinləri, adət-ənənələri, dil ailələrini, mədəni arealları, insanlığın keçmişi, bugünü və gələcəyini 

biri-biri ilə birləşdirən, onlar arasında sosial, siyasi, mədəni, psixoloji harmoniya və sülhü 

bərqərar edən fenomenal mədəniyyət hadisəsidir.Novruz bayramı öz tarixi-mədəni kökləri 

etibarilə onu dünən və bu gün qeyd edən xalqların bayramı olmaqla yanaşı, həm də öz 

teokosmik-ümumbəşəri mahiyyəti baxımından bütün dünyada insanlığın yenilənmə və sülh 

bayramıdır. 

Novruz bayramının ritual-mifoloji mahiyyəti: Novruz bayramı özünün ritual-mifoloji 

strukturuna görə təqvim bayramıdır. Miladi təqvimi ilə mart ayının müxtəlif günlərinə (əsasən 

21 mart) təsadüf etməklə qışın, köhnə ilin qurtarmasını, yazın, yeni ilin gəlişini bildirir. Bu 

bayramın funksional strukturunun əsasında təbiətin zamanla dəyişməsi (qışın yazla əvəz 

olunması) ritmi durur. İnsan təbiətin üzvi struktur elementi kimi öz tarixinin mifoloji-

kosmoqonik başlanğıc nöqtəsindən təbiətin bu teokosmik-sinergetik ritminə köklənmiş, onu 

«Novruz» – «Yeni gün» adlandıraraq bütün tarixi boyunca həmin ritmlə kosmoloji 

harmoniyada yaşamışdır. 

Novruz bayramının mifoloji-kosmoqonik mahiyyəti: Novruz bayramının konseptual 

strukturunun əsasında bütün varlıq aləminin (insanın, canlı və cansız təbiətin) yaradılması 

ideyası durur. Bütövlükdə yenidən yaradılmanı – kosmoqoniyanı özündə ehtiva edən bu 

bayram varlığın bütün ünsürlərinin (ilk insan, ilk predmet, ilk zaman), ilkin stixiyaların necə 

meydana çıxması (ölüb-dirilməsi) haqqındakı ilkin mifoloji təsəvvürləri təcəssüm etdirir. Bu 

bayram bütün sonrakı tarixi-mədəni transformasiya, modifikasiya, şəkil və forma dəyişmələrinə 

baxmayaraq, mifogenezi (mifoloji-kosmoqonik başlanğıcını – mənşəyini) simvolik-metaforik 

strukturlar səviyyəsində qorumaqda davam edir. 

Novruz bayramının fəlsəfi mahiyyəti: Novruz bayramı varlığın yenidən yaradılması 

haqqında ilkin fəlsəfi-mifoloji təsəvvürlərin ritual təcəssümüdür. Bayramın fəlsəfi 

konsepsiyasına görə məkan və zaman sistemi (kosmoloji kontinuum) müqəddəs (sakral) və adi 
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(profan) olmaqla iki qatdan təşkil olunur. İlk insan (əcdad), onun ilk əşyası, ailəsi, övladları, 

yaşadığı ilk zaman sakral sferanı, bütün onlardan törəyənlər profan sferanı təşkil edir. Profan 

həyat yaşayan insanların həyat və yaşam dinamikası ilk əcdadın ilk zamandakı sakral yaşam 

presedentlərini özündə təkrarlayır. Profan sferanın sakral sfera ilə ünsiyyəti rituallar vasitəsi ilə 

reallaşır. Müqəddəs dəyərləri özündə təcəssüm etdirən Novruz bayramı insanların həyat və 

psixologiyasında il ərzində köhnələrək mənfiləşən keyfiyyətləri yeni müqəddəs dəyərlərlə 

əvəz etməklə insanı və onun dünyasını yenidən yaradır. Bu baxımdan, Novruz bayramı modern 

fəlsəfi dünyagörüşləri kontekstində etnosistem və onun daxil olduğu digər sistemləri öz içinə 

alan ekosistemin sinergetik özünütəşkil, autopoyetik özünüyaratma mexanizmi kimi də 

səciyyələnə bilər. 

Novruz bayramının sosial-psixoloji mahiyyəti: Novruz bayramı onu təşkil edən bütün 

ünsürlərin sosial-psixoloji harmoniyasında reallaşır. Bayramda təbiət, cəmiyyət və zaman 

arasında  qlobal harmoniyanın yaranması əsas şərtdir. Biri-biri ilə küsülülükdə, ziddiyyətdə, 

konfliktdə olan insan, qonşu, ailə, kənd və s. etnik vahidlər hökmən barışmalı, onlar arasında 

sülh yaranmalıdır. İl ərzində cəmiyyətin sosial strukturunda yaranmış bütün disharmoniya 

Novruz bayramında aradan qaldırılaraq sakral sosial-psixoloji harmoniya ilə əvəz edilir. Həmin 

harmoniya istisnasız olaraq sosial-siyasi sistemin bütün struktur səviyyələrini əhatə edir. Bu 

baxımdan, Novruz bayramının sosial-psixoloji əsasında hər cür ziddiyyətləri, konfliktləri 

aradan qaldıran sülh ideyası durur. 

Novruz bayramının kontinental-coğrafi mahiyyəti: Novruz bayramı coğrafi 

strukturuna görə kontinental mahiyyət daşıyır. Avropa, Asiya və Şimali Afrikada müxtəlif 

etnosların nümayəndələri tərəfindən müxtəlif transformativ şəkil və modifikasiyalarda qeyd 

olunan bu bayram həmin etnosların ana vətəni kimi dünyanın üç qitəsini, miqrasiyaların 

nümunəsində isə bütün materik və qitələri biri-birilə birləşdirən, onlar arasında sülh və sevgi 

yaradan ümumbəşəri harmoniya və sülh bayramıdır.    

Novruz bayramının siyasi coğrafiyası: Novruz bayramı Avrasiya materikində və Şimali 

Afrikada Sibirdən Ön Asiyaya, Misirə və digər Şimali Afrika ölkələrindəki «Novruz» 

topluluqlarına, Asiyada Saxa-Yakutiyadan Avropada Balkanlara, Krıma, Moldovaya, Çindən – 

Uyğurustandan Şimali Rusiya türk dövlətlərinə, onlardan Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinə qədər 

çox nəhəng siyasi coğrafiyada yayılmışdır. Bütün Avrasiyada Çindən İspaniyaya, Sibirdən 

Finlandiyaya, Şimali Afrika ölkələrinə yayılmış türk xalqlarının öz dövlətlərində və onların 

yaşadıqları digər dövlətlərdə (Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, 

Qırğızıstan, Tatarıstan, Başqırdıstan, Saxa-Yakutiya, Çuvaşıstan, Altay-Xakas, Şimali Kipr 

Türk Respublikası, Krım-Ukrayna, Moldova-Qaqauzıstan, Qərbi Trakya-Yunanıstan, 

Bolqarıstan, keçmiş Yuqoslaviya, Çin-Uyğurustan, Dağıstan, Qaraçay-Balkar, Çeçenistan), 

İran, Əfqanıstan, Pakistan, Tacikistan, İraq, Misir və digər ərəb dövlətlərində rəsmi və qeyri-

rəsmi olaraq qeyd olunur. 

Novruz bayramının etnik-milli və etnolinqvistik coğrafiyası: Novruz bayramı, əsasən, 

üç böyük etnosa: türk, hind-Avropa və sami etnoslarına aid olan xalqların mədəniyyətlərini və 

dillərini bir kontekstdə birləşdirir. Bu bayram rəsmi və qeyri rəsmi olaraq azərbaycanlılar, 

türklər, qazaxlar, türkmənlər, qırğızlar, özbəklər, qaraqalpaklar, krım-tatarlar, kazan-tatarlar, 

başqırdlar, saxalar, yakutlar, şorlar, teleutlar, xakaslar, altaylılar, noqaylar, qaraimlər, 

qaraçaylar, uyğurlar, çuvaşlar, qarapapaq-tərəkəmələr, qaqauzlar, Dağıstanın bəzi iber-

qafqazdilli xalqları, çeçenlər, farslar, giləklər, taciklər, əfqanlar, puştunlar, pakistanlılar, 

ərəblər, kürdlər və s. xalqlar arasında yayılmışdır. Novruz bayramı müxtəlif etnos və xalqları 

vahid mədəniyyət fenomeni ətrafında birləşdirməklə  xalqlararası harmoniya modeli  kimi 

çıxış edir. 

Novruz bayramının dini mahiyyəti və coğrafiyası: Novruz bayramı tarixinə görə ilkin 

mifoloji-kosmoqonik görüşlərlə bağlıdır. Mifoloji düşüncənin parçalanaraq tarixi düşüncəyə 
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keçidi zamanı əski dinlərə transformasiya olunmuş, daha sonrakı inkişafında müxtəlif səmavi 

və qeyri-səmavi dinlər, dini-ideoloji görüşlərlə qovuşmuşdur (7, 19-22). 

Elmdə Novruz (İlaxır) bayramı mənşəyi ilə bağlı iki qənaət mövcuddur: 

I. Türklərin ən qədim təbiət bayramıdır. Çin mənbələrində b. e. yüz illər öncə 

Hunların 21 martda bahar şənlikləri təşkil etdikləri barədə qeydlərə rast gəlirik. Uyğur 

türklərinin də hətta müasir adətlərlə eyniyyət təşkil edən yaz mərasimləri mövcud olmuşdur. 

Qobustan qayaüstü rəsmlərində isə daha qədim çağlara aid ilin dəyişməsi ritualının təsviri əks 

olunmuşdur. Türklərin “Ərgənəkon” dastanında əski yurda dönüş yazın ilk günü ilə bağlanır və 

üç min əvvəl bünövrəsi qoyulmuş adət - kürədə qızdırılan dəmiri döymə törəni bu gün də ən 

yüksək dairələrdə icra olunur. 

II. Əski İran əfsanələrindən törəyən mərasimlər toplusudur. “Novruz” fars dilindən 

keçmə sözdür, anlamı “yenigün” deməkdir. Təbiidir ki, Novruz adlı bayram haqqında 

məlumatlar da farsdilli mənbələrdə özünə yer almalı idi. XI əsrin yazılı abidələrində, xüsusilə 

Firdovsinin “Şahnamə”sində “Novruz”dan bəhs edilir. Farslarda məhz bu zamandan sonrakı 

çağlara aid ədəbiyyatlarda ondan geniş bəhs olunur. Əgər farslarda da Qafqaz türklərində, 

hunlarda olduğu kimi daha qədimlərdən bahar bayramı keçirilsəydi, mütləq çoxsaylı yazılı 

abidələrində ondan bəhs olunardı. A.Nəbiyevin qənaətinə görə, Novruz bayramı Əhəmənilər 

dövründə e. ə. 350-ci ildən qeyd olunsa da, tarixi kökləri zərdüştlükdən əvvələ gedib çıxır (6, 

108). 

Novruz qədim əkinçilik mədəniyyəti ilə bağlı olan yaz bayramıdır. Bayramın bütün 

əlamətləri — tonqal qalamaq, səməni cücərtmək, Kosa-keçi tamaşaları, günəşi çağırış, qodu ilə 

qapıları döymək, savaşı saxlamaq, umu-küsülüyə son qoymaq, dünyadan köçmüşləri yad 

etmək, yumurta boyamaq, yumurta döyüşdürmək, yeddi növ nemətdən xonça hazırlamaq, ev-

eşikdə, həyət-bacada yır-yığış etmək, təmizlik işləri görmək, ocaqda qazan qaynatmaq, papaq 

(yaylıq) atmaq, bacadan xurcun sallamaq, ev sakinlərinin hamısını ocağın başına toplamaq, 

qulaq falına çıxmaq təbiət-insan qarşılaşmasının rituallaşması və bayramlaşmasıdır, onun heç 

bir dinlə xüsusi bağlantısı yoxdur. Əksinə, tarixin müxtəlif dönəmlərində İlaxırın işığından 

bütün dinlər faydalanmışdır. 

Azərbaycanda “Ölülər bayramı” varmı? Türkiyə mənbələrində yazırlar ki, Şərqi 

Anadolu və Azərbaycanda Novruz günlərindən biri “Ölülər bayramı” adlanır. O gün 

qohumların qəbirləri ziyarət edilir, ata-babalar xatırlanır, ruhları üçün dualar oxunur. Doğrudur, 

ilin axır çərşənbəsində ata-baba ruhunun xatırlanması Azərbaycan Novruzunun əsas 

törənlərindən biridir. Lakin heç yerdə insanları barışa, dostluğa, xeyir iş görməyə çağıran 

bayrama “Ölü” adı verilmir. Bir-iki qəzet yazısında guya hansı bölgədəsə yazqabağı 

mərasimlərdən birinin “Ölü çərşənbəsi” adlandırıldığı qeyd olunsa da, bunu təsdiqləyən elmi 

dəlil yoxdur. 

İlin axır çərşənbəsində nə üçün tonqallar qalanır? İlin axır çərşənbəsində qalanan 

tonqalın əcdad kultuna bağlanan bir yozum mövcuddur. Belə ki, nə üçün tonqallar qalanır? - 

sualına el ağsaqqalları belə cavab verirlər: - Ulu əcdadlarımız hesab edirdilər ki, ildə bir dəfə 

ölmüş babalarının ruhları öz nəvə-nəticələrinə baş çəkməyə gəlirlər. Ata-baba ruhlarının 

gəlişinin vaxtı İlaxır çərşənbəyə düşür. İnsanlar çoxlu odun, çır-çırpı toplayırlar, böyük 

tonqallar qalayırlar ki, ətraf işığa qərq olsun, gecənin zülməti ərisin, ata-baba ruhları yurdlarını 

asanlıqla tapa bilsinlər. Əgər onlar görsələr ki, nəsilləri yaşayan evlərdə ocaqlar sönüb, elə başa 

düşərlər ki, qoyduqları adət-ənənələr tapdanıb, övladlarına qalan var-dövlət göyə sovrulub, hər 

şey məhv olub, qayıdıb gedərlər və bir də o tərəflərə gəlməzlər. Görsələr ki, ocaqlardan tüstü 

gəlmir, xörəklər bişirilmir, nəvə-nəticələri deyib-gülmürlər, ac-yalavacdırlar, küsülüdürlər, 

onda da inciyər və bir də oralarda görünməzlər. Məhz bu inama görə, İlaxır çərşənbə axşamı 

tonqallar qalanır, şənliklər keçirilir, umu-küsü aradan götürülürdü. Doğrudan da, dünya 

xalqlarının çoxunda özünə yer almış tonqal qalama, ətrafında ayinlər keçirmə bütün hallarda 

gün batandan sonra başlanır. 

Page 135



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

  
 

 
 

Kosanı oyun çıxarmağa nə vadar edir? Novruz bayramının qədimliyini şərtləndirən 

ən mühüm cəhət Kosa-Keçi və Qodu-Qodu oyun-tamaşalarıdır. Ulu əcdad təbiəti həmişə insan 

və heyvanlarla müqayisədə təqdim etmişdir. Qışın soyuqluğunu kosa, çisi, buludu, dumanı 

keçəl qız, yazı keçi kimi obrazlaşdırmışdır. Günəşi çağırma mərasimində oxuyurdular ki: Gün 

çıx, gün çıx, Kəhər atı min çıx... Bütün varlıqların yaradıcısı Günəşin keçəl qızı bulud, duman, 

saçlı qızı isə onun şüalarıdır. 

Yumurta boyamaq, yaxud bayramın rəngləri. Yumurta – törənişinin, təbiətin 

oyanmasının, həyatın təzələnməsinin, cansızın canlanmasının simvoludur. Yumurtaları 

boyamaq və onları döyüşdürmək ənənəsi çox əski çağlardan qalmışdır.  Adətən, yumurtaların 

boyanmasında və Novruz xonçasının hazırlanmasında yeddi rəngdən istifadə edirdilər. Bu 

rənglərin hər birinin türk tarixində öz mənası və yeri vardır. 

Türkün rənglər dünyası. Əski türklərdə Dünyanın dörd istiqamətinin hər biri bir 

rənglə əlaqələndirilmişdir: Quzey (şimal) - qara, güney (cənub) - qızıl, doğu (şərq) - göy, batı 

(qərb) - ağ. Coğrafi adlarda da rəng simvolikasına rast gəlirik: Qara dəniz, Ağ dəniz, Qısıl dəniz, 

Göy göl, Göygə gölü, Qaradağ, Qarabağ. Eləcə də türk soylarının adında rənglərdən istifadə 

edilirdi: Ağ Hunlar, Boz Hunlar, Göy Türklər, Ağ Orda, Qara Orda, Ağqoyunlu, 

Qaraqoyunlu.  Ümumilikdə götürəndə türklərin önəm verdikləri rənglər bunlardır: ağ, qara, 

boz, qızıl (qırmızı, al), göy (mavi), yaşıl, sarı. Novruz xonçasında (yeddi löyün nemətlər və 

yeddi rənglı yumurtalar) bu rənglərin hər birindən gen-bol işlənilir. 

Su, Od, Torpaq və Yel çərşənbələri - həqiqət, yoxsa uydurma? Ötən əsrin 80-ci 

illərindən başlayaraq yazqabağı mərasimlər silsiləsindən – ilaxır çərşənbələrdən geniş bəhs 

olunur və bayramın xalq arasında xüsusi təntənə ilə qeyd olunan axır çərşənbəsinə daha üç 

çərşənbə də artırılır. Bu barədə çoxsaylı yazıların ümumi qayəsi budur ki, Novruz gününə 

aparan yol dörd mərhələdən – çərşənbədən keçir. Bunlar su, od, torpaq və yel çərşənbələridir. 

Sonuncu həm də İlaxır çərşənbə adlanır. Guya su çərşənbəsində su mənbələri təmizlənir və 

təzələnir. İkinci çərşənbənin odla əlaqələndirilməsi də əbəs yerə deyil. O, günəşin hərarətinin 

artması ilə izah olunur. Üçüncü çərşənbədə torpaq oyanır. İlaxır çərşənbədə isə küləyin köməyi 

ilə bütün varlıqlar canlanır, ağaclar tumurcuqlayır. Sonuncu iki çərşənbənin Yel, sonra Torpaq 

ardıcıllığı ilə sıralanmasını deyənlər də var. Çərşənbələrdə, xüsusən də İlaxır çərşənbəsində, 

eyni zamanda bayram günündə hava qaralana yaxın tonqal qalanar, hər kəs onun üzərindən 

tullanar. Bu sözləri söyləyərlər: “Ağırlığım, uğurluğum burda qalsın!!!”, “Dərdim, bəlam odda 

yansın”. İnanca görə, odun üzərindən tullandıqdan və həmin sözlər deyildikdən sonra onlar 

köhnə ilin bəlalarından, xəstəliklərindən qurtulur, yeni ilə paklanmış, təmizlənmiş, sağlam 

olaraq gedirlər. 

Sovet dönəmində Novruz bayramına dini don geydirilərək keçirilməsinə qadağa 

qoyulsa da, xalq həmişə ilin axır çərşənbəsini və yazın gəlişini böyük təntənə ilə bayram edirdi. 

Məhz 1980-ci illərin ikinci yarısında Novruzun üzərindən qadağa rəsmi şəkildə götürüldü. 

Mərhum A.Nəbiyevlə birlikdə dünyanın yaranmasında iştirak edən dörd ünsürlə (su, od, torpaq, 

yel) bağlı qədim inancları, atalar sözü və məsəlləri toplayıb ilk dəfə 1987-ci ilin fevral ayından 

başlayaraq hər çərşənbə günü “Kommunist” qəzetində su, od, torpaq və yelə aid çoxlu 

materiallar çap etdirdik. Bu təşəbbüs gözləmədiyimiz maraqla qarşılandı, o vaxtdan 

çərşənbələri ünsürlərlə bağlı qeyd etmək ənənə halını aldı. 1988-ci ildə “Əzəl çərşənbələr” 

adında bir toplu da buraxıldı. Bundan sonra hər il Novruzla bərabər dörd çərşənbə də bu adlarla 

qeyd olunmağa başladı.  

Azərbaycanda Müqəddəs İlaxır çərşənbələr adı ilə keçirilən mərasimlər barədə yazılı 

məlumata ilk olaraq XIX yüzilliyin yetmişinci illərində işıq üzü görən ilk Azərbaycan qəzeti 

«Əkinçi»də rast gəlirik. Lakin sovet imperiyası dövründə xalqın bir sıra qədim adət-ənənəsinə 

dini don geydirib yaddaşlardan silməyə cəhd edildiyi üçün İlaxır çərşənbələr də 

folklorşünasların və etnoqrafların diqqətindən kənarda qalmışdır. Bu gün isə Novruz 

mərasimləri ümümxalq bayramına çevrilmişdir. İlaxır çərşənbələrlə bağlı mülahizələrdə əsas 
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ünsürlərlə əlaqələndirilən həftələrin ardıcıllığı, düzümü, mahiyyəti və məramı şərh olunur. 

Novruz bayramının mənşəyini əsasən zərdüştlüklə bağlayan tədqiqatçıların fikrinə görə, 

çərşənbələrdən birinci torpaq, ikinci yel, üçüncü su, sonuncu oddur. Onlar qənaətlərini belə 

əsaslandırırlar ki, “Novruzun birinci həftəsi torpaq ayılır. Otlar qalxır, ağaclar yaşıllanır, 

adamlar çöl işlərinə başlayırlar. İkinci həftə yel ayılır, külək əsir, ağaclar çiçəkləyir. Üçüncü 

həftə su ayılır, adamlar suyun üstündən tullanıb aydınlığa çıxırlar. Dördüncü həftədə od ayılır. 

Adamlar qışdan qalan ağırlığı, xəstəliyi od üstünə tökürlər, üstündən tullanıb yüngülləşirlər” 

(3, 25; 9, 200). Lakin son araşdırmalar, haqlı olaraq, Novruzun mənşəyinin zərdüştlükdən çox-

çox qabaqlarla, başlıca olaraq maldarlıqla, əkinçiliklə, bir sözlə, aqrar təsərrüfatla, təfəkkür 

planında isə türkün qədim mifik görüşləri ilə bağlı olduğunu sübut edir. Novruzun kökünün çox 

dərin qatlarda dayandığı, ulu əcdadımızın təbiətdəki dəyişikləri sezdiyi, təqvim düzümünün 

ardıcıllığını anlamağa başladığı çağlarla səsləşdiyi açıq-aydın görünür. Ancaq çərşənbələrin 

növbələşməsi ilə bağlı şərhlərdə bir qədər fərqli məqamlar nəzərə çarpır. Əgər Novruzdan dörd 

həftə çıxsaq, onda əzəl çərşənbə qışın şaxtalı çağına düşür. Torpağın oyanması, üstəlik də qarın 

altındakı otların cücərməsi, ağacların yarpaqlaması inandırıcı deyil. İkinci çərşənbədə ağacların 

çiçəkləməsi də yerinə düşmür. Çünki hələ qabaqda dəli mart gəlir. Odun axır çərşənbədə 

oyanması və adamların öz ağırlıqlarını onun üstünə tökməsi fikri də Novruzu odu müqəddəs 

sayan Zərdüştlüklə bağlamaq qənaətini alt-üst edir. Fikrin özündə başqa bir uyğunsuzluq da 

var: torpağın və havanın oyanması, isinməsi üçün səbəb və vasitə olmalıdır. Bu vasitə od 

çərşənbəsidir ki, o, axırda deyil, suların buzunun sınmasından sonra gəlir, yəni ikincidir. Onun 

mütləq şəkildə həmin ünsürlərdən əvvəldə meydana gəlməsi lazımdır. 

Su çərşənbəsi, yaxud əzəl çərşənbə. Ulu babalarımız haqlı olaraq belə hesab etmişlər ki, 

“Sulu ev abad, susuz ev bərbad olar. Təsadüfi deyil ki, müqəddəs ilaxır çərşənbələrin birincisi 

su ilə bağlıdır. Çünki su həyatın, canlılığın, yaşamağın əsas mənbəyidir. Mifik təsəvvürlərdə 

olduğu kimi, gerçəklikdə də təbiətin oyanmasına təkan verən başlıca qüvvədir. Su hər şeyin 

əzəli, başlanğıç nöqtəsidir. Bütün varlıqların meydana gəlməsinə və yer üzərində 

mövcudluğuna səbəb sudur. Susuz həyatın davamı mümkün deyil. Maraqlıdır ki, inanclarda, 

atalar sözü və məsəllərdə su ilə od birlikdə təqdim olunur: “Odu su ilə söndürmək günahdır”, 

yaxud: “Su ilə odun nə oyunu?” (1, 128). 

Azərbaycan türklərinin qədim inancına görə, Su anası – su ruhu dumanlı havada qəflətən 

göldən çıxır və əlindəki qızıl qabdan rastlaşdığı adamlara doğru su çiləyir. Damcılar kimin 

üstünə düşsə, o adam həmin gün şərlə qarşılaşır. Doğrudan da, elə ki, dumanlı havada yağış 

damcılamağa başlayır, qəflətən adamın üzünə su düşəndə, səksənir, qorxu hissi keçirir. Bizcə, 

dilimizdə “gözüm səndən su içmir” deyimi də həmin inancla əlaqədar yaranmışdır. Su anası – 

ümumtürk mifik təfəkkürünün məhsuludur və su ruhuna verilən addır. Kazan və Qərbi Sibir 

türklərində “Suv anası”, qaraçaylarda “suu anası”, Sibir türklərində “su iyəsi” (yəni sahibi, 

yiyəsi) adıyla insan cildində çay suları üzərində görünür, səhərlər dan söküləndə ağ, uzun 

saçlarını qızıl dişli daraqla darayır. Ona qarşı hörmətsizlik edilsə, quraqlıq olar, insanlar 

yaşayan yerləri xəstəlik bürüyər, su bütün canlıları dibinə çəkər, çaydan keçənlər boğularlar. 

Miflərdə “su babası”, “su uşaqları” adlanan ruhlara da təsadüf edilir (14, 471). Su ruhlarının 

bəziləri ancaq şər işlərin təmsilçisi kimi göstərilir, gecələr yola çıxan sadəlövh adamları aldadıb 

özləri ilə suya doğru aparırlar. Şər su ruhları əksər hallarda uzun, dağınıq, gümüşü saçlı qarı 

sifətində peyda olurlar, əllərində qızıl su qabı və yekə dişli qızıl daraq tuturlar. Başqırdların 

inancına görə, “Su iyəsi” dünyadakı bütün suların sahibkarıdır. O, öz böyük ailəsi ilə göllərin 

dibində yerləşən iri daşların altında yaşayır. Onun var-dövləti başından aşıb-daşır. Lakin şər 

ruhlardan fərqli olaraq “Su iyəsi”nin, eləcə də qohumlarının insanlara heç vaxt ziyanı dəymir. 

Çox hallarda həmişəaxar bulaqlar və çayların mənbələri müqəddəs yerlər sayılır. 

Su çərşənbəsi mərasimində dan yeri söküləndə camaat su üstünə gedir. İlk növbədə, hamı 

əl-üzünü yuyur, bir-birinin üzərinə su çiləyir, arx üstündən atdanırlar. Əski inama görə, su 

çərşənbəsində günəşin şəfəqdə göründüyü andan şüalarının yaladığı su təzə və müqəddəs hesab 
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edilirdi. Həmin suda yuyunan ürəyində tutduğu arzuya çatırmış. Tədqiqatçıların fikrincə, 

Xızırın dirilik çeşməsindən su içdiyi və Koroğlunun Qoşabulaqdan köpüklü su götürdüyü gün 

məhz Əzəl çərşənbə olmuşdur. Ulularımız su qırağında, bulaq başında, arx kənarında suya 

müraciətlə nəğmələr oxuyurdular. Ümumiyyətlə, nəğmələrdə çox hallarda analar çaylardan, 

göllərdən qürbətə düşən oğlanlarının sorağını istəyirlər. “Kitabi-Dədə Qorqud”da su ona görə 

aydınlıq sayılır ki, tanrının üzünü görmüşdür. Bir bayatıda isə qızın ən ümdə arzusu suya 

çevrilməkdir. Onun “Kaş ki, mən su olaydım, su qızların yükiydi” istəyində suyun qadın 

başlanğıc olmasına işarə olunur. 

Od çərşənbəsi. Mifoloji təsəvvürlərdə dünyamızın yaranmasına təkan verən ikinci 

mühüm amil oddur. Əski inanışlarda odu günəşlə, işıqla, gündüzlə əlaqələndirirdilər. 

Ulularımız ona Dan (“dan yeri sökülür” deyimində indi də işlədilir) da deyirdilər. Dörd ünsürün 

qədim Şərq təqvimlərində qəzalar kimi xarakterizə edilməsinin əsasında onların ikili 

mahiyyətinə (həm yaradılışa, həm də məhvə xidmət etmələri) inam dayanır. Belə ki, od 

inkişafın, mədəniyyətin təkanverici qüvvəsi tək göstərilməklə yanaşı, həm də yarananları 

yandırıb kül edir, fəlakətlərin mənbəyinə çevrilir. Təsəvvürlərdə odun xeyirxahlığına, yoxsa 

şərinə, ziyanlarına birinci inanıldığını müəyyənləşdirmək çətindir. Miflərdə tez-tez üstünlük 

birindən digərinə ötürülür. Məsələn, “Munisnamə”də göstərilir ki, Allah ilk olaraq cəhənnəmi 

yaratmışdır. Onun göstərişi ilə cəhənnəmin palçığı min il qaynadıldığından qıpqırmızı qızarmış, 

sonra təkrar min il də qaynadılmışdır ki, közərməsi ağarsın. Bundan sonra yenə min il 

qaynadılmışdır və nəticədə cəhənnəmin torpağının rəngi qapqara qaralmışdır. Beləcə, 

cəhənnəmə həmişəlik zülmət və qaranlıq çökülmüşdür. Mifdən aydın olur ki, Allah cəhənnəmin 

əbədi odunu yaratmaqla dünyanın başqa elementlərinə həyat vəsiqəsi vermişdir (10, 378).  

Tanrılara məxsus odun insanlara ötürülməsinə həsr olunan ilkin miflərdə isə ocağın əldə 

edilməsi ilə ailənin təməli qoyulur, insanlar ev tikməyi öyrənirlər. Lakin ən ibtidai inanışlardan 

görünür ki, gözünü dünyaya ilk açan bəşər övladının qarşılaşdığı təbii fəlakətlərin birincisi 

yanğınlardır. Od “ram” ediləndən, yəni insan çaxmaq daşı ilə quru otu alovlandırmağı 

öyrənəndən sonra isə onlar dan söküləndə qaranlığı qovub gündüzü əmələ gətirən günəşin də 

oddan, işıqdan törədiyini zənn etmişlər. Yeri gəlmişkən, bir də vurğulayırıq ki, yazqabağı 

mərasimlərdə qalanan tonqalların kökünü atəşpərəstliklə bağlayanlar yanılırlar. Zərdüştlükdə 

od Tanrının nişanəsidir, müqəddəsdir. Oda qurbanlar kəsilir, bəzən insanın özünü də qurban 

kimi tonqala atıb yandırırlar. Odla bağlı yazqabağı mərasimlərdə isə tonqalların üstündən 

tullanıb azar-bezarı odun üstünə tökürlər. Tanrıya bu cür “hörmətsizlik edilməsi” 

atəşpərəstlikdə mümkün ola bilməzdi.  

Qədim insanlar odu əldə etməmişdən əvvəl bir yerdə qərar tuta bilmirdilər. Mağaradan-

mağaraya, bir ərazidən başqasına köçürdülər. Soyuqların düşməsi onları sərt şaxtalı iqlimdən 

mülayim havalı yerlərə getməyə vadar edirdi. Odu əldə etməklə onlar oturaq həyata keçdilər, 

bir mağarada qərar tutdular. Soyuğa davam gətirə bildilər. Ona görə də türk dilində odun beşiyi 

hesab edilən “ocaq” sözü neçə əsrlərdir ki, yurd, mənzil, vətən, nəsil mənalarında da işlənir. Bir 

adamın kökünü kəsmək istəyəndə ona “ocağın sönsün” - deyirlər. Eləcə də od tərəqqinin, 

inkişafın təməl daşlarından hesab edilir. Yunan mifinə görə, odu insanlara bağışlayan Prometey 

Olimp allahlarından çox-çox əvvəlki təsəvvürlərin məhsuludur (14, 569). Onun mənşəyini 

bolqarlara və skiflərə aid edirlər. Hər iki halda prototürklərlə bağlanır. Prometey qayalıqlarda, 

soyuq, qaranlıq daş mağaralarda heyvanlar kimi ömür sürən bəşər övladına ev tikməyi, gəmi 

qayırmağı, təsərrüfatla məşğul olmağı, paltar geyməyi, saymağı, yazıb-oxumağı, ili fəsillərə, 

aylara, həftələrə, günlərə ayırmağı, allahlara qurbanlar gətirməyi, fala baxmağı öyrətmişdir. 

Prometey sözünün mənası yunanca “müdrik”, “gələcəkdən xəbər verən” deməkdir. Və 

dünyanın əksər dillərində işlənən “ocaq” sözünün türk mənşəli olmasına heç kəs şübhə ilə 

yanaşmır. Məhz Azərbaycan türklərinin dilində bu gün də işlənən “ocağın sönməsin” alqışının 

həmin mifik təfəkkürlə bağlılığını danmaq mümükün deyil. Azərbaycan əksər qədim 

mənbələrdə təsadüfi olaraq “Odlar diyarı” adlandırılmır. Bəs “yunanlaşmamışdan”, 
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Prometeyləşməmişdən qabaq öz vətənində insanları tərəqqiyə çatdıran tanrı, yaxud tanrı elçisi 

necə adlandırılmışdır? Bizcə, adında “od” və “xoşbəxtlik”, “müdriklik” sözlərini birləşdirən 

Qorqud. Azərbaycan türkləri onları dünyaya gətirən, tərbiyə edən, ağla-kamala çatdıran 

atalarına “dədə” deyirlər. Mütəxəssislərin qənaətincə, Qorqud sözü iki yerə bölünür: “qor” – 

od, “qut” isə “xoşbəxtlik” mənasındadır. Əslində, “Qorqud” sözündə odla xoşbəxtliyin yanaşı 

işlənməsinin, əlaqələndirilməsinin anlamı məhz ən əski təsəvvürlərə – “Prometeyliyə” 

söykənir. Dünyada inkişafın, yaradıcılığın, məhsuldarlığın, bolluğun mənbəyi və təbiətin 

təzədən oyanmasının səbəbi oddur.  

Təsadüfi deyildir ki, od anlamı “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunun ruhuna hopmuşdur. 

Boyların birində göstərilir ki, Qanturalı Selcan xatunu gətirmək üçün yad ölkəyə – Trabzona 

yola düşəndə atası Qanlı qoca oğlunu bu niyyətdən çəkindirmək istəyir. Qanturalı isə odun 

köməyi ilə keçilməz yerləri adlayacağını bildirir (2, 158). Dədə Qorqud insanları daxilən saf, 

qüdrətli görmək istəyir. Ona görə də mənəvi aləmdən bəhs edən fikirləri odla əlaqələndirməyi 

tövsiyə edir. Oğuzların adətincə, tonqal həmrəyliyə, birliyə çağırış rəmzi idi. Hündür yerdə bir 

tonqal qalananda xəbərdarlıq və səfərbərlik, ikisi – fəlakət və döyüşə çağırış, üçü – zəfər və 

təntənə demək idi.  

Azərbaycanlıların qam təsəvvürlərini özündə əks etdirən ən əski inamlarda da tonqal 

yandırılmasının izahını tapmaq olar. Ulu əcdadlarımız belə hesab edirdilər ki, ildə bir dəfə 

ölmüş babalarının ruhları öz nəvə-nəticələrinə baş çəkməyə gəlirlər. Ata-baba ruhlarının 

gəlişinin vaxtı İlaxır çərşənbələrə düşür. Əgər onlar görsələr ki, nəsilləri yaşayan evlərdə 

tonqallar qalanmır, ocaqlar sönüb, elə bilirlər ki, qoyduqları adət-ənənələr tapdanıb, övladlarına 

qalan var-dövlət göyə sovurulub, hər şey məhv olub, qayıdıb gedərlər və bir də o tərəflərə 

hərlənməzlər. Bir də çərşənbə axşamı görsələr ki, ocaqlardan tüstü gəlmir, xörəklər bişirilmir, 

nəvə-nəticələri deyib-gülmürlər, ac-yalavacdırlar, küsülüdürlər, onda da inciyər və bir də 

oralara gəlməzlər. Məhz bu inama görə, İlaxır çərşənbələrdə tonqallar qalanır, şənliklər 

keçirilir, umu-küsü aradan götürülür.  

Torpaq çərşənbəsi. Yazqabağı çərşənbələrin üçüncüsü torpağa həsr olunur. Dünyamızın 

yaranmasının mühüm amillərindən biri kimi götürülən torpaq sudan sonra ikinci maddi 

başlanğıcdır. Əski təsəvvürlərdə göydən fərqli olaraq torpaq qadın cildində təsəvvürə gətirilir. 

Dildən düşməyən “ana torpaq, ana Vətən” ifadələri buradan doğmuşdur. Onu da qeyd edək ki, 

əski görüşlərdə bir-birinin əksini təşkil edən bütün varlıqlar kimi göy (səma) və yer (torpaq) də 

kişi və qadınla müqayisədə verilir. Maddi varlıqlar qadın, əksinə, mənəvi-ruhi varlıqlar isə kişi 

kimi təsəvvür edilir. Bu, xaosdan ayrılan ilkin dörd ünsürün (su, od, torpaq, hava) xarakteri ilə 

əlaqədardır.  

Torpağın meydana gəlməsi ilə Yer kürəsinin formalaşması başa çatır və təbiətdəki başqa 

maddi varlıqların (çayın, dağın, meşənin, çölün, heyvanın, insanın və s.) meydana gəlməsinə 

zəmin yaranır. Əksər mifoloji sistemlərdə dünyada olan bütün mövcudatın maddi, əşyavi tərəfi 

öz mayasını torpaqdan götürür. Lakin başlanğıcda Allah hər şeyi cansız halda meydana gətirmiş 

və ruhla, sonuncu mənəvi ünsürlə canlandırmışdır. Deməli, torpaq odun köməyi ilə sudan 

ayrılıb üzə çıxandan sonra yaradılanların canlandırılmasına təkan verən sonuncu ünsürə (ruha, 

havaya, yelə) ehtiyac duyulmuşdur. Mifoloji sistemlərdə torpağın meydana gəlməsi ilə 

qarmaqarışıqlıq — xaos parçalanır, yuxarı və aşağı aləmlər yaranır, Ata Göyün (qədim 

türklərdə Göy tanrı) Ana Torpaqla (qədim türklərdə Umay / Humay) müqəddəs nigahı baş tutur, 

bütün doğuluşlar, törəmələr bu nigaha borcludur.  

Yel çərşənbəsi, yaxud axır çərşənbə. Dünyanın yaranmasında iştirak edən sonuncu 

ünsür havadır. Azərbaycan xalqının yazqabağı mərasimlərində Yel çərşənbəsi adı ilə qeyd 

olunur. Odla birlikdə yel də mənəvi-ruhi (kişi) başlanğıc hesab edilir və maddi (qadın) başlanğıc 

– torpağa, suya əks cəbhədə durur. Canlılara nəfəs verməklə öz hərəkətliyini, dinamikliyini 

onlara keçirir. Başqa sözlə, cansız torpağı və suyu durğunluqdan çıxardır. Məhz bu 

xüsusiyyətinə görə yel ruhla eyniləşdirilir. Ümumiyyətlə, dünyanın mənəvi, ruhi tərəfləri 
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kişilərlə, maddi, əşyavi tərəfləri isə qadınlarla əlaqələndirilir. Lakin od və hava işə qarışmasa 

maddi, əşyavi tərəf əbədi dəyişməz qalar, sular coşub–daşmaz, dalğalanmaz, torpaqlar vulkana 

çevrilib püskürməz, atalar sözündə qeyd edildiyi kimi, “Yel olmasa, sel olmaz”, “Yel eləyəni 

fələk eləyə bilməz”, “Yel üfürüb şişirtdiyini göyə qaldırar”, “Yel əsməyincə çöp tərpənməz” 

(1, 241). Dünya xalqlarının kosmoqonik mif sistemlərində hava mifik zamanın başladığı 

nöqtədə baş allahdır. Məsələn, qədim Misirdə hava allahı Şu göyü və yeri məğlub edir, bütün 

aləmi ələ alıb canlıları yaradır. Hindistanda Brahm nəfəsini bayıra buraxanda dünya yaranır, 

içəri alanda məhv olur. Çinlilərin təsəvvüründə isə göyün qapılarının açılıb-bağlanması ilə 

həyat-ölüm hadisələri baş verir. Müsəlman miflərində İsa nəfəsi ilə ölüləri dirildir, ona Məsih 

(nəfəs verən) deyilməsi bununla bağlıdır. 

Yel Azərbaycan mifik təfəkküründə yol göstərən, bələdçi rolunu da yerinə yetirir. Yel 

Baba qalın meşələrdə azıb mənzilini tapmaqda çətinlik çəkən xeyirxah insanların qarşısına 

çıxır, onlara bir yumaq verir və yumağı yerə atıb, diyirlətməyi tələb edir. Yel Babanın üfürməsi 

ilə yumaq açılır və azmışları mənzil başına çatdırır. Azərbaycanlıların ən əski təsəvvürlərinə 

görə, Yel baba xırmana gəlməmişdən qabaq oradan buğda, dən götürməzlər. Sovurulmamış 

buğda götürənin oğlu ölər. Xırman sovurulandan sonra ilk buğda götürənin isə oğlu olar. 

Ulularımız deyirlər ki, “Yel əsdirəni söyməzlər”. Çünki onun arxasında Baş Ruh durur. Yelə 

tüpürsən öz üstünə qayıdar. Eləcə də Yel dağına ziyarət edirlər. Adamlar ürəklərində hər hansı 

bir dilək tutub nəzir-niyaz gətirir, qurban kəsirlər. Yel Baba kimin nəzirini, qurbanını qəbul 

etsə, o adam xeyir tapar, arzusuna çatar. Bir inanışda isə deyilir ki, “Yel çərşənbəsi girən gün 

söyüd ağacının altına gedib niyyət elə və Yel Babanı çağır. Əgər Yel baba sənin səsini eşidib 

söyüdün budaqlarını torpağa toxundursa diləyin yerinə yetər” (5, 211). 

Göründüyü kimi, Azərbaycan türklərinin mifoloji düşüncəsinin qaynaqları öz kökləri 

etibarı ilə tarixin çox dərin qatlarına bağlanır. Onların izlərini gen yaddaşından adət-ənənələrə, 

rituallara, qədim bayramlara, folklor örnəklərinə, klassik ədəbiyyata, ümumiyyətlə, mədəniyyət 

formalarına qatmaqla unudulmağa qoymamışlar. Ulu Türkün övladları Dünyamızın Altaydan 

Qara dənizədək uzanan torpaqlarında, miflərin dili ilə desək, Gündoğandan başlayıb 

Günbatanda bitən ərazilərdə məskunlaşaraq kökdən gələn mənəvi amilləri öz yolları ilə 

yaşatdıqları kimi, sak-hun-oğuz birliyinin təmsilçiləri azərbaycanlılar da həmin mənəvi sərvətin 

bir hissəsinin yaradıcıları olmaqla yanaşı ümumi mənbədən götürdüklərini özününkülərə qatıb 

duyğularına, istəklərinə dayaq edə-edə bu günümüzə çatdırmışlar. 

Papaq və yaylıq atıb pay istəmə adəti. Yaz bayramında hamının gözütox olması, 

təbiətin nemətlərindən pay alması vacibdir. Lakin bir məsələ mübahisə doğurur və yad 

təsirlərdən yarandığı daha ağlabatan görünür. Axır çərşənbə axşamı yeniyetmə oğlanlar və 

qızlar qapıları gəzib papaq, yaylıq atırlar, gizlənib pusurlar. Ev sahiblərindən pay almayınca 

oradan getmirlər. Papaq qeyrət, namus, yaylıq abır-həya rəmzidir. Papaq və yaylıq insandan 

yuxarıda yerləşdiyi üçün Yaradana daha yaxındər. Papağın və yaylığın ayaqlar altına atılması, 

pay tələb edilməsi əslində aşağılıqdır. Qadının baş örpəyi ancaq savaşın, qan tökmənin qarşısı 

alınarkən araya atılırdı. Evin bacasından xurcun, torba sallamaq, yerə qurşaq sərməklə bağlı 

qədim adət ölkəmizın müstəmləkə çağlarında papaqla əvəz edilmişdir. 

“Ey türk milləti, torpağına sahib çıx!..” Bu çağırış qədim türk dastanı 

“Ərgənəkon”dan götürülmüşdür. Ulu əcdadlarımızın söylədiyinə görə, türklər bir zamanlar 

düşmən tərəfindən hiylə ilə yenildiklərindən böyük itki verərək doğma yurdlarını tərk etmək 

məcburiyyətində qalmış və keçilməz dağlarla əhatələnmiş bir ovalığa sığınmışdılar. 

Türklərin yerləşdikləri həmin ölkədə axar sular, qaynaqlar, ovlaqlar, bulaqlar, cürbəcür 

bitkilər, dadlı meyvələr vardı. Belə yeri görüncə, onlar Allaha şükür etdilər. Qışda heyvanların 

ətini yedilər, dərisini geyindilər, yazda südünü içdilər. Bu ölkəyə Ərgənəkon dedilər. Zaman 

keçdi, çağlar axdı, türk nəsilləri o qədər artdı ki, Ərgənəkona sığmadılar. Dörd yüz ildən sonra 

çarə tapmaq üçün qurultay topladılar. Dedilər: “Atalarımızdan eşitdik, Ərgənəkonun dışında 

geniş ormanlar, gözəl ölkələr var. Bizim yurdumuz da əskidən o yerlər imiş. Dağların arasını 
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araşdırıb yol tapaq, köçüb gedək. Ərgənəkondan kənarda kim bizə dost olsa, biz də onunla dost 

olaq, kim bizə düşmən olsa, biz də ona düşmən olaq”. 

Türklər qurultayın qərarına əsasən Ərgənəkondan çıxmaq üçün yol aradılar, tapmadılar. 

O zaman bir dəmirçi dedi ki: “Dağda bir dəmir mədəni var. Dəmiri əritsək, bəlkə dağ bizə keçid 

verər”. Gedib dəmir mədənini gördülər. Dağın geniş yerinə bir qat odun, bir qat kömür dizdilər. 

Dağın altını, üstünü, yanını, yönünü odun-kömürlə doldurdular. Yetmiş dəridən yetmiş böyük 

körük düzəldib yetmiş yerə qoydular. Odun-kömürü odlayıb körüklədilər. Allahın yardımıyla 

dəmir dağ əridi, yer açıldı. Bir yüklü dəvə çıxacaq qədər yol əmələ gəldi. Sonra göy yellikli bir 

Bozqurd çıxdı ortaya; haradan gəldiyi bilinmədi. Bozqurd gəldi, Türkün önündə dikilib durdu. 

Hər kəs anladı ki, yolu o göstərəcək. Bozqurd yürüdü; ardından da Türk milləti irəlilədi. Və 

Türklər Bozqurdun öndərliyi ilə o müqəddəs ilin müqəddəs ayının müqəddəs günündə - Ocaq 

ayının 21-də Ərgənəkondan çıxdılar. 

Türklər o günü, o saatı əbədi yadda saxladılar. Bu müqəddəs gün Türklərin bayramına 

çevrildi. Hər il o gün böyük törən düzəltdirlər. Bir parça dəmiri atəşdə qızdırdılar. Bu dəmiri 

öncə Türk xaqanı qısqacla tutub zindana qoyur, çəkiclə döyürdü. Sonra şöhrətli Türk bəyləri 

bir-bir gəlib eyni işi yerinə yetirərək təntənəni davam etdirirdilər. Bu törən zamanımızadək 

yaşadılıb və 2007-ci ilin noyabrın 17-də Bakıda, “Gülüstan” sarayında Türk dövlət və 

cəmiyyətlərinin XI dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayında bir daha baş tutub. İlk olaraq 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev çəkiclə dəmiri döyəcləyib. 

Ərgənəkondan çıxdıqları zaman türklərin xaqanı Kayı Xan soyundan gələn Börtəçin (Bozqurd) 

idi. Börtəçin bütün ellərə elçilər  göndərdi. Onlara Türklərin Ərgənəkonu tərk edib əski yurda 

döndüklərini bildirdilər. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin sözləri ilə desək, “Böyük mənəvi gücə malik 

olan Novruz bayramı ulu əcdadlarımızın bizə verdiyi ən gözəl yadigar olub, Azərbaycan 

xalqının milli ruhunu və yaddaşını, daxili aləmini bütün zənginliyi ilə yaşadır. Təbiətin 

oyanışının, varlığin yenidən canlanmasının müjdəsini verən Novruz bayramı ən qədim 

zamanlardan bəri həyatımıza daxil olmuş, insanlara aydın və isıqlı sabaha, xoşbəxt gələcəyə 

inam duyğusu bəxş etmişdir. Əsrlər boyu Novruz bizim üçün təbiətin və ana torpağın oyanması, 

baharın gəlişi olmaqla yanaşı, həm də barış və saf niyyətlər bayramı olmuşdur”. 

Novruz – törəyiş, yaranış, oyanış, yeniləşmə bayramı olaraq dərin köklərə söykənən 

qədim ənənələri üzə çıxarır və Türkün yenilməzliyini, birliyini, işığa, xeyirə meylliliyini bütün 

dünyaya bir daha əyani şəkildə nümayiş etdirir. 
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ABSTACT 

Islam has deep concerned to the basic human rights. A systematic arrangement has made for the 

economic, social and cultural rights of women. Islam declares the equality of male and female 

has the same nature. Relations between man and woman are characterized by reciprocal rights 

and obligations, except for the obligation incumbent or men to assume leadership of the family 

and to provide for the expenses. It is stated in the Quran: "And they are a degree above them." 

We know that introduced historic radical changes in favor of women in the legal domain. Prior 

to Islam, many Arab tribes took women as an object only and treated them with disgraced 

manners. Moreover  it, they being buried alive at the moment of birth. When news of birth of any 

female brought to any of them, he felt sorrow and grief. He tried to hide himself from the people 

because of such bad news. Quran expresses it: "And when the girl-child who was buried alive, 

ask : For what sin she killed?"In those dark days, Islam placed the question of women among the 

first human problems, which Islam resolved with extreme courage and firmness. Islam lifted 

women from the lowest condition to the highest level of social hierarchy and gave her entire 

capacity to be equal to men. By saying that women are the sisters of men, Islam acknowledged 

her full capacity in the exercise of rights whether social or economical. Islam has clear provisions 

regarding the freedom of woman to enjoy and to exercise all rights, for instance the right to 

property, sale, purchase and marriage without any guardianship and restriction whatsoever. Islam 

appreciates working and earning. It is the reason that it favors the unlimited rights of ownership. 

It motivates it believers to do work hard and condemns the begging. A woman can adopt any 

permissible profession, job and business. This article aims to give a short description of all these 

issues related to the economical and social rights of woman, her problems and some suggestions 

to solve. 

Keywords: Social, economic, human rights, women rights, Islam  

Social and Economical Rights of Female in Islam  

"O ye believe! Enter in to Islam whole heartedly; and follow not the foot steps of the evil one, for 

he is to you an avowed enemy."i 

Islam has deep concerned to the basic human rights. A systematic arrangement has made for the 

economic, social and cultural rights of man. Islam has used these rights as legal orders. It 

supported them with all the legislations that are needed to ensure their implementation. Neither 

the provisions of the universal declaration of human rights, nor the international Covenant of 

economics, social and cultural rights have gone so far as Islam. They remained as moral 

recommendations not guaranteed by any legal safeguards. Under Islamic legal system these rights 

constitute imperative obligations and must be enforced by legislative and executive guarantees. 
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Islam declares the equality of male and female in these rights. This equality based on the doctrine 

that man and female has the same human nature. Relations between man and woman are 

characterized by reciprocal rights and obligations, except for the obligation incumbent on men to 

assume leadership of the family and to provide for the expenses. It is stated in the Quran: "And 

they (women) have rights similar to those (of men) over them in kindness and men are a degree 

above them."ii  

We know that Islam introduced historic radical changes in favor of women in the legal domain. 

Prior to Islam, many Arab tribes took women as an object only and treated them with disgraced 

manners. More over it, they being buried alive at the moment of birth. When news of birth of any 

female brought to any of them, he felt sorrow and grief. He tried to hide himself from the people 

because of such bad news. Quran expresses it: " And when the girl-child who was buried alive, 

ask: For what sin she was killed?iii 

In those dark days, Islam placed the question of women among the first human problems, which 

Islam resolved with extreme courage, firmness and certainty. Islam lifted women from the lowest 

condition to the highest level of social hierarchy and gave her entire capacity to be equal to men. 

By saying that women are the sisters of men, Islam acknowledged her full capacity in the exercise 

of rights whether social or economical. 

The clash arises between inherited principles of Islam and practical situation of Muslim women 

in contemporary period. Practically it is considered that Islam required keeping women in a 

subordinate position in every sphere of her life. Is this subordination of Muslim women is 

required by Islam or it is just a product of corrupt influences and social customs? We have a lot 

of writings. Lectures, seminars and number of conferences held on the status of women in Islam. 

Similarly, we have some strong legislation in favor of women. But unfortunately, we don't find 

its practical implementation in our society. What are the reasons behind this unpractical attitude 

towards women and what are its effects on our strong family system of Islam? Man and Women 

are equal regarding their accountability before Allah Almighty. Both are equally responsible for 

their duties before Allah Almighty. Both are equally responsible for their duties before Allah 

Almighty. God declares in Quran: "I have only created Jinns and Ins (man and Woman), that they 

may serve me.iv 

Similarly, women is also responsible and under obligation to preach for good and to prohibit from 

bad things. It is stated in Quran: "Let there arise out of you a band of people inviting to all that is 

good, enjoining what is right and forbidding what is wrong: They are he one to attain felicity."v 

Without education and exposure woman cannot be able to preach. On the other hand, some of 

our so called scholars are not in favor of higher education for woman. Should we stop the 

education for women so that they may not get awareness regarding their rights provided by Islam? 

To learn and to get education is the primary duty of every Muslim. The Holy Prophet (Peace be 

on Him) made education an obligation irrespective of sex and grade. The current situation of 

Muslim woman draws the intention of developed western countries to challenge the capacity of 

Islam regarding the rights of Women. Our scholars are always in defending position to defend 

that Islam gives equal rights to man and woman. In the presence of a rich and unmatchable history 
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about the status of woman, it is moment of pondering intention why we fail to prove it? Why are 

we being blamed by others for in equality and injustice between these two sex. 

During last years, many conferences held between European jurists and Saudi Canonists on 

Moslem Doctrine and Human rights in Islam, in these conferences it was declared by Muslim 

Jurists: That education includes all types of education, scientific and technical, etc. Because  the 

Quran considers science as conductive to the knowledge and adoration of God and to the 

prosperity and peace of the world. All these principles are designated as “call to life” in Islam,  

where religion is tied to education and also to mind and reason. There is no difference between 

man and women in this concern. Woman has full capacity to enjoy all social; cultural rights for 

instance the right to property, sale, purchase and marriage without any guardianship and 

restriction whatsoever. In this, Islamic law goes much further than much legislation in the modern 

world.vi   

This article aims to give a short description of all these issues related to the economical and social 

rights of woman, her problems and some suggestions to solve. First of all, I will explain these 

rights in Islamic perspective. Let me explain what is concept of right in Islam. The word right 

literally has many meanings; it is used the sense if opposite to wrong, it is also used in the meaning 

of proof and obligation. It is said: you are under obligation to do so.vii 

It is also used to declare a person entitle for something. It is stated in Quran: "And they are more 

entitle and worthy of it."viii This word Haq has been used in many places in the Quran in the 

meaning of proof and obligation. It is stated in Quran: Each of them rejected the Apostle and My 

warning is proved/dully fulfilled for them."ix Again it is stated in Quran: "And in their wealth, the 

right of the needy."x 

Technically, it means anything proved and acknowledged by Islam in favor of human being.xi 

The other thing that is related to human being is concept of duties. In fact rights have 

corresponding duties. These rights and duties have been created and bestowed to human being by 

Allah Almighty, Who is the creator of the whole universe. By granting these rights to human 

being, God intended to provide ease and to facilitate him during the course of life. It is the 

requirement of the dignity of human being to respect him and to let him free to act according to 

the limitation imposed on him by Shariah. God declares in Quran: We have honored the sons of 

Adam; provided them with transport on land and sea: given them for sustenance things good and 

pure; and conferred on them special favors above a great part of our creation." This verse shows 

that this distinction and honor conferred on man are recounted in order to enforce the 

corresponding duties and responsibilities of man. He has been granted talent to use and to grow 

his personality. Then his spiritual faculties raise them above the greatest part of God's creation.xii 

Another aspect of these rights and duties is that God intended to examine the capability of human 

being in this world. He wants to judge, how the human being uses his talent and other qualities? 

How he prepare himself to face the Day of judgment? It is stated in Quran: He who created death 

and life that He may examine to which of you best indeed."xiii  

In our society every intention is given only to survive her up to the extent of basic needs e.g. 

food , cloth, and shelter. What about her social and cultural rights? In this section I will discuss 

these rights in the light of Quran and Sunnah. 
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Social and Economical Rights of Women in Islamic Perspective: 

Islam has envisaged a progressive emancipation of women. According to the provision of Quran 

man and woman are equal in nature and in humanity. Both are created from a single person. As 

Quran states:  "O mankind! Reverence your Guardian--Lord, Who created you from a single 

person, created of like nature, his mate and from them twain scattered countless men and 

women."xiv 

On another occasion, Quran states: "And Allah has made for you mates of your own nature...”xv 

In these verses it is clearly mentioned that male and female has similar nature. These also applied 

to bundle of attributes, capacities, predilections and dispositions which may sum up in the word 

nature or Nafs, Women has been made to be a companion of man, having the same nature (except 

of sex) and therefore with the same moral and spiritual rights and duties.xvi Hence, it has been 

clear by these verses that women should not be considered soulless having no intellect, no desires 

and no power to decide the matters. A woman is responsible with man to preach and to perform 

worships on equal basis; here man does not come to share with her responsibilities, why she is 

being deprived to exercise her economic and social rights? Quran states: " The believers, men 

and women are protectors of each other: They enjoin what is just and forbid what is evil: they 

observe regular prayers, practice regular charity and obey Allah and His apostle."xvii  

Woman is equally entitled for any committed by her as God says in Quran: "The woman and the 

man guilty of adultery flog each of them with a hundred stripes."xviii Then general nature of 

Islamic laws also made it clear that man and woman are equal in exercising their rights. Islam 

came for all human being, man and woman. Quran states: "Say: O men! I am sent unto you all, 

as the apostle Allah."xix  Muslim Jurists are agreed that woman is included in this word Al-Na's.xx  

However there are certain differences between these two sex, based on the Manat of Hukm. A 

prudent man and woman are equal regarding obligations. Similarly, they are equal in their basic 

and fundamental rights, whether these rights relevant to spiritual aspect or social and economical 

structure of a society. 

The base of these rights and duties is humanity and prudence. Islam declares getting knowledge 

as an obligation for both male and female. Woman has equal right to get education, is she required 

permission from her guardian? Does she need permission to perform worship? Then her right to 

do work or to adopt any permissible profession is also an issue which requires balance behavior 

of society. Then her status at home is also discussable. Is she possesses any right to respect and 

to consult from her husband? To answer these question the status and role of women can be 

divided into two types, her jobs at home and jobs outside home. 

a. Status of woman at home:  

Islam has lifted women from the lowest condition to the highest level by declaring that paradise 

is under the foot of mother. Recognizing the difference of her sex with male, Islam encourages 

women to stay at home and to perform the divine duty that is the grown up of children under her 

kind supervising. Here Islam does not make her responsible to earn and to maintain herself and 

her children. This is the responsibility of father to struggle, to earn and to maintain his family. 
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Family in Islam is considered a unit of social system. In this setup, man is head and he is 

responsible to maintain and to train his family. God says: "O ye who believe! Save yourselves 

and your families from a fire whose fuel are men."xxi  

This is because of his physical constitution, which make him more capable of shouldering these 

responsibilities in the interest of the whole family. Thus Islam ties a strong relationship between 

two individuals by way of marriage and made it a source of re-production. Quran mentions this 

blessing of God by saying: "And Allah has made for you mates of your nature, and made for you 

out of them, sons and daughters and grand children and provided for you sustenance of the 

best."xxii 

Holy Prophet (Peace be on Him) said: "Every one of you is a protector and will be asked about 

his subject, Father is protector of his family and will be asked about it, and female is protector of 

the wealth of her husband and father and will be asked about it, and servant is protector of the 

property of his master and will be asked about it, Oh, listen, every one of you is a protector and 

will be asked about it."xxiii  

Here Islam gives her equal status as that of man. According to this Hadith, woman is responsible 

only to look after her children and the property of her husband. She is also required to be obedient 

to her husband. 

Quran states: "Therefore the righteous women are devotedly obedient, and guard in absence, 

What Allah would have them guard."xxiv 

To declare man as Qawwam/head does not mean that man is superior to woman in his rights and 

can enjoy unlimited rights, but this declaration is just an announcement that by becoming 

Qawwam, man is under heavy duties toward his family. 

God says in Quran: "Men are protector and maintainers of women. Because Allah has given the 

one more strength than the other and because they support them from their means."xxv 

To enjoy his conjugal rights, God has ordered him to pay dower to his wife. Quran states: "And 

give women their dower as free gift, but if they of their own pleasure, remit any part of it to you, 

take it and enjoy it with right good cheer.xxvi  

Islam emphases, a man must have true and universal relationship with Allah and His creation. 

The reason is that the society cannot yield best result unless the man has a firm commitment to 

God and toward this entire creation. Islam's primary focus is on the individual and his action in 

this world. To protect and stabilize the individual, Islam has established a complete social order 

of development. Similarly, Islam makes a husband bound to maintain his wife. Islam gives her 

right for cancellation of marriage, if husband does not spend on her.xxvii 

Another duty of man toward his wife is good behaviour and kindness to her. 

Quran states: "And live with them on a footing of kindness and equity. If you take a dislike to 

them, it may be that you dislike a thing and Allah brings about through it a great deal of good."xxviii 

 And Holy Prophet said: "Best among believers, who is best for female."  
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It is also reported that Holy Prophet said: "Best among you who is best for his wife, and I am 

best of you for my wife."xxix  

Another right of woman is to have confidence of husband and positive thinking about her. It is 

this reason that Holy Prophet prohibited His companions to enter home at once and without 

information of women, if they return from journey. It is reported that Holy Prophet said: "When 

anyone of you return back from journey, he should not enter at night."xxx 

This is also right of woman not to obey husband in prohibited things of Shariah. If he orders for 

haram, she will not obey him. Holy Prophet said: "Do not obey for forbidden things, verily obey 

only in goods."xxxi 

Then Islam gives her right of property to own, to deal without any intervention from husband or 

other family member. If a woman is prudent, she is completely free to sale, to purchase, to pledge, 

to gift and to bequest her property with her sole desire. Here husband has no right to object on 

the exercise of these rights without his permission. For it Muslim jurists have to argue from the 

verse of Quran: "Make trial of orphans until they reach the age of marriage; If then ye found 

sound judgment in then, release their property to them."xxxii 

 In this verse orphan includes both male and female."xxxiii  

Talking about the duties of woman regarding her husband, According to some Muslim jurists a 

woman cannot go outside the home without permission of husband. It is an obligation for woman 

to get permission prior her exit from home. If this is, then all discussion concerning the rights of 

woman seems useless. If exercise of her rights is dependent on the discretion of husband, then 

husband enjoys his right of discretion not wife. Another point is that right means proved and 

acknowledged by Lawgiver, if something is given by Lawgiver to human being man or woman, 

no need to take permission from any one. Anyhow, this issue of permission is determinable by 

our religious scholars. For this, revision of the status and condition of Muslim woman is necessary 

during the period of Holy Prophet. What should the extent of this discretionary power? To limit 

this power, we have so many examples to prove that a true Muslim man cannot misuse his power. 

The best example is the silence of Hazrat Umar about his wife who had to perform her prayers 

regularly, day and night in the mosque. Despite of his disliking, Hazrat Umer did not prohibit her 

wife from doing so. It was just because of the  saying  of Holy Prophet (Peace be upon Him) : " 

Do not forbid female slave of Allah from coming them to mosque."xxxiv  

It is reported that Abdullah b. Umer stated the saying of Holy Prophet: "when women take 

permission to go to mosque, do not forbid them." Bilal b. Abdullah replied: "O God we will forbid 

them."xxxv  

It becomes clear that no one is allowed to exceed the limits imposed on him by Lawgiver. No 

doubt, to say prayer and to perform worship in mosque is Mubah for women but to give 

permission for it is an obligation for man.xxxvi 

The most important event which proves that prior permission is not wajib for every permissible 

act, it is the act of Hazrat Zainab bint Jahash, the wife of Holy Prophet (Peace be upon Him) when 
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she ordered to set up a tent in the mosque for I'tikaf during Ramadan. For that only Hazrat Ayesha 

and Hazrat Hafsa got permission. It is reported from Amrw b. Harith that he did not find any 

report that Hazrat Zainab got permission from Holy Prophet. She just saw the tents of Hazrat 

Ayesha and Hazrat Hafsa in the yard of mosque and ordered for her.xxxvii  

It is beyond logic that the wives of Holy Prophet could ignore Wajib. There is no report that after 

knowing about the tent of Hazrat Zainab Holy Prophet peace be upon him asked her why she did 

so without His permission. If we study history of Muslim women, we come to know that in every 

field of life, Muslim women contributed her share in the development of society. At that time 

Muslim were not so conscious and concerning with the issue of woman, what she can do and 

what cannot. They spend their energy to develop their society not in thinking and torturing 

women, why she did so or why not. Now a day it is claimed that to do all house hold work is 

responsibility of female (wife). History of Muslim women shows that she is not bound to do all 

house hold works. Holy Prophet (Peace be upon Him) Had  eleven wives but He did not ask them 

to do His work. He had to stitch and wash His clothes Himself. He mended his shoes. He prepared 

food. Then He arranged female slaves for them. It is repirted that a Habshi female slave had to 

make Nabeed for Holy Prophet.xxxviii 

Our great Prophet was very sensitive about Her Wives, once a Persian came and invited Him for 

lunch. Hazrat Ayesha was there. Holy Prophet pointed out towards her and asked: "Is she invited? 

He replied : "no". Holy Prophet said: "then i will not come." In that day, he came for thrice but 

He refused to accept invitation without Hazrat Ayesha. At last that Persian invited Hazrat Ayesha 

too. Then Holy Prophet and Hazrat Ayesha went to his home.xxxix 

Imagine! How did Holy Prophet care for the feeling of His wives. 

b. Status and Role of woman outside home: 

This is blessing of Islam that it does not make women responsible to work and to earn outside 

home. She is free of all liabilities to maintain her family. She is exempted from the obligation of 

maintaining and spending, this heavy responsibility rests on man alone. Irrespective of all these, 

Islam does not prohibit her to indulge in any permissible profession and to earn. This 

permissibility indicates that Islam considers a woman a complete and competent human being. 

If she has capacity to look after her children and to do any business or job, No one has right to 

prevent her from doing so. Here female posses all those economic rights which a man has. To 

understand these rights in true Islamic perspective it is necessary to know the condition & status 

of Muslim woman in this contemporary scenario. In this section, first I would discuss the 

contribution of Muslim women in the society during the life time of Holy Prophet peace be 

upon Him. Then I will discuss the issue and problems only of those women who adopt a 

profession or do a job with the prior permission of their husbands but even then they suffer lot 

of problems. 

Freedom of Speech and Education: 

It is interesting to note that a woman, in the period of Holy Prophet (peace be upon Him) was 

fully enjoying the right. A Muslim woman could express her opinion not only before her 

husband but also before Holy Prophet (peace be upon Him). 
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If we see towards Qur'an we find chapter twenty eight started with the name of a Muslim 

Woman. Arguing and litigating with the Holy Prophet regarding her husband. Qur'an states: 

"Allah has indeed heard the statement of a woman who pleads with the concerning her husband 

and carries her complaint to Allah." xl 

Then we know that the wives of Holy Prophet also litigated before Him regarding their 

maintenance. At the time a women was free to ask any type of question from Holy Prophet 

(peace be upon Him), for that she was not required to ask her father or husband. Whenever she 

wanted, she had to go to Holy Prophet directly without any hesitation and prior permission of 

her husband. There are number if Ahadith which prove that she did not need permission from 

her husband to do so. In this way she enjoyed the right of getting knowledge and to learn from 

Holy Prophet. It is important to note that knowledge includes all types of permissible 

knowledge, whether religious or scientific. Because  majority of Qur'an verses and Ahdith 

mentioned this word in absolute and in general terms. 

Qur'an states:"Allah will raise up to ranks those of you who believe and who have been granted 

knowledge and Allah is well acquainted with all you do."xli 

Holy Prophet said: "Who travels for learning and knowledge, God makes easy, him/ her way to 

paradise."xlii  

Here the word who includes both man and woman. In another Hadith it is reported from Anus 

b. Malik that Holy Prophet said:  

"Get knowledge whether in China, because getting knowledge is an obligation."xliii 

It is clear that at that time there was no Islamic knowledge in China. Then Holy Prophet had to 

arrange separate sitting with women to teach them properly, through women had to attend 

meeting with men. It shows that how our great Prophet was concerned with the education of 

women. It is also proved that co- educational discussion is also allowed. It is reported that Umm 

Al-Fadl participated in the discussion with male Sahabah regarding the fast of the day of A'rfah. 

Some were saying that Holy Prophet had fast while others were denying it. Then Umm Al-Fadl 

sent a bowl of milk to Him. Holy Prophet drank it and He was on camel.xliv  

We see that how women were active and confident. It also indicates that a women posses ability 

to understand the situation and to solve the problem in sophisticated manners. She has full 

capacity to participate in educational discussion. This is possible only if woman has knowledge 

on equal basis. The fact is that only knowledge can expand the vision and exposure of woman. 

By getting knowledge she is be able to grow up and to train her children properly. She learns to 

manage time and life. 

In our society, freedom of Speech is often used against the woman. This male dominant society 

does not like freedom of expression from her daughter, sister, and wife and from his female 

colleague, Here I would like to quote saying of a woman to Hazrat Umar, The great Caliph of 

Muslim Ummah: 
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“O Umar! Allah has given us right of unlimited dower and you are going to prevent us by 

limiting it; does not God say in Quran:  

“And if you have given on of them a treasure, do not take back anything from it.”xlv 

Then Hazrat Umar said: “Woman is right and Umar has made mistake.”xlvi 

This happened in a general meeting with Muslims. This shows the freedom of speech for 

women in interesting manners. Women, at that time were bold and could not afford any 

negligence regarding the rights. They had to attend every  meeting called by Caliph without the 

permission of their husband. It also proves contribution of woman in the legislation.   

Al-humdulillah, we have good and positive thinking for our mothers. Only here we act upon 

Ahadith that paradise in under the foot of mother. But until this stage, she has lost all her 

capacity, strength and energy to do any work. In majority cases, a woman in our society 

succeeds to get respect and to give suggestions after the marriage of her children. This practical 

situation simply means that we respect only weak and helpless, deaf and dump female. Will 

Allah ask us only about our mothers? 

Freedom of Social and Political activities: 

Islam regulates every affair of the individual in detail manners. The life of Muslims is ruled in 

its entirety by the Shariah which spells out the precise rules and regulations governing 

individual relations with God as well as with fellows. 

Since Islam considers a woman a social being, so allows her to participate in social gatherings 

and to contribute in social development. It is easy for us to hold the social fabric of the Islamic 

society through the history of the Muslim Ummah. We see that Muslim woman has a strong 

contribution in the development of Muslim society. During the period of Holy Prophet and his 

companions whenever Muslims were called for a meeting or some gathering, women hurried 

toward it and no one had to forbid them. Were all of them without husbands or guardians? It is 

reported from Khuwla bint Qays that in the period of Holy Prophet, Hazrat Abu Bakr and in 

early days of Hazrat Umer, we (women) had together in the Mosque, we had friendship with 

each other, we talked to each other and some of us treated the sickness of eyes.xlvii 

 Talking about these gatherings Allamah Ibn-al-Qayyam Al-Jawziyah writes: 

What the Madni people reported about the speeches of Holy Prophet (peace be upon Him), it 

seems that they have stated that Holy Prophet kept silence regarding the issue of women to go 

to homes, to appear in mosques and to attend the social and general meetings, when it was 

announced.xlviii 

In a Hadith it is reported from Anas b.Malik:  

"When Holy Prophet( peace be upon Him) intended for jihad, He had to take Umm-e-Saleem 

and some other women with Him. They had to drink water to wounded Muslims and treated 

them.xlix 
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In another Hadith Umm-e-Atiyah reported that they were ordered to go outside the homes on 

Eid day, even unmarried and Hayeza were also asked to go to mosque. Hayeza were asked to 

remain behind the people, to say takbeer and to participate in pray.l 

This Hadith indicates the unmarried female was stuck at Home until Holy Prophet ordered her 

to go outside to enjoy Eid day. But married women were free to attend social and religious 

ceremonies. The Holy Prophet allowed a woman Asma bin A'mies to treat the children through 

spiritual way(Dam). 

Another Muslim Ansari woman, Umm-e-Sharik was very rich and generous. Many companions 

of Holy Prophet (peace be upon Him) come and stay at her home. She had to attend her guests.li 

Woman can express her right of politics. We also know that Hazrat Ayesha used her political 

right by demanding retaliation of Murder of Hazrat Uthman. No companion objected that being 

a woman she had no right to participate in such political issues.Thus Hazrat Ayesha and 

communication with Arab leaders from all cities. They wrote letters to her. They gift her. 

Hazrat Ayesha had to reply them and accept their gifts.lii 

Freedom of Professions and Business: 

Allah said in Qur'an:  "And when the prayer is finished then ye may disperse through the land 

And seek of  bounty of Allah." liii 

Islam appreciates working and earning. It is this reason that it favors the unlimited rights of 

ownership, it motivates it believers to do work hard and condemns the begging. This right of 

working and earning is a fundamental right of human being, man and woman. For man it is an 

obligation to work, to earn and to spend on her family. For woman it is permissible profession, 

job and business. To carry on her professional activities, it is her right to communicate, to deal, 

to enter in to any contract and to travel.liv 

It is her right of human being to work and to upgrade his living standard. According to Islamic 

Jurisprudence permissibility or Mubah does not depend upon the necessity. So it is not correct 

when it is said that female can adopt profession only in case of necessity. Necessity permits 

prohibited things. The only condition is that this permissible matter should not in clash with her 

duties that is to look after her children and to care for the property of her husband and to attend 

her husband heart heartedly. We have number of examples that a Muslim woman in the period 

of Holy Prophet (peace be upon Him) was enjoying this right with full freedom. She earned and 

spent and become a source of prosperity for her family. The best example is the work of Hazrat 

Asma bint Abi Bakr. She had to work outside to home; she assisted her husband with her own 

desire. Her husband Abdullah b. Zubair never asked about her activities. According to Jamhur 

al-Ulema: 

"She was doing so with her own desire because she was not under obligation to assist her 

husband outside the home.lv 
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Once she sold her female slave and got money, meanwhile Hazrat Zubair come and asked her to 

give him that money. She replied that she had given it in the way of Allah. Her husband did not 

mind it.lvi 

It is reported from Abdullah b. Abbas that Holy Prophet took women to Jihad and they were 

given share from Mal-e-Ghanimat.lvii 

Another Hadith is that Umm-e-Mubashir Ansariyah was a farmer and cultivated her farm, and 

Holy Prophet appreciated her.lviii 

Ant of Jabir b. Abdullah did work to collect dates during her waiting period when she was 

divorced by her husband and Holy Prophet allowed her to do so. Though, she was advised not 

to do work by her relatives.lix 

For this Hadith it appears that she was not facing the problem of maintenance. It is stated in 

Tabqat al-Kubra that Hazrat Zainab wife of Abdullah was skillful. She knew handy craft. She 

had to prepare goods and sell it. She asked Holy Prophet if she spend money on her husband 

and children. Holy Prophet replied her that it will be reward able.lx 

It shows that she was not spending on her family before it. 

An Ansari woman whose slave was a carpenter, asked Holy Prophet to make for Him a stage of 

wood (Minber). Then she ordered her slave to prepare Minber of Holy Prophet. There was no 

report that she did it with prior permission of her husband.lxi 

On another occasion Holy Prophet ordered Shifa bint Abdullah to teach Hazrat Sufiyah. A 

woman had to clean the mosque and Holy Prophet appreciated it. When she died Holy Prophet 

performed her funeral prayer.lxii 

It is reported that whenever any trade delegation come to the city all men and women had 

together around it to know the rates of goods and to buy things and Holy Prophet was among 

them but He never prohibit women from coming there.lxiii 

The best example is that Hazrat Zainab wife of Holy Prophet was professional; she dyed the 

animal's skin. She stitched it and earned and then had to give in the way of Allah.lxiv 

 It means that a woman can work or adopt of profession even if there is no necessity because 

other wives of Holy Prophet did not do any work as a profession. Then there is no report that 

Holy Prophet audited her regarding her income and expenditures. 

Conclusion: 

To conclude this section, I would like to say that women in period of Holy Prophet played a 

significant role in the cultural and intellectual advancement of the Muslim society. There was 

hardly any phase of life where women did not contribute. They enjoyed a degree if freedom that 

was rare in the contemporary period of Muslim world. Though, in presence of such rich 

religious and cultural history it seems unnecessary to legislate in favor of women yet certain 

steps have been taken by all governments of Pakistan to protect women from discrimination and 
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harassment. Let me discuss these legislations made by different governments in favor of women 

of Pakistan. 
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XÜLASƏ 

Azərbaycan xalqının ictimai-siyasi həyatında özünəməxsus yer tutan, Azərbaycan 

ədəbiyyatı, incəsənəti və mədəniyyətinin inkişafında, milli-mənəvi dəyərlərimizin Qərbdə -

Avropada tanınmasında böyük xidmətləri olan görkəmli simalardan biri Ceyhun Hacıbəylidir. 

Ömrünün 43 ilini Parisdə mühacir həyatı yaşayan tanınmış ictimai-siyasi xadim, yazıçı-

publisist, tərcüməçi, ilahiyyatçı alim, poliqlot və folklorşünas C.Hacıbəyli dahi bəstəkarımız 

Üzeyir Hacıbəylinin kiçik qardaşıdır.  

C.Hacıbəyli 1891-ci ildə Azərbaycanın qədim elm, mədəniyyət beşiyi Şuşa şəhərində 

anadan olmuş, ilk təhsilini burada rus-türk məktəbində, orta təhsilini Bakıda almışdır. 1909-cu 

ildə Sankt-Peterburq Universitetinin Hüquq fakültəsinə qəbul olmuş, sonradan təhsilini 

Sarbonna Universitetində davam etdirmişdir. 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 

qurulmasında mühüm işlər görmüş, AXC-nin orqanı olan “Azərbaycan” qəzetinin baş 

redaktoru vəzifəsində işləmişdir.1919-cu ildə Versal Sülh Konqresinin işində iştirak etmək 

üçün Əlimərdan bəy Topçubaşovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin tərkibində 

C.Hacıbəyli də Parisə gedir. Ancaq 1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycanın XI Qırmızı ordu 

tərəfindən işğal olunması nəticəsində  nümayəndə heyətinin üzvləri, o cümlədən C.Hacıbəyli 

bir daha vətənə qayıda bilmirlər.   

Ədəbiyyatşünas alim Bayram Ağayev yazır ki, “Ceyhun bəy Parisə özü ilə birgə daim 

həsrətini çəkdiyi, ömrünün sonuna qədər xəyallarında yaşatdığı Qarabağı da gətirmişdi. O, 

qürbətdə iki həyat yaşayırdı - bir real Paris həyatını, bir də xəyallarında qurub-yaratdığı 

nisgillərdən, gümanlardan, xatirələrdən ibarət Vətən həyatını”.  Ruhunda, qəlbində Vətən 

dərdini daşımasına baxmayaraq, çoxşaxəli yaradıcılığı ilə xalqına ləyaqətlə xidmət edən 

C.Hacıbəyli hələ gənclik illərindən Azərbaycan klassiklərinin (Nizami, Natəvan...) əsərlərini 

fransız, ingilis dillərinə dillərinə tərcümə edib Avropa xalqlarına tanıdırdı. 1925-ci ildə Üzeyir 

bəyin “Arşın mal alan” komediyasını fransızcaya çevirərək Parisin “Femino” teatrında 

tamaşaya qoymuşdur. 

1933-cü ildə C.Hacıbəylinin Parisdə “Asiya” jurnalının əlavə xüsusi buraxılışında 144 

səhifədən ibarət məşhur “Qarabağ dialekti və folkloru” əsəri çap olundu. Azərbaycanın dilbər 

guşəsi olan Qarabağı, Qarabağın tacı, incisi Şuşanı, bu yerlərin etnoqrafiyasını, mədəniyyətini, 

milli dəyərlərini öyrənmək istəyən avropalılar üçün yazılmış əsər rus dilində qələmə alınmış, 

lakin Qarabağ dialektinə, folkloruna dair nümunələr bəzən tərcümə edilməmişdir. C.Hacıbəyli 

bütövlükdə  əsəri Avropa ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün yenidən fransız dilində yazıb çap 

etdirmişdir. Müəllif bu əsəri hələ öz vətənində ikən rus türkoloqu M.Samoyloviçin məsləhəti 

ilə işləmiş, Qarabağın etnoqrafiyasına, folkloruna dair materiallar toplamışdır. Lakin 

mühacirlik həyatı bu işi sistemləşdirməyə imkan verməmiş və o, Fransaya elə bir şəraitdə 

getmişdir ki, özü ilə heç bir material aparmamışdır. Uzun müddət Avropada yaşayan, ömrünün 

az hissəsini - uşaqlıq, gənclik illərini doğma yurdu Qarabağda - Şuşada keçirmiş  C.Hacıbəyli 

anasından eşitdiyi layla, oxşama, bayatıları, şahidi olduğu hadisələri, mərasimləri, adət-
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ənənələri öz yaddaşından vərəqlərə köçürmüşdür. Tədqiqatçıların fikrincə, bir qələm sahibinin 

araşdırmalarında folklor nümunələrinin toplanması, təsnif edilməsi ilə ilk baxışda sadə iş təsiri 

bağışlayır. Bir qədər dərinə getdikdə açıq-aydın hiss olunur ki, C.Hacıbəyli əksər hallarda içinə 

çəkdiyi Qarabağ xiffətinin ağır dərdlərini ovutmaq üçün el arasında gəzən, ədəbi dildə 

işlənməyən, lakin doğmalıq, şirinlik bildirən sözləri və ifadələri də öz kitabına salmışdır. O, 

burada Qarabağda keçirilən Novruz bayramı, nəğmələr, oyunlar, lətifələr, deyimlər və s. 

haqqında ayrı-ayrı bölümlərdə bəhs etmişdir. 

Azərbaycan dilinin dialektlərinə yaxından bələd olan C.Hacıbəyli əsərdə Qarabağ 

şivələrinin spesifik xüsusiyyətlərini göstərmiş və belə nəticəyə gəlmişdir ki, ədəbi dilimiz, 

əsasən, Bakı və Qarabağ dialektləri üzərində formalaşmışdır. 

Açar sözlər: C.Hacıbəyli, ictimai-siyasi fəaliyyət,Paris mühiti, Qarabağ folkloru və 

dialekti.   

 

 

ABSTRACT 

Jeyhun Hajibeyli is one of the most outstanding persons who takes a special place in the 

Azerbaijani people’s social-political life; he made an enormous  contribution in the 

development of the Azerbaijani literature, art and culture, popularization of the national – 

spiritual values in the  West - Europe. The famous social-public figure, writer-publicist, 

translator, the scientist theologian, polyglot and folklorist J. Hajibeyli who lived 43 years in 

emigration in Paris is the great Azerbaijani composer Uzeyir Hajibeyli’s younger brother. 

J.Hajibeyli was born in 1891 in the ancient city Shusha that is the scientific and cultural 

cradle of Azerbaijan; he got primary education in the Russian-Turkic school there, and he got 

secondary education in Baku. 

He entered the Law Faculty of Saint-Petersburg University, then he continued his 

education at Sorbonne University. He took part in establishment of Azerbaijan Democratic 

Republic in 1918; he was an editor-in-chief of the newspaper  “Azerbaijan” which was an organ 

of  ADR. In 1919 J.Hajibeyli went to Paris in the delegation headed by Alimardan bey 

Topchubashev in order to take part in Versailles Peace Conference. However, the delegation 

members, including J. Hajibeyli were not able to return to their Motherland as a result of the 

occupation of Azerbaijan by the XI Red Army on 28 April 1920. 

The scientist – literary critic Bayram Agayev wrote: “Jeyhun bey brought to Paris 

Garabakh which he longed for all his life, with which he lived in dreams for the rest of his life. 

He lived two lives in a foreign land – the real Paris life  and imaginary Motherland life full of 

nostalgia, hopes, memories”. 

Despite nostalgia and homesickness J.Hajibeyli served his native people honourably by 

his versatile creation; from the early age he translated the Azerbajani classics’ (Nizami, 

Natavan…) works into French, English and presented them to the European peoples. In 1925 

he translated U. Hajibeyli’s comedy “Arshin mal alan” into French and staged it in the Paris 

theatre “Femino”. 

J.Hajibeyli’s famous work “The Garabakh dialect and folklore” was published in 1933 in 

the special supplemental issue of the newspaper “Asia” written in Russian for those Europeans 

who wanted to know about Garabakh, its beautiful crown and pearl Shusha, ethnography, 

culture, national values of those places. Unfortunately, sometimes the examples related to the 

Garabakh dialect and folklore were not translated. J.Hajibeyli wrote and published this work in 

French in order to present it to the European public. When he was still in his homeland he wrote 
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this work on advice of the Russian Turkologist M. Samovoylovich and gathered material on 

Garabakh ethnography, folklore. However, the emigrant life did not allow him to systematize 

this work; he went to France in such a situation that he was unable to take any material with 

him. J. Hacibeyli who lived most of his life in Europe and a smaller part (childhood, youth) in 

the native land- Garabakh, Shusa  wrote on sheets  by memory lullabies, lamentable songs, 

events which he witnessed, traditions, customs, rites, etc. In the scientists’ opinion, collection 

and classification of the same author seem simple at first glance. However, if one goes deeper, 

it is obvious that in most cases J.Hajibeyli included in his book the most lovely, original, 

pleasant words, expressions which were not used in the literary language but were very popular 

among the people in order to drown out his longing for Garabakh. He told about the Novruz 

holiday, songs, games, anecdotes, jokes, scenes, etc. performed in Garabakh in the certain parts 

of his work. 

Knowing the dialects of the Azerbaijani language J.Hajibeyli showed the peculiarities of 

the Garabakh patoises and came to the conclusion that the Azerbaijani literary language was 

mainly formed on the basis of the Baku and Garabakh dialects. 

Keywords: J.Hajibeyli, social- political activities, the Paris environment, Garabakh 

folklore and dialect. 

 

 

Giriş  

Azərbaycan xalqının ictimai-siyasi həyatında özünəməxsus yer tutan, Azərbaycan 

ədəbiyyatı, incəsənəti və mədəniyyətinin inkişafında, milli-mənəvi dəyərlərimizin Qərbdə - 

Avropada tanınmasında böyük xidmətləri olan görkəmli simalardan biri Ceyhun Hacıbəylidir. 

Ömrünün qırx üç ilini Parisdə mühacir həyatı yaşayan tanınmış ictimai-siyasi xadim, yazıçı-

publisist, tərcüməçi, ilahiyyatçı alim, poliqlot və folklorşünas C.Hacıbəyli Azərbaycanın 

istiqlal mühaciri kimi  XX əsrin əvvəllərində - ölkəmizin intibahı dövründə yaşayıb-yaradan 

görkəmli şəxsiyyətlərdən biridir, eyni zamanda dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun kiçik 

qardaşıdır. 

 

1. C.Hacıbəylinin həyatı və fəaliyyətinə ümumi nəzər   

C.Hacıbəyli 1891-ci ildə Azərbaycanın qədim elm və mədəniyyət beşiyi Şuşa şəhərində 

anadan olmuş, ilk təhsilini doğma yurdundakı rus-türk məktəbində, orta təhsilini isə Bakıda 

almışdır. Hələ çox gənc yaşlarından o, müxtəlif sahələrə olan marağı və istedadı ilə xüsusi 

diqqət çəkmişdir. İlk milli Azərbaycan operası – Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” 

operasının 1908-ci ildə müvəffəqiyyətlə səhnələşdirilməsində qardaşına yaxından kömək etmiş 

C.Hacıbəyli operada Nofəl və İbn Səlam rollarını məharətlə oynamış, tamaşaçıların böyük 

rəğbətini qazanmışdır (10).  

Ali təhsil almaq üçün Ceyhun bəy 1909-cu ildə Sankt-Peterburqa gedir və Sankt-

Peterburq Universitetinin Hüquq fakültəsinə qəbul olunur. Daha  sonra o, milyonçu Murtuza 

Muxtarovun vəsaiti hesabına Parisə gedərək Sarbonna Universitetində təhsilini davam etdirir. 

Tələbəlik illərində o, Parisdə, Münhendə, ümumiyyətlə, Avropanın bir çox şəhərlərindəki 

tanınmış mətbu orqanlarında məqalələrini, əsərlərini dərc etdirərək Avropa xalqlarını 

Azərbaycan tarixi, ədəbiyyatı və mədəniyyəti ilə tanış edir. 1916-cı ildə savadlı və yetişmiş bir 

mütəxəssis kimi Vətənə qayıdan C.Hacıbəyli ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında fəallıq 

göstərir, xüsusilə 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasında mühüm işlər 
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görür. O cümlədən “İzvestiya”, “Müsəlmanlıq” kimi mətbu orqanlarında redaktor, AXC-nin 

orqanı olan “Azərbaycan” qəzetində isə baş redaktor vəzifəsində çalışır.  

1919-cu ildə Versal Sülh Konqresinin işində iştirak etmək üçün Əlimərdan bəy 

Topçubaşovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin tərkibində C.Hacıbəyli də Parisə gedir. 

1920-ci ilin yanvarınadək davam edən həmin konqresdə Antanta Azərbaycan Demokratik 

Respublikasının müstəqilliyini tanıyır. Ancaq 1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycanın XI Qırmızı 

ordu tərəfindən işğal olunması nəticəsində  nümayəndə heyətinin üzvləri kimi C.Hacıbəyli də 

bir daha vətənə qayıda bilmir və ömrünün sonunadək mühacir həyatı  yaşamalı olur (1, s.14).  

Ankarada nəşr olunan “Mücahit” jurnalında Ceyhun bəy Hacıbəylinin Cümhuriyyətlə 

bağlı çap olunmuş xatirələrində (aprel 1960-cı il) bu sətirləri oxuyuruq: “Bu, bir həqiqəətdir ki, 

cəsur və fədakar xalqımızın təbiətinə zidd olan 27 aprel müsibəti 28 may səadətini beynəlxalq 

sahədə məhv etmişdi. Bizləri tamamilə unutmuşdular. Amerikan rəsmi dairələri və ictimai fikri 

isə Qafqaz millətlərinin və xüsusilə oradakı türk və müsəlman əhali: azərbaycanlılar və 

dağlıların ruslardan ayrı və onlara zidd bir ünsür təşkil etdiklərini bilməyə və onların milli 

müqəddərat haqları ilə maraqlanmağa yalnız 1951-ci ildən etibarən, yəni Visbaden, 

Starenberq və Münhen müzakirələrinin nəticəsində başlamışdılar” (5). 

Lakin o, qürbətdə də öz xalqına, vətəninə ləyaqətlə xidmət edir və burada onun 

fəaliyyəti miqyasca daha geniş olur. Qardaşları Üzeyir bəy Hacıbəyov, Zülfüqar bəy 

Hacıbəyovun köməkliyi ilə Stalin onun vətənə qayıtmasına icazə versə də, öz əqidəsindən 

dönməyən Ceyhun bəy sovet ölkəsini həbs düşərgəsinə bənzədərək buranın idarəetmə sistemini 

qəbul etmir, həmişə Stalinin antidemokratik rejimini tənqid edir. Ceyhun bəy Fransada “La 

Revul dö Mond Müsulman”, “La Fiqaro” kimi mətbu orqanları ilə əməkdaşlıq edir, Parisdə 

fransız dilində, Münhendə və Qafqazda Azərbaycan dilində çıxan “Azərbaycan” jurnalının 

redaktoru olur. Yaradıcılıq diapozonu və maraq dairəsi çox geniş olan müəllif tarixi mövzularda 

tədqiqatlar aparır - “Babək və qədim Arran hökuməti”, “Bakı və Bərdə şəhərlərinin tarixi” kimi 

əsərlərini, Şərq, o cümlədən də Azərbaycan ədəbiyyatının klassiklərindən bəhs edən 

məqalələrini fransız, rus və Azərbaycan dillərində çap etdirir. C.Hacıbəyli Avropada sərbəst 

yaşasa da, onun bütün fikri, dərdi, həsrəti öz doğma vətəni Azərbaycan idi, qəlbi daim 

Qarabağla – doğma Şuşa ilə döyünürdü. Ədəbiyyatşünas alim, C.Hacıbəyli irsinin 

tədqiqatçılarından biri Bayram Ağayev yazır ki, “Ceyhun Hacıbəyli Parisə özü ilə birgə daim 

həsrətini çəkdiyi, ömrünün sonuna qədər xəyallarında yaşatdığı Qarabağı da gətirmişdi. O, 

qürbətdə iki həyat yaşayırdı - bir real Paris həyatını, bir də xəyallarında qurub yaratdığı 

nisgillərdən, gümanlardan, xatirələrdən ibarət Vətən həyatını”.  

 

2. C.Hacıbəylinin “Qarabağ dialekti və folkloru” əsərində Vətən həsrəti 

Əlbəttə, mühacir həyatı - qürbətdə Vətən həsrəti ilə yaşamaq çətin idi. Vətənə ləyaqətlə 

xidmət edərək ayrılıq dərdinin yükünü çiyinlərində daşıyan C.Hacıbəyli 1925-ci ildə Üzeyir 

bəyin “Arşın mal alan” komediyasını tərcümə edib, Parisin “Femino” teatrında tamaşaya 

qoymuşdu. Nizami, Natəvan, Bakıxanov və s. kimi görkəmli azərbaycanlı şəxsiyyətlərin 

yaradıcılığı ilə fransız oxucularını tanış edən C.Hacıbəyli eyni zamanda Qarabağa, onun gözəl 

guşəsi Şuşaya, doğma yurdunun folkloruna, milli-mənəvi dəyərlərinə ruhən çox bağlı idi. 

Qarabağın özü kimi, folkloru, adət-ənənələri və insanlarının danışıq tərzi də gözəl və maraqlı 

idi.  Qarabağın zəngin, təkrarsız folkloru Ceyhun bəyi hələ çox gənc ikən cəlb etmişdi. O, 

Bakıda tələbə olduğu və yaşadığı illərdə tətillərini, məzuniyyətini öz doğma yurdunda keçirər, 

kəndbəkənd, şəhərbəşəhər gəzərək folklor materialları toplayardı. Odur ki, Fransada 

mühacirətdə yaşayan Ceyhun bəy 1933-cü ildə 144 səhifədən ibarət məşhur “Qarabağ dialekti 

və folkloru” əsərini qələmə almış və Parisdə “Asiya” jurnalının əlavə xüsusi buraxılışında çap 
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etdirmişdir. O, əsəri rus dilində yazmış, lakin frsansız oxucularına Qarabağ dünyasını çatdırmaq 

üçün onu yenidən işləyərək fransız dilinə çevirərək çap etdirmişdir. Məhz bu əsər vasitəsilə 

fransız oxucusu Azərbaycanla, əsrarəngiz gözəlliyə malik Qarabağla tanış olmaq imkanı əldə 

etmişdir. Demək olar ki, Azərbaycanın dilbər (ürəkaçan) guşəsi Qarabağı, onun incisi Şuşanı, 

bu yerlərin etnoqrafiyasını, mədəniyyətini, adətlərini, milli dəyərlərini öyrənmək istəyən 

avropalılar üçün bu əsər zəngin mənbədir. 1994-cü ildə görkəmli tədqiqatçı Bayram Ağayev 

əsəri Azərbaycan dilinə tərcümə etmiş, prof. M.Qasımlının redaktorluğu ilə Bakıda çap 

olunmuşdur. “Yalnız 1994-cü ildə, 61 ildən sonra Azərbaycan oxucusu “Ozan” nəşriyyatında 

çapdan çıxmış bu əsərlə yaxından tanış olmaq imkanı əldə etdi. Ümumiyyətlə, C.Hacıbəylinin 

irsi ilə tanışlıqda böyük zəhməti olan bir şəxs də var. 1990-cı ildə diplomat Ramiz Abutalıbov 

şəxsi təşəbbüs göstərərək C.Hacıbəylinin 150 kiloluq, 20 qovluqdan, 500 sənəddən ibarət 

arxivini Bakıya gətirməyə nail olub və onu təmənnasız olaraq Respublika Dövlət Ədəbiyyat və 

İncəsənət arxivinə təqdim edib” (1, s. 14). 

Abid Tahirli müəllifin folklor yaradıcılığından bəhs edəkən yazır: “C.Hacıbəyli 

Qarabağı oymaq-oymaq gəzmiş, ağsaqqallar və ağbirçəklərlə görüşmüş, şifahi söz bilicilərini 

dinləmiş, yüzlərlə bayatı, alqış, qarğış, yalvarış, and, məzhəkə, oyun, müraciət formaları, 

hərbə-zorba, oxşama, layla, yanıltmac, zarafat, məzəli deyimlər və sair kimi şifahi xalq 

ədəbiyyatı nümunələrini toplamış, mühacirətdə ikən onları fransız dilinə çevirmiş və 1934-cü 

ildə Parisdə “Asiya” jurnalında “Qarabağ dialekti və folkloru” (Qafqaz Azərbaycanı) əsərini 

nəşr etdirmişdir. O, folklor nümunələrini toplamağa görkəmli türkoloq Radlovun 

tədqiqatlarının davamçısı olan M.Samoyloviçin məsləhəti və köməyi ilə başladığını yazır” (8, 

s. 282). 

Lakin baş verən ictimai-siyasi proseslər bu işi yarımçıq qoyur və Ceyhun bəyə bu işi 

sistemləşdirməyə imkan vermir. Məlumdur ki, Ceyhun bəy Fransaya elə bir şəraitdə getmişdir 

ki, özü ilə heç bir material aparmamışdır. Uzun müddət Avropada yaşayan, ömrünün az 

hissəsini - uşaqlıq, gənclik illərini doğma yurdu Qarabağda - Şuşada keçirmiş C.Hacıbəyli 

anasından eşitdiyi layla, oxşama, bayatıları, şahidi olduğu hadisələri, mərasimləri, adət-

ənənələri öz yaddaşından vərəqlərə köçürmüşdür. Tədqiqatçıların fikrincə, bir qələm sahibinin 

araşdırmalarında folklor nümunələrinin toplanması, təsnif edilməsi ilə ilk baxışda sadə iş təsiri 

bağışlayır. Bir qədər dərinə getdikdə açıq-aydın hiss olunur ki, C.Hacıbəyli əksər hallarda içinə 

çəkdiyi Qarabağ xiffətinin ağır dərdlərini ovutmaq üçün el arasında gəzən, ədəbi dildə 

işlənməyən, lakin doğmalıq, şirinlik bildirən sözləri və ifadələri də öz kitabına salmışdır. Abid 

Tahirli bir məsələni də diqqətə çatdıraraq yazır: “Ceyhun Hacıbəyli folklor nümunələrini 

toplamaqla kifayətlənməmiş, Qarabağ dialekti və folklorunun özünəməxsus məziyyətləri, 

ölkəmizin digər bölgələrinin şifahi ədəbi nümunələri ilə oxşar və fərqli cəhətləri barədə maraqlı 

mülahizələr irəli sürmüş, yeri gəldikcə, xalq deyimlərinin yaranma səbəbləri, məna, məzmun 

və mahiyyəti, işlənmə məqamı barədə dolğun məlumat vermişdir. Onun fikrincə, Qafqaz 

Azərbaycanında işlənən müxtəlif dialektlər içərisində Qarabağ dialekti səslənməsinə görə çox 

cazibədardır. Bir sözlə, bu əsəri ilə o, mahir folklorşünas kimi də diqqəti çəkir” (8, s. 283). 

Tədqiqatçıların yazdıqlarını və əsəri oxuyarkən belə qənaətə gəlirik ki, C.Hacıbəyli 

Azərbaycanın bütün bölgələrinin dialektlərini gözəl bilirmiş. O, əsərdə bir-birindən fərqli 

əyalətlərdə eyni sözün müxtəlif formada işlənməsini göstərmişdir. Məs: Bakıda “gəlibdi”, 

Qarabağda “gəlifdi”, Şəkidə “gəlitdi”, Qubada “gələtdi” kimi tələffüz olunur. C.Hacıbəyli 

Qarabağ dialektinin spesifik xüsusiyyətlərini digərləri ilə müqayisəli şəkildə göstərərək belə 

nəticəyə gəlmişdir ki, ədəbi dilimiz, əsasən, Bakı və Qarabağ dialektləri üzərində 

formalaşmışdır. Onun həyat və yaradıcılığını izlədikcə məlum olur ki, o mühacirətdə yaşasa 

da, azad düşüncə sahibi olmuş, sərbəst yaşamış, əsərlərini heç bir senzura olmadan çap 

etdirmişdir.  
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C.Hacıbəyli özü də bu əsərin dəyərini duyaraq “Sözönü”ndə yazırdı: “Oxucu bu 

tədqiqatla lap kiçik yaşlarından azəri dilində danışan bir adamın türk folkloruna töhfəsini 

görəcək”. Və yaxud da müəllif əsərin “Giriş” hissəsində Qarabağ dialektinin səslənməsinə görə 

zəngin, formasına görə cazibədarlığını qeyd edərək yazırdı ki, “Azərbaycan üçün Qarabağ 

dialekti, Fransa üçün Cənub dialekti, daha doğrusu, tələffüzü kimidir. Bu kiçik ölkədə tələffüz 

bir rayondan başqasına keçdikcə dəyişir” (1, s. 14).   

C.Hacıbəylinin doğulduğu Şuşa başda olmaqla, bütövlükdə Qarabağ mahalı spesifik 

gülüş mədəniyyəti ilə seçilən regionlardan sayılıb. Araşdırmalardan belə bir qənaət doğur ki, 

“...Sağlam və mənalı gülüş müsbət bir hadisə kimi ta qədimdən Qarabağ əhalisinin həyatına, 

məişətinə daxil olub, ənənə halında davam edərək kamilləşib. Qarabağ adamları bir sıra 

mərhumiyyətlərə dözüb tab gətirdikləri kimi, ürəkdən gülməyi, şadlanmağı, zəmanənin 

mənfiliklərinə tənqidi nəzərlə baxmağı da bacarıblar. Xalqdan gələn folklor əlvanlığı, məzmun 

dolğunluğu və ifadə tərzi müdrik, hazırcavab şəxsiyyətlərin yaradıcılığına xüsusi təravət və 

rövnəq verib” (2, s.14).  

Ceyhun bəy Hacıbəylinin bizə təqdim etdiyi lətifələrdən də məlum olduğu kimi, 

Qarabağın tanınmış yumor ustalarının hər birinin xarakterinə, peşəsinə, davranışına, ictimai-

siyasi durumuna görə ayamaları olub, ilk növbədə bu ayamalar və onların məna çalarları gülüş 

doğurub, söylənilən lətifələrin formalaşması və deyim tərzində mühüm əhəmiyyət kəsb edib. 

Lotu oğlu Lotu Qulu, Xarrat Qulu, Şərbaf Kazım, Səfi bəy, Alı Yüzbaşı, Xudu bəy, Abdal 

Qasım, Kəlba Şirin, Əbdürrəhim bəy, Kefli Cabbar və b. öz ləqəbləri ilə seçilən gülməcə 

yaradıcıları kimi yaşadıqları tarixi kəsimin tanınan nümayəndələrindən sayılıblar. Ayama-

təxəllüslərdən biri “lotu” anlamını şərh etməyə çalışan C.Hacıbəyli yazırdı: “Lotu sözünün 

Azərbaycan dilində ədəbaz, aşna, hiyləgər, incə, müğənni və s. kimi mənaları var” (2, s.14).  

C.Hacıbəylinin cəmiyyətdə layiqli mövqeyi, nüfuzu və həm də gözəl ailəsi var idi. 

Ceyhun bəy vətənə qayıtmağın təhlükəli olduğunu görüb ailəsini də - Zöhrə xanım və iki yaşlı 

uşağını da Fransaya gətirtmək məcburiyyətində qalmışdır. Lakin vətən həsrəti, yurd dərdi, 

doğmalarından ayrılığı onu çox sarsıdırdı. Elə əsərində topladığı bayatıların mövzusu yenə də 

Qarabağ idi: 

  Qarabağda talan var, 

  Zülfün üzə salan var. 

  Mən burda çox əyləndim, 

  Gözü yolda qalan var. 

C.Hacıbəyli ömrü boyu vətən və doğmalarının dərdini, ürəyində çəkdiyi həsrəti 

topladığı bayatılarda izhar edirdi, qəribliyini xatırladırdı: 

  Arazam, Kürə bəndəm, 

  Bülbüləm, gülə bəndəm. 

  Qəribəm ölkənizdə, 

  Bir şirin dilə bəndəm. 

O sanki Fransadakı qəribliyini, ölkəsindən ayrılığını bülbül kimi dilə gətirirdi. Ceyhun 

bəy verdiyi nümunələrdəki sözləri ədəbi dildəki şəkillərinə uyğun deyil, öz ləhcəsində - şirin 

Qarabağ dialektində işlədirdi: 

  Dəryada qəmim qaldı 

  Biçmədim, zəmim qaldı. 

  Fələyin gözündə qalsın, 

  Nejə ki, mənim qaldı. 

Əsərin ayrı-ayrı bölümlərində - deyimlər, xalq məzhəkələri, beşik nəğmələri, laylalar, 

oxşamalara aid seçilən nümunələrin hamısında bir ayrılıq nisgil hissləri duyulur. O, nədən 
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yazırsa, yazsın yenə də vətən üçün darıxdığını söyləyirdi. Xatirələrinin birində qürbətdə 

Qarabağın ayrılığına dözə bilməyən Ağabəyim ağanın məşhur bayatısını kədərlə xatırlayır: 

  Əziziyəm, Qarabağ, 

  Şəki, Şirvan, Qarabağ. 

  Tehran cənnətə dönsə 

  Yaddan çıxmaz Qarabağ. 

Daha sonra yazırdı: “Eh, Bəyim Ağamız, nəinki Tehran, bütün bu dünya, aləm cənnətə 

dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ”... C.Hacıbəylinin əsərlərindən, xatirələrindən belə bir nəticəyə 

gəlirik ki, heç bir məkan, məsafə uzaqlığı və zaman, vaxt uzunluğu ayrılıqlara, xüsusən, Vətən 

ayrılığına, həsrətinə son qoya bilməz. Beləcə, qırx üç il Vətəndən uzaqlarda mühacir həyatı 

yaşayan  Ceyhun Hacıbəyli doğma yurdu Qarabağ, Şuşa həsrəti ilə 1962-cı ildə Parisdə 

əbədiyyətə qovuşdu.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 2016-cı 

ildə C.Hacıbəylinin 125 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd edildi, yaradıcılığı, fəaliyyəti geniş 

işıqlandırıldı, haqqında tədqiqat əsərləri yazıldı. Lakin bu böyük irsin müxtəlif aspektlərdən 

öyrənilməsinə yenə də ehtiyacı vardır. C.Hacıbəylinin heyrətamiz araşdırmaları, hər sahədə 

dərin məzmunlu əsərləri ziyalılar, elm adamları üçün geniş məzmunlu mənbədir. 

Ceyhun Hacıbəylinin haqqında bəhs etdiyimiz əsəri ilə bağlı xüsusi bir məqam - əsərin 

adı üzərində dayanan Sönməz Abbaslı yazır: “Qarabağın dialekt və folkloru (Qafqaz 

Azərbaycanı)”. C.Hacıbəylinin bəlkə də o dövrdə fərqinə varmadığı və mötərizə daxilində 

verilmiş “Qafqaz Azərbaycanı” ifadəsi bu gün uğrunda mübarizə gedən bir torpağın − 

Qarabağın Azərbaycana məxsus olduğunu mənfur düşmənlərimizə, eləcə də dünyaya sübut 

etməkdədir” (2, s.14). 

Nəticə 

Ümumən, Ceyhun Hacıbəylinin ən böyük arzusu, yaradıcılığının ən böyük qayəsi 

Azərbaycanı müstəqil və bütöv görmək idi. Və bu arzu düz 30 il əvvəl xalqımızın iradəsi ilə 

reallaşdı – dövlət müstəqilliyimiz yenidən bərpa olundu. 2020-ci ildə isə Ali Baş 

Komandanımız cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər Azərbaycan ordusu Qarabağı, 

onun incisi olan Şuşanı mənfur erməni terrorçularından xilas etdi. Və Qarabağımız da 

azadlığına qovuşdu.  

Ruhun şad olsun Ceyhun bəy! Biz sənin gözünün nuru olan Şuşaya qayıtdıq. Sənin 

böyük (eyni zamanda nakam!) arzularını bu gün Azərbaycanın qəhrəman oğulları həyata 

keçirdi və bundan sonra da keçirəcək!  
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ÖZƏT 

 

Müasir dövrdə yeni elmi istiqamətlər çərçivəsində onomastik vahidlərin tədqiqinə yeni 

yanaşmalar işlənib hazırlanır, tədqiqatların metodikası təkmilləşir. Presedentlik nəzəriyyəsində 

onomastik vahidlərə xüsusi diqqət yetirilir. Ümumi isimlərə nisbətən xüsusi adlara milli-

mədəni komponent daha çox xasdır. Milli onomastik vahidlər özündə mədəni informasiyanı 

toplayaraq milli linqvomədəniyyət üçün əhəmiyyətli olur, cəmiyyətin milli-mədəni dəyərlərini 

təsvir edir. Belə onomastik vahidlər presedent adlardır. Bu adlar linqvomədəni birliyin 

əksəriyyətinə tanış olan vahidlərdir, həmin birliyin kollektiv yaddaşında mühafizə olunur və 

müntəzəm şəkildə nitqdə aktuallaşır. 

Presedent ad öz daşıyıcısı haqqında məlumat verdiyindən onunla sıx bağlıdır, eyni zamanda, 

obyektləri xarakterizə edir. Lakin bir cəhəti də qeyd edək ki, bu xüsusi ad çox vaxt konkret bir 

insanı bildirmir, müəyyən keyfiyyətlərin rəmzi kimi işlənir. Presedent adların bu xüsusiyyətləri 

media-mətnlərdə və reklam diskursunda daha aydın nəzərə çarpır. Media-mətnlərdə bu adların 

diqqəti cəlb etməsi üçün xüsusi vasitələrdən istifadə olunur (məsələn, adların işlənmə tezliyi, 

başlıqda, mətnin ilk və son cümləsində istifadəsi, təqdimetmə forması və s.). Hər iki diskurs 

insanın gerçəkliyin müəyyən hadisələrini dəyərləndirməsinə təsir göstərir və dil 

daşıyıcısının/oxucunun mədəni-informativ məkanını formalaşdırır. Konnotativ vahidlər kimi 

presedent adlar xalqın mənəvi mədəniyyətini tanıdan mənbələrdən biridir. İşarə etdiyi 

obyektlərin xarakterinə görə presedent adların müxtəlif növlərini göstərmək olar: presedent 

antroponimlər (Muğamın Babəki), toponimlər (Dədə Qorqud parkı), erqonimlər (Lahıc 

restoranı, Əlincə restoranı) və s. 

Tədqiqatın obyekti presedent adlardır. Mövzunun aktuallığı Azərbaycan onomastikasında 

presedentliyin hərtərəfli öyrənilməməsi ilə bağlıdır. Araşdırmanın əsas məqsədi presedent 

onomastik vahidlərin işlənmə xüsusiyyətlərinin təhlilidir.  Materialın təhlili göstərir ki, 

onomastik vahidlərin semantik xüsusiyyətləri reklam mətnlərində, kütləvi informasiya 

vasitələrində işlənən presedent adlarda, poetonimlərdə, tanınmış insanların, tarixi 

şəxsiyyətlərin adları ilə assosiasiya olunan antroponimlərdə və digər adlarda inkişaf edir. 

Tədqiqatda təsviri, linqvistik təhlil, koqnitiv təhlil, müşahidə metodlarından istifadə edilmişdir. 

Hesab edirik ki, presedent onomastik vahidlərlə bağlı gələcək tədqiqatlar onların  praqmatik 

istiqamətini də öyrənməyə imkan verəcəkdir. 

Açar sözlər: Onomastika, presedent ad, onomastik vahid 

           

                                                                                        

ABSTRACT 

At present, new scientific approaches to the study of onomastic units are developed  in the 

framework of new scientific directions, research methodology is improved. In the theory of 

precedence special attention is paid to onomastic units. The national-cultural component is 

more inherent in proper names in comparison with common names. Containing cultural 

information the national onomastic units are very important for the national linguoculture, and 

they describe the national-cultural values of the society. Such onomastic units are called 

precedent. These names are units which are familar to most of the linguocultural unity, they are 

preserved in that unity's collective memory and regularly activated in speech.  
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A precedent  name informs about its carrier, so it is closely connected with it at the same time 

they characterize objects. However, it should be noted that a proper name does not often denote 

a concrete person, it is used as a symbol of certain qualities. These peculiarities of precedent 

names are particularly evident in media texts and advertising discourse. The special means are 

used in order to draw attention to these names in media texts (for example: frequency of use of 

names, their use in headings, in the first and final sentences of texts, form of presentation, etc.). 

Both of these discourses influence the appraisal of certain events of the human reality and form 

native speaker’s/reader’s cultural-informative space. Precedent names like connotative units are 

sources informing about the people’s spiritual culture. There are different kinds of precedent 

names according to the nature of the designated objects: precedent anthroponyms (Mugamin 

Babeki); toponyms (the park Dede Gorgud); ergonyms (the restaurant Lahij, the restaurant  

Alinja), etc. 

The object of the research are the precedent names. The urgency of the theme is connected with 

the comprehensive study of precedence in Azerbaijani onomastics. The main purpose of the 

research is to analyze the peculiarities of using precedent onomastic units. The analysis of the 

materials shows that the semantic peculiarities of the onomastic units develop in the advertising 

texts, precedent names used in mass-media, in the poetonyms, anthroponyms associated with 

the outstanding people’s, historical persons’ names and other names. The descriptive method, 

methods of linguistic and cognitive analyses, method of observation are used in the research. 

In our opinion, further researches related to the precedent onomastic units will also enable study 

of their pragmatic direction. 

Keywords: Onomastics, Precedent Name, Onomastic Units 
 

GİRİŞ 

Yeni fənlər və istiqamətlər çərçivəsində onimlərin tədqiqinə yeni yanaşmalar işlənib hazırlanır, 

tədqiqatların metodikası təkmilləşir. Presedentlik nəzəriyyəsində onimlərə xüsusi diqqət 

yetirilir. Presedentlik məsələsi bir çox tədqiqatlarda yer alsa da, hələ də dəqiq təsnifat 

aparılmamış, presedent onimlər ətraflı öyrənilməmişdir. 

Onimlərin əksəriyyəti informativ vahidlər olması ilə diqqəti cəlb edir. Müəyyən linqvomədəni 

birlikdə daha çox informativ olan onimlər koqnitiv bazaya daxil olur. Həmin linqvomədəni 

birliyin nümayəndələrinin malik olduğu bilik və təsəvvürlər bu koqnitiv bazanın əsasını təşkil 

edir.  

 

Presedent fenomenlərdə müəyyən bir obraz-təsəvvür təcəssüm olunur. Presedent adlar mədəni 

informasiyanın qorunub saxlanmasına və ötürülməsinə xidmət edir. Bu adlar elə vahidlərdir ki, 

dil daşıyıcılarının mədəni məkanına və koqnitiv bazasına daxil olur. Onlar öz daşıyıcısı 

haqqında müəyyən məlumat daşıyır və onunla sıx bağlıdır. “Bu adların mənası üç 

komponentdən ibarətdir: nominativ məna – obyekti adlandırır; denotativ məna – ilkin 

referentlə bağlı olan və çox vaxt mədəniyyət lüğətlərində öz əksini tapan mədəni-tarixi 

məlumatlardan ibarət tipik cəhətləri birləşdirir; siqnifikativ məna – adda anlayış 

komponentinin olması ilə bağlıdır” (Кушнерук, 2006). 

Onomastik leksikanın fon xüsusiyyətlərinin tədqiqi ilə vaxtilə Y.M.Vereşşagin və 

V.Q.Kostomarov məşğul olmuşdur. Onlar öz əsərlərində göstərmişlər ki, apelyativlərə nisbətən 

xüsusi adlara milli-mədəni komponent daha çox xasdır. Xüsusi adın fərdi semantikasına xas 

olan cəhətlər hər onimdə yoxdur. Onlar atalar sözü, zərbi-məsəllər, frazeologizmlərdə işlənən 

adlarda; reprezentativ (presedent) adlarda; poetonimlərdə; tanınmış insanların, tarixi 

şəxsiyyətlərin adları ilə assosiasiya olunan antroponimlərdə; heyvanlara verilən insan adlarında 

inkişaf edir. “Presedent ad presedent mətni və ya presedent situasiyanı reprezentasiya edən və 
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müvafiq linqvokultur birliyin koqnitiv bazasının komponenti statusu alan xüsusi addır” 

(Поветьева, 2014). Presedent adlar öz ilkin denotatı, onun ifadə etdiyi təsəvvürlə və dil 

daşıyıcılarının şüurunda əmələ gəlmiş obrazla birbaşa bağlıdır. 

Tədqiqatın obyekti presedent adlardır. Mövzunun aktuallığı Azərbaycan onomastikasında 

presedentliyin hərtərəfli öyrənilməməsi ilə bağlıdır. Araşdırmanın əsas məqsədi presedent 

onomastik vahidlərin işlənmə xüsusiyyətlərinin təhlilidir.  Tədqiqatda təsviri, linqvistik təhlil, 

koqnitiv təhlil, müşahidə metodlarından istifadə edilmişdir. 

 

ONOMASTİK VAHİDLƏRİN PRESEDENTLİYİ 

 

Y.A.Naximovanın qeyd etdiyi kimi, “presedent onimlər sistemi – dilin və cəmiyyətin tarixini, 

habelə onların müasir vəziyyətini əks etdirən milli linqvomədəni dəyərdir” (Нахимова, 2011). 

Böyük həcmli ensiklopedik informasiyanın olması presedent adlara imkan verir ki, mətndə 

milli mədəniyyətin etalonlar sistemini əks etdirən mədəni-tarixi və sosial xarakterli əlaqələri 

fəallaşdırsın. Digər tərəfdən, assosiativ yüklənmə presedent adın müəyyən dəyərlər sistemini 

və konkret linqvomədəniyyətin nümayəndələrinin davranış paradiqmasını vermək qabiliyyətini 

şərtləndirir. Bu qabiliyyət reklam diskursunda fəal tətbiq olunur. Reklam diskursu gerçəkliyin 

müəyyən hadisələrinin dəyərlər sisteminə təsir göstərir və müasir istehlakçının mədəni-

informativ məkanını formalaşdırır.  

Presedent adların mənasında ekstralinqvistik informasiyanın böyük həcmdə olması, habelə 

onların müəyyən linqvomədəniyyətin nümayəndələrinə məlum olması assosiativ əlaqələrin 

xarakterini müəyyənləşdirir ki, bunlar da reklam təsirinin həyata keçməsində mühüm rol 

oynayır: potensial alıcının yaddaşını gücləndirir, pozitiv reklam obrazı modelləşdirərək 

emosional sferanı işə cəlb edir.  

Presedent adları xüsusi adların əlavə kateqoriyası kimi də başa düşmək olar. Bu adların mənbəyi 

xüsusi adların müxtəlif növləri ola bilər. Presedent adlar öz səciyyəvi xüsusiyyətlərinə və 

işlənmə şəraitinə malikdir. 

Urbanonimlərdə – şəhərdaxili obyekt adlarında presedent onimlərdən istifadəyə çox rast 

gəlinir: A.Bakıxanov küçəsi, Bəkir Çobanzadə küçəsi, 28 May küçəsi və s.  Burada presedent 

informasiya təfəkkürdə və nitqdə fərdi obyektin spesifikasını əks etdirməyə imkan verən sabit 

mənalar kompleksini yaradır. Milli urbanonimikonun xüsusiyyətləri müxtəlif amillərlə 

şərtlənir: milli urbanonimiyanın formalaşıb inkişaf etdiyi mədəniyyətin spesifikası, sosial, 

mədəni-tarixi ənənələr, dil sisteminin xüsusiyyətləri.  

Presedent ad və mətnlərdən istifadə parlaq, obrazlı, mədəniyyətlə bağlı erqonimlərin 

yaradılması üçün perspektivlidir: “Neptun Saray”, “Şuşa Saray”, “Versal Palace”, “Venera 

Saray”, “Cıdır düzü”, “Çanaqqala” və s. Orijinal erqonimlərin yaradılması üçün presedent 

mətnlər: frazeologizmlər, atalar sözləri və zərbi-məsəllər, qanadlı ifadələr, bədii əsərlər, 

mifoloji mətnlər qiymətli mənbədir: “Çörək ağacı” (şirniyyat mağazası) (çörək ağacı – qazanc 

yeri, “dolanışıq, yaşamaq  mənbəyi” (Hüseynov və Əhmədov, 2011) mənasında işlənir),  “Badi 

Səba Saray” (səhər mehi (küləyi)), “Nuşi can” (kulinariya mağazası) (nuşi can – “nuş olsun” 

mənasında),  “Hazıra Nazir” MMC  (hazıra nazir –  əziyyət çəkmədən hər şeyi əldə etmək) və 

s. 

Kommersiya adı kimi təqdim edilən sözün və ya ifadənin mənasının obrazlı çalarları onun 

üslubi göstəriciləridir. Ad ifadəli, müsbət məna çalarlarına malik olmalı, gözəl səslənməli, asan 

yadda qalmalı, auditoriyanı qıcıqlandırmamalıdır. Üslubi cəhətdən düzgün seçilmiş ad 

istehlakçıya çox şey deyə bilər, onun fonetik siması məhsula müsbət münasibət yaradır. 

Cəlbedici ada malik məhsul yaxşı satıla bilər. Sözün presedent xarakterinin, üslubi çaların 

sosial xarakterinin rolu da az deyil. Adın sosial xarakteri məqsədli auditoriyanın mənşəyi, 

peşəsi ilə əlaqədardır. Sözün linqvomədəni assosiasiyaları da əhəmiyyətlidir. 
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Reklamlarda məhsulun etibarlılığını və keyfiyyətini təsdiq edən məntiqi və ya emosional 

arqumentin varlığı, müəyyən səciyyəvi cəhətlərin daşıyıcısı olan presedent xüsusi adların 

iştirakı mühüm rol oynayır. Presedent adlar linqvomədəni birliyin əksəriyyətinə tanış olan 

vahidlərdir, bu birliyin kollektiv yaddaşında mühafizə olunur və müntəzəm şəkildə nitqdə 

aktuallaşır:  

“Xan libaslı “Çingiz xan”. İndi hamı bura gəlir. Toyunuzun xanı olmağa tələsin!” (“Çingiz 

xan” şadlıq sarayı). 

Reklam mətni aydın praqmatik istiqamətə malikdir, bu isə reklam edilən predmetin və ya 

xidmətin təqdimatı üçün istifadə edilən dil vasitələrinin seçimini əsaslandırır. Şəxsiyyətə nitq 

vasitəsilə təsiretmə üsulları arasında sübutetmə, inandırma, təlqinetmə və s. göstərmək olar. 

Reklam mətnlərinin əsas tezisi təqdim edilən əmtəənin, xidmətin unikallığıdır. 

Reklamda iştirak edən toponimlər real onimlər bazasında yaradılır. Bu adların əsas vəzifəsi 

reklam edilən əmtəənin hərtərəfli istifadəsi və ya obyekt haqqında təsəvvürün yaradılmasıdır:  

“Savalan. Biliklərin zirvəsi” (kurslar). 

Presedent onimlər reklam olunan məhsula və ya obyektə emosional münasibətin 

formalaşmasına səbəb olur:  

“Xəmsə”. Beşliyin yaratdığı əzəmət” (“Xəmsə” restoranı) (“Xəmsə” – dahi Nizaminin beş 

möhtəşəm əsəri). 

Qeyd etdiyimiz kimi, presedent adın arxasında müəyyən obraz dayanır. Əgər obyektin və ya 

məhsulun adını düzgün qavrayırıqsa, onda “obyektin /əmtəənin adı – obyekt/əmtəə haqqında 

təsəvvür” kimi assosiativ əlaqə yaranmalıdır. Bəzən bunun əksini müşahidə edirik. Obyektin 

konsepsiyası ilə presedent ad arasında heç bir əlaqə olmur:  

“Görün “Kolizey”də toyun ləzzətini” (“Kolizey” şadlıq sarayı). 

Obyektin adındakı presedent onim obyekti kompleks şəkildə xarakterizə edir. Burada adın 

semantikası referent informasiya hesabına zənginləşir. Referent informasiya, adlandırılan 

obyektlə birbaşa əlaqədardır. Presedent adın işlənməsi əsas praqmatik prinsipə tabedir: onim o 

zaman normal şəkildə istifadə oluna bilər ki, adın daşıyıcısı nitq adresatına məlumdur. Əgər 

reklam adı tanınmış deyilsə və əksər oxucular üçün konnotasiyadan məhrumdursa, o zaman bu 

ad, bir növ, “təqdim olunmalıdır”. Adresatın məlumat fonduna adın daxil edilməsi, əsasən, 

reklam mətnində həyata keçirilir. 

Müşahidələr göstərir ki, əsas reklam mətni presedent adlara münasibətdə aşağıdakı funksiyaları 

yerinə yetirə bilər: 1) reklam adında presedentliyin varlığını təsdiq və ya inkar etmək; 2) adın 

semantikasını genişləndirmək; 3) presedent adın “ensiklopedik” mənasını açıqlamaq; 4) onimi 

adresatın məlumat fonduna daxil etmək; 5) presedent adın diferensial əlamətlərini 

aktuallaşdırmaq; 6) presedent adları açıq və ya gizli arqumentasiya rolunda işlətmək. 

Reklam mətnində presedent fenomenin bir növü olan presedent situasiya da verilir. Bu, 

müəyyən konnotasiyalı ideal situasiyadır. Həmin situasiyaya müraciət onların simvolları 

vasitəsilə baş verir. Presedent ifadələr və presedent adlar bu simvollar rolunda çıxış edir:  

“Gilavar”. Hər zaman yeri var” (“Gilavar” restoranı)  (Gilavar  – il boyu Azərbaycan 

ərazisində, xüsusən Abşeronda əsən cənub küləyi). 

Reklamda milli presedent fenomenlər korpusunu radio və televiziya, kinematoqraf, moda, 

estrada, mifologiya, teatr, din, bədii ədəbiyyat, elm, tarix, klassik musiqi təşkil edir. Bir daha 

qeyd edək ki, belə xüsusi adların vəzifəsi mədəni informasiyanı toplamaq və ötürməkdir. 

Media-mətnlərin başlıca vəzifəsi, məlum olduğu kimi, informasiyanın ötürülməsidir. Bu 

prosesdə müxtəlif dil vasitələrindən və vahidlərindən istifadə olunur. Müəyyən mədəniyyət 

üçün xarakterik olan predmetləri, hadisələri, şəxsləri, məkanları bildirən spesifik vahidlərin 

işlənməsi media-mətnlərin əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Presedent onimlər belə mətnlərdə 

milli-spesifik assosiasiyalar yaratmaqla müəyyən informasiya mənbəyi kimi çıxış edir. 

Presedent antroponimlər tanınmış xüsusi adlardır. Mətndə konkret bir insanı bildirmir, 
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mədəniyyət rəmzi kimi mühüm rol oynayır. Presedent antroponimlər kimi antroponimik 

leksikaya daxil olan bütün vahidlər götürülə bilər. Məsələn, görkəmli  sərkərdə Babəkin adı çox 

rast gəlinən onimlərdəndir: 

“Keçmişimizdən bu günə gələn xalq qəhrəmanları, onların igidliyi ilə Azərbaycanın 

müstəqilliyi, Xalqının azadlığı üçün öz canından keçən öz canını sipər edən Babəklərlə, 

Koroğlularla, Qaçaq Nəbilərlə, Mübarizlərlə, bir daha ətraflı tanış edildi” 

(https://bakimektebleri.edu.az/93/az/news/read/48776).   

“Muğamın Babəki də öz ifası ilə tamaşaçılarına elə bu həqiqəti diktə etmək üçün sənətə gəlib. 

Babək səsi, vətən nəfəsi...” (http://www.tezadlar.az/index.php?newsid=30603). 

“Öləndə ona valideynlərinin qoyduğu adi adla ölməyib, xalqının Babək oğlu kimi yaddaşlara 

həkk olub” (Niyə sevdin, Albert?).  

“Bu cavanlar silahla deyil, ölümləriylə ölüm saçan tanklara meydan oxuyarkən artıq ölümün 

o tayına - yəni, ölümdən yüksək olan şəhidlik zirvəsinə yüksəldilər. Bu zirvədə olanlar Babəkin, 

Nəsiminin və Koroğlunun xeyir-duasını qazandılar” (Ölüm doğdu o gecə... ).  
Göründüyü kimi, presedent onim kimi Babəkin adı media-mətnlərdə bəzən digər 
qəhrəmanlarla, görkəmli şəxsiyyətlərlə birgə qeyd olunur. Azərbaycan tarixində özünəməxsus 
yeri olan şəxslərin adı (məs. məşhur xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyev) həmişə media-
mətnlərdə presedent onim kimi diqqəti cəlb edir:  
“Türkiyədə çalışan iş adamı, müasir dövrün Hacı Zeynalabdin Tağıyevi hesab olunan Mübariz 

Mənsimov söz verdiyi kimi Türkiyədə oxuyan 100 nəfər azərbaycanlı tələbəyə hər ay təqaüd 

verəcək” 

(https://www.facebook.com/eduaz/posts/2645539115518360?comment_tracking=%7B%22
tn%22%3A%22O%22%7D).  
Siyasi diskursda presedent toponimlə dövlət hakimiyyətinin rəmzi kimi işlənir:  
“Ağ Ev: İşğal edilmiş ərazilər Azərbaycana qaytarılsın” (https://avciya.az/ag-ev-isgal-
edilmis-eraziler/).  

Media-mətnlərin başlıqlarında presedentliyi göstərən aşağıdakı vasitələrdən geniş istifadə 

olunur: 1) üslubi vasitələr (metafora, metonimiya, qafiyə və s.): “Ştirlis” vəfat etdi” 

(metonimik köçürmə: kinoqəhrəmanın adı – həmin rolu ifa edən aktyor) (Ədalət, 2009); 2) 

presedent fenomenlər və onların müxtəlif transformasiyaları – “Vətən nədən başlayır?.. 

Əlifbanın ilk hərfindən ...” (Ədalət, 2009) (Mixail Matusovskinin məşhur şeirindən misralar); 

3) sintaktik vasitələr – elliptik konstruksiyalar, sual-cavab formaları və s.: “O nə xaldır 

yanağında?” Yaxud xallar nədən “danışır”... (Sağlamlıq və sən, 2009)  (Soltan Hacıbəyovun 

mahnısı).  

Media-mətnlərdə presedent fikirlərdən ibarət başlıqlar daha geniş yayılıb. Onların presedentlik 

mənbəyi şüarlar və çağırışlar, məşhur mahnı və kinofilmlər, tapmacalar, atalar sözləri, zərbi-

məsəllər, qanadlı sözlər, bədii əsərlərdən adlar və ya kanonik, eləcə də dəyişilmiş şəkildə 

misralar, frazeoloji vahidlər və s.-dir:  

“Susmuş “ədalət keşikçiləri”, yaxud da “Millət necə tarac olur olsun”...” 

(https://teref.az/idman/183141-susmus-edalet-kesikcileri.html);   

“İdman sağlamlığın rəhnidir!” (Bakı təhsili,  2011);  

“Bir balaca boyu var...” (Sağlamlıq və sən, 2011);  

“Laylay dedim yatasan...” (Parents / Azərbaycan, 2011);  

“Ağla, qərənfil, ağla...” (http://zim.az/unutsaq-unudulariq/4165-ala-qrnfl-ala..html).   
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Media-mətnlərin tədqiqinin bu rakursu bir sıra səbəblərdən maraqlıdır. Birincisi, presedent 

fenomenlər güclü təsiretmə, o cümlədən manipulyativ potensiala malikdir. İkincisi, presedent 

fenomenlərin funksional potensialını mətni nəzərə almadan təsvir etmək mümkün deyil. 

Presedent fenomenlərin funksional potensialının təsviri zamanı həm dar, həm də geniş konteksti 

bilmək vacibdir. Media-mətnlərin interpretasiyası zamanı mətnin semantik və sintaktik 

təşkilində presedent fenomenlərin roluna diqqət edilməlidir. 

Gəmi adları ilə bağlı olan presedent onimlər arasında “Titanik” daha geniş yayılmışdır. Nəhəng 

aysberqlə toqquşma nəticəsində qəzaya uğrayan bu məşhur gəminin adı müxtəlif fəlakətlərin 

obrazlı ifadəsi üçün istifadə olunur:  

“Yasamal “Titanik”də həyat və Nizami Rəmzi – yuxulu sakinin “Oyanın!” harayı” 

(sputnik.az/life/20181214/41846934).   

Qəzet başlıqlarındakı presedent mətnlər dəfələrlə bir çox dilçilərin tədqiqat predmetinə 

çevrilmişdir. Bu da nəzərdən keçirilən məsələnin aktuallığını göstərir. Lakin müasir 

mediaməkanın bu hadisəyə marağı hələ də var. Alimləri milli şüurun mətbuat dilində əks olunan 

xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, həm də presedent vahidlərin vasitəsilə oxucuya təsir 

mexanizmlərinin nəzərdən keçirilməsi cəlb edir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, jurnalist məqalənin başlığını yaradarkən, ilk növbədə, oxucunu 

maraqlandırmağa, onun diqqətini cəlb etməyə və əsas mətni oxumağa inandırmağa çalışır. 

Təəccüblü deyil ki, məhz media-mətn başlıqlarının dilində presedentlik fenomeni yayılır, 

çünki presedent mətnlər aydın ifadə olunmuş ekspressivliyə malikdir ki, bu da sözün 

mənasının konnotativ komponentlərinin aktuallaşması vasitəsilə təzahür edir. 

  

NƏTİCƏ 

 

Araşdırma göstərir ki, presedent onimlər oxucuya, istehlakçıya güclü praqmatik təsir vasitəsi 

kimi çıxış edir. Bu da onların semantik-funksional xüsusiyyətlərindən irəli gəlir. Təqdim 

edilən nümunələrdən də göründüyü kimi, presedent onimlər dil daşıyıcılarının mədəni-

informativ məkanını əmələ gətirən dil vahidləridir. Onlar malik olduğu mədəni-tarixi 

məlumatı aydın və əlçatan formada ötürə bilir. Tədqiqatın gedişində media-mətnlərdə, reklam 

diskursunda presedent adların işlənmə xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilmişdir. Hesab edirik ki, 

məhz presedent onimlər sayəsində həmin mətnlər rəngarəng və yaddaqalan olur. Araşdırma 

bir daha göstərdi ki, presedent onimlər müəyyən linqvomədəni birliyin əksər üzvlərinə tanışdır 

və spesifik vahidlər kimi diqqəti cəlb edir.  
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SPİRTLİ İÇKİ ADÜDƏÇİLİYİ və GƏNC NƏSLİN SAĞLAMLIĞI MƏSƏLƏSİ 

ALCOHOLISM AND ISSUE OF THE HEALTH OF THE YOUNGER GENERATION 

 

 

RZAYEVA SOLMAZ ELŞAD 

Gəncə Dövlət Universitetinin Magistrı 

 

Xülasə 

Vərdiş insanın qazandığı fərdi davranış formasıdır və onun sağlamlığına birbaşa təsir 

göstərə bilir. Hər bir uşağın uşaqlıqdan gəncliyə gedən inkişaf prosesində onun sağlam həyat 

tərzinin əsası qoyulmalıdır. Bu məsələ həmin dövr ərzində müntəzəmlik kəsb etməlidir. 

Azərbaycanda da yeniyetmələrin, gənclərin formalaşması xalqımızın davranış 

normalarının əsasında qurulur. Lakin yeniyetməlik dövrü, müəyyən şərait üzündən, çox vaxt 

zərərli vərdişlərlə müşayiət olunur – spirtli içkilər, narkotik, siqaret çəkmək və s. 

Narkotik maddələrdən, spirtli içkilərdən, tütün məmulatlarından, toksiki (zəhərli) 

maddələrdən asılılıq zərərli vərdişlər kimi xarakterizə olunur. “Zərərli” ona görə ki, bu 

maddələrin həm asılı fərdin orqanizminə, həm də bütövlükdə cəmiyyətə ziyanı vardır. “Vərdiş” 

ona görə ki, asılılıq çox möhkəm olur və ondan xilas olmaq çətin olur. Xilas olmaq çətin olduğu 

üçün, belə gəncləri onların istifadəsindən çəkindirmək daha düzgün metod sayılır. Bunun üçün 

yeniyetmə və gənclər arasında zərərli vərdişlərin fəsadları haqqında mütəmadi olaraq 

maariflərndirmə metodundan istifadə etmək lazımdır. 

Alkoqolizm, tibbi mənada ifadə etsək, etil spirtinə aludəçiliklə şərtlənən və bu gün 

dünyada ən geniş yayılmış toksikomaniyadır. İctimai mənada alkoqolizm, bir sıra davranış, 

əmək fəaliyyəti və digər pozuntularla müşayiət edilən, hətta cinayət əməllərinin törənməsinə 

yol açan spirtli içkilərdən sui istifadədir. 

Bu məruzədə, spirtli içki aludəçiliyi və gənc nəslin sağlamlığa vurduğu zərərlər 

araşdırılmışdır. Azərbaycanda spirtli içkilərin satışı və istifadəsi qaydaları, cəmiyyətin bu 

məsələyə münasibəti də araştırmada ələ alınan digər məsələlərdir. 

Açar sözlər:Vərdiş, Zərərli vərdiş, Alkoqolizm, Gənclərin sağlamlığı 

 

 

 

Summary 

Habit is a form of individual behavior that a person acquires and can directly affect his 

health. Every child`s development from childhood to adolescence must be based on a healthy 

lifestyle. This issue should be regular during that period. 

The formation of teenagers and young people in Azerbaijan is based on the norms of 

behavior of our people. However, adolescence, under certain conditions, is often accompanied 

by harmful habits - alcohol, drugs, smoking, etc. 

Addiction to drugs, alcohol, tobacco products, toxic (harmful) substances is 

characterized as harmful habits. “Harmful” because these substances are harmful to the body 

of the addicted person and to society as a whole. “Habit” because addiction is very strong and 

difficult to get rid of.Since it is difficult to escape, it is better to discourage such young people 

from using them. To do this, it is necessary to regularly use the method of educating adolescents 

and young people about the consequences of bad habits. 

Alcoholism, in medical terms, is the most widespread drug addiction in the world today, 

caused by ethyl alcohol addiction. In the social sense, alcoholism is the abuse of alcohol, which 

is accompanied by a number of behaviors, labor activities and other violations, and even leads 

to criminal offenses. 

Key words: Habit, Bad Habit, Alcoholism, Youth health 
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Giriş 

Dünyanın əksər qabaqcıl ölkələrinin siyasi təcrübəsində gənclər siyasətinə xüsusi 

həssaslıqla yanaşılmasını açıq-aydın görmək mümkündür.  Bu, heç də təsadüfi deyil. Çünki 

gənclər dövlətin cəmiyyətdəki dayaqlarını möhkəmləndirməklə yanaşı, həyata keçirilən dövlət 

siyasətinin dəstəklənməsinə və müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsinə təminat verirlər. Gənclər 

dövlətin gələcək idarəçiləri, qabaqcıllarıdır. Sağlam düşüncəyə, təfəkkürə, əqidəyə malik 

gənclərin formalaşması dövlətin parlaq inkişafının qarantı rolunda çıxış edir. Dövlətçiliyin 

gücləndirilməsi birbaşa olaraq gələcəyin etibarlı təminatı olan gənc kadrların hazırlanmasından, 

onların intellektual və kreativ qüvvəyə, sosiumun aparıcı üzvlərinə çevrilməsindən asılıdır. 

Gənclərə göstərilən diqqət və qayğı dövlətin uğurlu inkişaf yolunda olduğundan xəbər verir. 

Bu gün həyata keçirilən gənclər siyasəti çox geniş bir spektri - gənclərin təhsili, 

tərbiyəsi, sağlamlığı, intellektual və mənəvi inkişafı, asudə vaxtlarının səmərəli təşkili, ölkənin 

iqtisadi-siyasi və mədəni həyatında iştirakı ilə bağlı məsələləri əhatə edir. Gənc nəslin sağlamlıq 

məsələsi cəmiyyətin sağlam inkişafının mühüm tərkib hissəsini təşkil edir. Çünki gənclər 

cəmiyyətin həm bu gününün, həm də gələcəyinin əsas qüvvələrindən biridir. Gənclərin 

sağlamlığının qorunması onları spirtli içki, siqaret, narkotik vasitələrdən istifadə kimi zərərli 

vərdişlərdən qorumaqdan başlayır. Bu da öz növbəsində yeniyetmələrin və gənclərin həm 

maarifləndirilməsindən, həm də asudə vaxtlarını səmərəli keçirmək üçün lazımi infrastrukturun 

yaradılmasından asılıdır.   

 

Spirtli içki aludəçiliyi (alkoqolizm) zərərli vərdiş kimi   

Aludəçilik, insanın qazandığı fərdi davranış formasıdır və onun sağlamlığına birbaşa 

təsir göstərə bilir. Hər bir uşağın uşaqlıqdan gəncliyə gedən inkişaf prosesində onun sağlam 

həyat tərzinin əsası qoyulmalıdır. Bu məsələ həmin dövr ərzində müntəzəmlik kəsb etməlidir. 

Azərbaycanda da yeniyetmələrin, gənclərin formalaşması xalqımızın davranış 

normalarının əsasında qurulur. Lakin yeniyetməlik dövrü, müəyyən şərait üzündən, çox vaxt 

zərərli vərdişlərlə müşayiət olunur – spirtli içkilər, narkotik, siqaret çəkmək vs. 

Narkotik maddələrdən, spirtli içkilərdən, tütün məmulatlarından, zəhərli maddələrdən 

asılılıq zərərli vərdişlər kimi xarakterizə olunur. “Zərərli” ona görə ki, bu maddələrin həm asılı 

fərdin orqanizminə, həm də bütövlükdə cəmiyyətə ziyanı vardır. “Vərdiş” ona görə ki, asılılıq 

çox möhkəm olur və ondan xilas olmaq çətin olur. Xilas olmaq çətin olduğu üçün, belə gəncləri 

onların istifadəsindən çəkindirmək daha düzgün metod sayılır.  

Alkoqolizm, spirtli içkilərin sui-istifadəsi nəticəsində yaranmış və xroniki intoksikasiya 

doğuran, spirtli içkilərdən psixi və (və ya) fiziki asılılıqla, habelə digər mənfi tibbi-sosial 

nəticələrlə ifadə olunan xəstəlik vəziyyətidir (Biz sənə qalib gələcəyik, 2017, s.5). 

Alkoqolizm, tibbi mənada ifadə etsək, etil spirtinə aludəçiliklə şərtlənən və bu gün 

dünyada ən geniş yayılmış toksikomaniyadır. İctimai mənada alkoqolizm, bir sıra davranış, 

əmək fəaliyyəti və digər pozuntularla müşayiət edilən, hətta cinayət əməllərinin törənməsinə 

yol açan spirtli içkilərdən sui istifadədir. 

Alkoqol və alkoqol istifadəsi alışqanlığı insanlığın özü qədər qədimdir. Dünyamızın 

alkoqol tarixi araşdırılarkən insan ‑ alkoqol əlaqəsinin təxminən 7‑8 min il əvvəl yarandığı 

məlum olur. İnsanlar ilk əvvəl təbii fermentasiyaya uğrayan bitki və meyvələrin içərisindəki 

maddəni zövq verici içki olaraq qəbul etmiş, sonralar isə bu maddənin, yəni alkoqolun əldə 

edilməsi üsullarını öyrənərək ondan istifadəni daha da genişləndirmişlər. Alkoqola aid ilk yazılı 

məlumatlara eramızdan əvvəl II minillikdə Misir papiruslarında rast gəlinir. Burada bu 

maddənin insan davranışına və onun səhhətinə necə pis təsir etdiyi qeyd edilmişdir. Papirusda 

yazılmış həmin sözlər bunlardır: “İçki içərək özünü pis vəziyyətə salma! çünki ağzından 

çıxanları qulaqların eşitməyəcək, söylədiklərini heç kim başa düşməyəcək, sözlərin başqasının 
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ağzında fərqli söz‑söhbətə səbəb olacaq, əlin‑ayağın tutmayacaq, sənə heç kim kömək əlini 

uzatmayacaq, atın bu sərxoşu bayıra deyəcəklər” (Rəhimov, 2020, s.24). Günümüzdən 

təxminən dörd min il əvvəl Misir papiruslarında yazılmış bu ifadələr alkoqolun insanlara necə 

fiziki və psixi təsir göstərməsindən açıq şəkildə bəhs edir. 

İçkisiz dura bilməyənlərə bədən və ruhi-mənəvi sağlamlığını, ailə, sosial və iş həyatını 

pozacaq dərəcədə içki qəbul edənlərə alkoqolik deyilir. Alkoqolizm, spirtli içkiləri müntəzəm 

qəbul etmək nəticəsində yaranan və içkiyə aludə etdirən bir xəstəlikdir. Bu xəstəlik fiziki və 

psixi pozğunluqlar törətməklə şəxsin nüfuzuna mənfi təsir göstərir. Alkoqol əsasən beyin 

hüceyrələri üçün zəhərlidir. Sərxoş adam ilk anlar şənlik edir, keyfi durulur və s. amma içkinin 

təsiri artdıqca, bütün bunlar əsəbilik, ədəbsizlik, hövsələsizlik, və kobudluqla əvəzlənə bilər. 

Alkoqolizm qan-damar sistemində distrofik dəyişikliklərə, hipertaniya xəstəliyinin vüsət 

almasına, qara ciyərin serozuna, böyrəklərin funksiyasının pozulmasına, eləcə də dərin psixi və 

somatik pozğunluqlara səbəb olur. Bu xəstəlik ağıl zəifliyi, alkoqol epilepsiyası, bəzən isə 

alkoqol psixozları ilə nəticələnir. Xəstə olan şəxs vahimələnir, yuxusu pozulur, hallüsunasiya 

müşahidə olunur. Spirtli içki düşkünləri arasında tez-tez bədbəxt hadisələr, baş verir, onların 

əmək qabiliyyəti zəifləyir. Alkoqolizm daha çox qadın psixikasına mənfi təsir göstərir. 

Hamiləlik dövründə spirtli içkilərin qəbulu xüsusilə yolverilməzdir (Biz sənə qalib gələcəyik, 

2017, s.6). 

“Alkoqolizm” termini ilk dəfə 1849‑cu ildə İsveçrəli həkim Magnus Huss tərəfindən 

təklif olunmuşdur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə dünyasını dəyişən hər 

üç adamdan biri alkoqolizmin qurbanıdır. Alkoqolizmdə ən çox rast gəlinən hallardan biri isə 

şəxsiyyətin deqradasiyasıdır. Bu hal insanda özünü tədricən pisləşmə, dəyərlərə biganəlik, 

cırlaşma, mənəvi dəyərlərin tənəzzülü və geriləməsi kimi təzahür etdirir. Ona görə də 

sivilizasiyalı insan cəmiyyətinin bütün dövrlərində alkoqola qarşı ciddi mübarizələr aparılmış 

və insanlar spirtli içkilərin mütəmadi qəbulundan maksimum dərəcədə çəkindirilmişdir 

(Rəhimov, 2020: 25). 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı alkoqol asılılığı diaqnozunun təyin olunmasının 6 

meyarını müəyyənləşdirilib (Biz sənə qalib gələcəyik, 2017, s.5-6). Əsas və ilk meyar insanın 

içki qəbuluna nəzarət edə bilməməsidir. İkinci meyara görə, insan içki qəbul etmək istəyi hiss 

edir. Bu istək özünü həm açıq şəkildə büruzə verə, həm də gərginliyin aradan qaldırılması, 

istirahət bəhanəsi altında gizlənə bilər. Bu istək nəticəsində insan öz ailəsini, qanunları və sosial 

davranış normalarını unudur. Üçüncü əlamət isə orqanizmin spirtli içkiyə asanlıqla 

"dözməsi"dir. Əgər insan üç şüşə araq içsə və sərxoş olmaması ilə öyünürsə, bu, təhlükəli 

sindromdur. Məsələ burasındadır ki, orqanizm son gücünə qədər qana daxil olan etil spirtini 

emal etməyə çalışır. Amma gec və ya tez son mərhələ çatır və mexanizm pozulur. Dördüncü 

simptom abstinent sindromdur. Bu, insanın içki qəbulundan bir gün sonra özünü yorğun, 

əzilmiş, hiss etməsi, əllərinin əsməsidir. Belə adamlar səhər tezdən içki qəbul etməsələr belə, 

yenidən içmək üçün səbirsizliklə iş gününün sonunu gözləyirlər. Beşinci əlamət müxtəlif 

xəstəliklərdir. Yəni, insan laborator təhlilləri mənfi nəticələnir və ya içki nəticəsində ailəsi 

dağılır. O isə içkidən ayrıla bilmir və alkoqol qəbul edilməsini dayandıra bilmir. Sonuncu meyar 

isə alkoqolun insanın həyatında əsas rolu oynamasıdır. Başqa sözlə, bu meyara görə, insanın 

məişəti və şəxsi həyatı içki ətrafında qurulur. Alqokolla bağlı olmayan digər maraqlar isə 

sonrakı yerlərə keçir. 

Spirtli içkilərdən dünyada ən çox Avropada istifadə olunur. Ümumdünya Səhiyyə 

Təşkilatı (ÜST) Avropa üzrə Regional Ofisi spirtli içkilərin Avropaya təsiri barədə yeni hesabat 

açıqlayıb. Hesabata əsasən, 2016-cı ildə 291100 insan spirtli içkilərin səbəb olduğu 

xəstəliklərdən dünyasını dəyişib. Hesabat Avropa İttifaqının üzvü olan 28 ölkəni, Norveç və 

İsveçrəni əhatə edir. Avropada bütün ölüm hallarının 5,5 faizinin səbəbinin spirtli içkilər olduğu 

vurğulanır (Gənclər arasında ölüm halları daha çox bu səbəbdən yaranır, https://e-

tibb.az/xeber/gencler-arasinda-olum-hallari-daha-cox-bu-sebebden-yaranir-989).  
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Hesabata görə, yetkinlik yaşına çatmış gənclər arasında ölüm halları daha çox alkoqol 

qəbulundan və ilk növbədə onunla bağlı ortaya çıxan problemlərdən irəli gəlir. Bildirilir ki, 20-

24 yaşlılar arasında hər 4 ölümdən, ümumən isə hər 19 ölümdən biri spirtli içkilər 

səbəbindəndir. Mütəxəssislər hesab edir ki, spirtli içkilər qəbul olunmasaydı bu ölümlər baş 

verməzdi . 

 

Alkoqolizm və gənclər üzərində təsirləri 

Gənclərin niyə alkoqol içməsi problemi, tendensiyanın mənfi olduğuna və bu günün 

vəziyyətinin bir neçə il əvvələ nisbətən daha ciddi olduğuna inandığımız müəyyən bir sensasiya 

ilə əhatə olunsa da, həqiqət belə deyil. Bir çox başqa məsələlərdə olduğu kimi, problemin 

əvvəlkindən daha çox görünməsi, problemin daha da pisləşməsi demək deyil, buna daha çox 

diqqət göstərildiyi və buna görə də bunun həlli üçün daha çox tədbir görüldüyü anlamına gəlir. 

Son bir araşdırma bunu göstərdi inkişaf etmiş ölkələrdə gənclər arasında spirt istehlakı 

azalmışdır 21-ci əsrin ilk iki onilliyi ərzində. Onların qənaətinə görə, son illərdə trenddəki bu 

dəyişikliyə imkan verən əsas dəyişən yeniyetmələrin yaşıdları ilə keçirdiyi boş vaxt miqdarıdır. 

Gənclər niyə spirtli içki qəbul edirlər? Bu suala cavab axtararkən, mümkün ehtimallar 

arasında ən çox özünü büruzə verənlərin üzərində dayanmaq lazımdır.  

Tez-tez təkrarlanan mümkün səbəblərdən biri, yeniyetmə və gənclərin spirtli içki qəbul 

edərək, özlərini yaşıd qrupuna inteqrasiya etdiklərini hiss etmələridir. Buna görə gənclərin yer 

aldığı qeyri-formal qrup üzvləri bir əyləncə növü olaraq pivəni və ya digər bir spirtli içki 

növünü sınamağa qərar vermişsə, qrupa daxil olan bütün üzvlər təsdiq almaq və ya bu qrupun 

bir hissəsi olduqlarını hiss etdirmək, həmçinin qalanlar üçün dəstək olduqlarını hiss etdikləri 

üçün bu sınaqda yer alırlar. 

Yeniyetməlik dövründə spirtli içki içmək gənclərin beynini dəyişdirir. Şərqi Finlandiya 

Universitetinin alimləri bildirirlər ki, çoxlu spirtli içki içən yeniyetmələr baş beynin yaddaşa, 

emosiyalara, qərarların qəbul edilməsinə və özünənəzarətə cavabdeh olan mühüm strukturunun 

- boz maddənin çatışmazlığından əziyyət çəkirlər (Yeniyetməlik dövründə spirtli içki içmək 

gənclərin beynini dəyişdirir, http://tehsil-press.az/index.php?newsid=15779). Üstəlik, 

genetik amillər səbəbindən beynində boz maddə qıtlığı olan cavanlar spirtli içkilərə daha 

meyilli olurlar. Mütəxəssislər tədqiqat zamanı 60-dan çox gənci müayinə ediblər. Tədqiqatda 

iştirak edən yeniyetmələr nə qədər və hansı tezliklə spirtli içki içmələri barədə anket 

doldurublar. 35 yeniyetmə spirtli içki düşkünü kateqoriyasına aid edilib. Nəticələr göstərib ki, 

baş beynin müəyyən nahiyələrində boz maddənin miqdarı az olan yeniyetmələr spirtli içkilərə 

daha çox qurşanırlar. Müəyyən edilib ki, spirtli içkiləri çox içmək sosial təcrid, psixi sağlamlıq 

problemləri və təhsil səviyyəsinin aşağı olması ilə də bağlıdır. Bu cür yeniyetmələrin 

həyəcanlılıq səviyyəsi yüksək olur, onlar çoxlu siqaret çəkir və narkotik vasitələrdən istifadə 

edirlər. Mütəxəssislər bildirirlər ki, baş beyin neyronlarının çox hissəsi boz maddənin 

tərkibindədir. Buna görə də onun miqdarının azalması psixi sağlamlığı pozur. Spirtli içkidən 

vaxtında imtina etmək sayəsində boz maddənin miqdarı arta bilər. 

2007-ci ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Xərçəngin Tədqiqatı üzrə Agentliyi 

qeyd etmişdir ki, spirtli içkilərdən istifadəninin ağız boşluğu, udlaq, qırtlaq, qida borusu, 

qaraciyər, yoğun bağırsaq, düz bağırsaq və süd vəzi xərçəngi ilə bağlılığına dair kifayət qədər 

sübutlar var. Bütün sadalanmış xərçəng xəstəlikləri spirtli içkilərin qəbul edilmiş həcmi ilə düz 

mütənasiblik təşkil edir. Belə ki, qəbul edilən spirtli içkilərin həcmi artdıqca, xərçəng riski də 

artmış olur. Tədqiqatlar göstərir ki, bir sıra xərçəng xəstəliklərinin baş verməsi spirtli içkilərin 

istifadəsi zamanı əmələ gələn asetaldehid adlı metabolitlə bağlıdır. Maraqlıdır ki, müntəzəm 

olaraq təmiz spirt ekvivalentində 50 qram alkoqollu içkilərdən istifadə kolorektal xərçəngin 

yaranmasının riskini 10-20% artırmış olur. Udlaq, qırtlaq və qida borusu xərçənginə gəldikdə 

isə xərçəngin əmələ gəlməsinin riski 100-200% artmış olur. Spirtli içkilərin qəbulu ilə bağlı 

2004-cü ildə baş vermiş ölüm hallarının 20%-i xərçəng xəstəlikləri ilə əlaqəli olmuşdur (Spirtli 
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içkilərdən istifadənin sağlamlığa təsiri, https://saglamliq.isim.az/news/2016/spirtli-

ickilerden-istifadenin-saglamliga-tesiri). 

Alkoqolun qəbulu müxtəlif qaraciyər xəstəliklərinin inkişafı ilə bağlıdır. Bunların 

sırasında qaraciyərin piylənməsi, alkoqollu hepatit və sirroz ən geniş yayılmışlardır. Alkoqollu 

qaraciyər xəstəliyinin inkişafı alkoqolun qəbulu müddəti və onun həcmi ilə birbaşa 

əlaqələndirilir. Kişilər arasında gündə 30 qram alkoqolun (təmiz alkoqol ekvivalentində) qəbulu 

nəticəsində qaraciyər sirrozundan ölümün nisbi riski 2.8-ə bərabərdir (qadınlarda isə nisbi risk 

7.7-dir). Gündə 50 qram alkoqolun qəbulu nəticəsində qaraciyər sirrozunun inkişafının nisbi 

riski 2.3-dür. Həm ölüm, həm də xəstələnmə gündəlik qəbul edilən alkoqolun həcmi artdıqca 

artmış olur (Spirtli içkilərdən istifadənin sağlamlığa təsiri, 

https://saglamliq.isim.az/news/2016/spirtli-ickilerden-istifadenin-saglamliga-tesiri). 

Son tədqiqatlara əsasən, daha artıq şəkildə sübut olunur ki, alkoqolizm çoxölçülü 

pozuntudur və müvafiq qiymətləndirmə, irsi, fərdi, psixoloji və psixososial amilləri nəzərə 

almağı zəruri edir. 

Alkoqol düşkünü olan valideynlərin ailə keçmişləri onların təqribən 89-85%-nin içki 

içən valideyninin və ya baba-nənəsinin olduğunu göstərir və bu alkoqolizmdə irsi amillərin 

mövcudluğunu ciddi şəkildə sübut edir. Alkoqol düşkünü valideynlərə məxsus olan, amma 

fərqli mühitlərdə böyüdülmüş uşaqlar üzərində aparılmış araşdırmalar onların alkoqolizmə irsi 

həssaslığının olduğunu göstərir. Vallasın qeyd etdiyi araşdırmalar bəzi kişilərin biogenetik 

baxımdan alkoqolizmə meylli olduqlarını göstərir. Valideynlərin və baba-nənələrin içki tərzinə 

dair ailə keçmişinin diqqətlə öyrənilməsi alkoqolizmi inkişaf etdimək təhlükəsində olan kişiləri 

müəyyən etmək baxımından mühümdür. Bu cür şəxsləri müəyyən etməklə təcrübəçilər onlara 

alkoqol düşkünü olmaq təhlükəsi barəsində qabaqlayıcı tövsiyələr verə bilərlər (Sosial işin 

əsasları, 2006: 168). 

Gənclərin erkən yaşda spirtli içkilərə meyilli olması AB-nin bir çox ölkəsində qorxulu 

tendensiya olaraq qalır. 15 yaşlı uşaqların 30%-i spirtli içkidən müntəzəm istifadə etdiyini 

deyir. Hər il Avropa regionunda 55000 min gənc spirtli içkiyə görə dünyasını dəyişir. Gənc 

Avropalılar arasında (15-29 yaş həddi) dörd ölümdən biri spirtli içki səbəbindən baş verir 

(Компасито, 2008). 

  

Gənclərin spirtli içki aludəçiliyindən qorunması üsulları 

Böyüklər arasında alkoqoldan istifadə ölüm və əlillik üçün ikinci böyük risk faktoru, 

gənclər arasında isə ən böyük risk faktoru hesab edilir. Avropada hər il 618 min insan 

alkoqoldan vəfat edir. Həddindən artıq içki içmək yalnız xəstəliyə deyil, həm də təhsil və iş 

yerində məhsuldarlığın itirilməsinə, cinayət törədilməsinə və şiddətə səbəb olur (Sağlamlıq, 

https://www.coe.int/az/web/compass/health).  

Gənc nəslin spirtli içkilərin fəsadlarından, ən əsası isə alkoqolizmin pəncəsinə 

düşməkdən qurtarmanın müxtəlif üsulları mövcuddur. Bu üsulları iki əsas başlıq altından 

toplaya bilərik: profilaktik tədbirlər və müalicə üsulları. Profilaktik tədbirlər təkcə gəncləri yox, 

həmçinin onların ailələrini və sosial mühitlərini də əhatə etməlidir. 

Gənclərin spirtli içki aludəçiliyinə düçar olmamaları üçün qabaqlayıcı tədbirlərin 

aparılması zamanı, bu tədbirlərin daha effektiv olması üçün daha çox gəncin bu prosesə cəlb 

edilməsi tək başına kifayət deyil. Buna əlavə olaraq, onların ailələri və sosial mühitləri də 

profilaktik önləmlər prosesindən kənarda qalmamalıdır.  

Əlbəttə ki, ən təməl tədbirlər, yetkinlik yaşına çatmayanların alkoqol qəbulunu mümkün 

qədər çətinləşdirməkdən keçir və bunun üçün yaşın çoxuna uymayan hər kəsə hər hansı bir 

alkoqollu içki satılmasını qadağan edən güclü bir qanun var; hansı müəssisələr çox ciddiyə 

alırlar, əks halda çox ağır cəzalar gözləyirlər. 

Həmçinin yüksək alkoqollu içkilərin reklamı ilə əlaqəli qanunlar üzərində iş 

görülmüşdür (20º-dən çoxu olanlar), tütün məsələsində də olduğu kimi, hazırda İspaniyada hər 

iki növ məhsul üçün televiziya reklamı qadağandır. Az alkoqollu içkilərə gəldikdə, bunların da 
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reklamı məhdudlaşdırılıb, səhər 6:00-dan 20:30-a qədər ləkələr yayımlaya bilmirlər və heç bir 

halda bu reklamlar sui-istifadə istehlakından bəhs edə bilməz və ya sosial müvəffəqiyyəti, daha 

yaxşı sağlamlığı və ya performansı əks etdirmir. spirt içmək.  

Digər tərəfdən, gəncləri alkoqol istifadəsi riskləri barədə xəbərdar edən afişalardan və 

televiziya reklamlarından tutmuş məlumat kampaniyaları aparılır. Bu mesajları gənclərin 

ünsiyyət standartları altında çatdırmağa çalışmaq vacibdir ki, bunun müsbət qəbulu ehtimalını 

artıraq. 

Profilaktik tədbirlərin gənclərin alkoqolun pəncəsinə düşməsinin qarşısının alınmasında 

nə qədər önəmli olduğu statistik göstəricilərdən də aydın olur. Belə ki, ölkəmizdə 14-29 yaşlı 

gənclər arasında diaqnozu ilk dəfə müəyyən olunmuş xroniki alkoqolizm və alkoqol psixozu 

2010-cu ildə 58 olduğu halda, 2015-ci ildə 41, 2017-ci ildə 33, 2018-ci ildə 31, 2019-cu ildə 

isə 17 olaraq qeydə alınmışdır. Bu isə xroniki alkoqolizmin və alkoqol psixozunun ölkəmizdə 

hər yüz min gənc üçün 2010-cu ildə 2,1 nədərdən, 2019-cu ildə 0,7 nədərə geriləməsi deməkdir 

(Azərbaycan gəncləri, 2020: 115). Bu rəsmi rəqəmlər aparılan palliativ tədbirlərin və digər 

terapevtik üsulların gənclərin spirtli içki aludəçiliyinə düçar olmamaları üçün nə qədər böyük 

əhəmiyyət daşıdığını göstərir. 

Gəncləri zərərli vərdişlərdən uzaqlaşdırmağın əhəmiyyətli üsullarından biri də onları 

asudə vaxtlarını daha maraqlı və səmərəli təşkil edə biləcəklərin məkanlara, gənclər 

mərkəzlərinə yönləndirməkdir. Bu gün ölkəmizin elə bir rayonu yoxdur ki, orada “Gənclər 

mərkəzi” yer almasın. Ancaq çox vaxt gənclər belə mərkəzlərə üz tutmurlar. Belə mərkəzlərin 

daha səmərəli fəaliyyət göstərməsi oraya cəlb edilən gənclərin sayı ilə birbaşa bağlıdır. Bu 

istiqamətdə bir sıra işlərin görülməsinə hələ ehtiyac var. 

Terapevtik üsullar üçün də əvvəlcə müalicə alacaq gəncin düzgün 

qiymətləndirilməsinin aparılması şərttir. Bunun üçün onun haqqında kifayət qədər ətraflı 

məlumatların toplanması zəruridir. Alkoqol düşkünlərini əhatə edən sosiomədəni mühitlər də 

qiymətləndirilməlidir, çünki mühit amilləri müalicə nəticələrində, içki qəbulu xüsusiyyətləri və 

müalicə tədbirlərinin birlikdə olan nəticələri qədər fərqlilik təşkil edir. Digər alkoqol düşkünləri 

ilə yaxınlıq, barlara baş çəkmə və ya onları içkiyə ruhlandıran şəxslərlə birgə olmaq davamlı 

içkini möhkəmləndirir. Bunun əksinə olaraq, qayğıkeş olan, içkidən çəkindirən, alkoqol 

düşkününün ondan asılı olması və ya istismar etməsinə imkan verməyən və içki düşkününü 

içkinin nəticələrindən qoruyan ayıq insanlarla yaxın əlaqədə olmaq, içkidən imtina edilməsini 

gücləndirir (Alkoqolizm, https://az.wikipedia.org/wiki/Alkoqolizm). 

İçki içməyə aludə olan fərdlərin, içkidən əvvəlki sağlamlığını bacarıqlarını əldə etməsi, 

içki üzərindən toplumda itirdiyi rolunu və nüfuzunu qaytarması üçün hər cür müalicə 

üsullarından istifadə olunmaqdadır. Müalicədə məqsəd, içkinin tam buraxılmasıdır. Müalicəni 

istənilən nəticəni verməsi üçün xəstə bunu istəməli, müalicə başlayandan etibarən içki 

içməməlidir. 

 

Nəticə  

Gənclərin zərərli vərdişlərdən qorunması, cəmiyyətin qarşısında duran mühüm 

vəzifələrdən biridir. Bu zərərli vərdişlər içində spirtli içkilər də mühüm yer tutur. Gəncləri bu 

bəladan qorumaq üçün onlarla müntəzəm olaraq iş aparılmalıdır. Bu məqsədlə gənclərlə və 

onların ailələri ilə maarifləndirici iş aparılmalı, gənclərə spirtli içkilərin zərərləri haqqında 

dolğun məlumat verilməlidir. 

Gənclərin alkoqolizmin girdabına düşməsinin qarşısını almaq üçün diqqət edilməsi 

vacib olan məqamlardan biri də, onların asudə vaxtlarını səmərəli təşkil etmək üçün yarım-

stasionar mərkəzlərin sayının artırılması və belə mərkəzlərə gənclərdə marağın 

formalaşdırılmasıdır. Bunun üçün isə belə mərkəzlərin fəaliyyətinin səmərəli təşkil edilməsi, 

həmçinin gənclərin bu mərkəzlərə cəlb edilməsinin müasir üsullarının tapılmasıdır. 

Aparılan araşdırmalar, ölkəmizdə gənclərin spirtli içkilərdən istifadə etməsində azalma 

tendensiyasının davam etdiyini göstərir. Bu isə terapevtik tədbirlərin yanında, profilaktik 
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tədbirlərin də bu işdə nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərməkdədir. Dövlətin bu işdə maraqlı 

olması gənclərin alkoqol aludəçiliyinə düçar olmasının qarşısının alınmasında ən başlıca 

müəyyənedici amilidir. Dövlətin gənclərin zərərli vərdişlərə yiyələnməməsi üçün hər iç 

maarifləndirmə tədbirlərinə vəsait ayırması bunun əyani təzahürüdur. 
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ÖZET 

Cennetle müjdelenen sahâbîlerden biri olan Saʻd b. Ebû Vakkâs milâdî 592 yılında Mekke’de 

dünyaya geldi. Soyu Abdümenâf b. Kusay’da Hz. Peygamber’in nesebiyle birleşir. Dedesi 

Vüheyb b. Abdümenâf b. Zühre, Resûlullah’ın (s.a.s.) annesinin amcası olduğu için Allah 

Resûlü Sa‘d’a “dayı” diye hitap ederdi. On dokuz yaşlarında iken İslâmiyet’i kabul etmesi 

üzerine annesi dininden dönmediği sürece onunla konuşmamaya ve yemek yememeye yemin 

etti. Bu hiçbir şeyi değiştirmedi, Sa‘d dininden dönmeyeceğini söyledi. İslâmiyet’in ilk 

yıllarında Müslümanlarla alay eden bir müşriki yaraladığı için İslâm uğrunda ilk kan akıtan kişi 

diye anıldı. Medine’ye hicret etti. Resûlullah onu Mus‘ab b. Umeyr ile kardeş ilân etti. 

Seriyyelere katıldı ve Kureyş kervanına ilk oku o attı. Bazı seriyyelerde kumandan olarak görev 

yaptı. Bedir Gazvesi’nde önemli yararlılıklar gösterdi. Daha sonra Hz. Peygamber ile bütün 

gazvelere katıldı. Uhud Gazvesi’nde attığı her oku hedefine isabet ettirdiği için Resûlullah ona 

atacağı okları birer birer verirken, “Anam babam sana fedâ olsun ey Sa‘d, at!” diye iltifat ederdi. 

Hz. Ömer döneminde aktif görevler üstlendi. Irak cephesi başkumandanlığına getirildi ve 

Kadisiye Savaşı’nda Sâsânîler’i ağır bir yenilgiye uğrattı. Hz. Osman’ın hilafeti döneminde 

tekrar Kûfe valiliğine getirildiyse de hazineden aldığı borcu zamanında ödeyemediğinden 

Abdullah b. Mes‘ûd ile aralarında geçen tartışmanın Müslümanlar arasında ihtilafa dönüşmesi 

sebebiyle görevinden alındı. Hayatının son yıllarında gözlerini kaybeden Sa‘d hicrî 55 (miladî 

675) yılında Akîk’te vefat etti. 

Hadis nakli konusunda titiz davranan Sa‘d b. Ebû Vakkâs emin olmadıkça ve gerekmedikçe 

hadis rivayet etmezdi. Güçlü bir vücut yapısına sahip olduğu rivayet edilen Sa‘d haksızlıklara 

sert bir şekilde karşı koyardı. Gözleri son derece keskindi ve Arapların usta binicilerinden 

biriydi. 

Bu tebliğde Aşere-i mübeşşereden sayılan Abdurrahman b. Avf’ın İslâm’a girişi, kısaca hayatı 

ve faaliyetleri üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İslâm Tarihi, Saʻd b. Ebû Vakkâs, Aşere-i Mübeşşere, Sahâbî. 
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ABSTRACT 

Saʻd b. Abī Waḳḳāṣ was born in 592 in Mecca. Ancestry Abdumenāf b. Kusay it unites with the 

lineage of the Prophet. His grandfather Vuheyb was the uncle of the mother of the Messenger of 

Allah (pbuh), he would call the Messenger of Allah Saud as “uncle”. Upon accepting Islam at 

the age of nineteen, he swore not to talk to him and not eat unless his mother renounced his 

religion. This did not change anything, Sa‘d said he would not renounce his religion. He was 

called the first person to shed blood for the sake of Islam because he wounded a polytheist who 

mocked Muslims in the early years of Islam. He migrated to Madinah. The Messenger of Allah 

sent him, He declared a brother with Muṣʻab b. ʻUmayr. He participated in the series and he 

threw the first arrow to the Quraysh caravan. He served as a commander in some series. He 

showed significant benefits in the Battle of Badr. Then He participated in all the campaigns with 

the Prophet. As the Messenger of Allah gave the arrows that he would shoot at him one by one 

because every arrow he fired in the Battle of Uhud hit his target, he said, “May my mother and 

father be sacrificed for you, Saʻd, throw!” he would compliment him. 

He undertook active duties during the ʻUmar period. The Iraqi front was brought to the position 

of commander in chief and he severely defeated the Sassanids in the Battle of Kadisiye. Even 

though he was appointed as the governor of Kufa during the caliphate of ʻUthmān, He was 

dismissed from his post because the argument between him and Abdullah b. Mesud turned into 

a conflict between Muslims. Saʻd, who lost his eyes in the last years of his life, died in Aqiq in 

55 (675 AD). 

Saʻd b. Abī Waḳḳāṣ would not narrate a hadith unless he was sure and necessary. Said to have 

a strong body structure, Sa‘d would resist injustice harshly. His eyes were extremely sharp and 

he was one of the master riders of the Arabs. 

In this paper, Saʻd b. Abī Waḳḳāṣ’s introduction to Islam, life and activities will be briefly 

discussed. 

Keywords: History of Islam, Saʻd b. Abī Waḳḳāṣ, Heralded, Companion. 

 

GİRİŞ 

Saʻd b. Ebû Vakkâs’ın Ailesi ve Müslüman Oluşu 

Ebû Vakkâs’ın adı, Mâlik b. Vüheyb b. Abdümenâf b. Zühre b. Kilâb b. Mürre’dir. Künyesi 

Ebû İshâk’tır. Annesi Hamne bt. Süfyân b. Ümeyye b. Abdüşems b. Abdümenâf b. Kusay’dır.1 

On iki evlilik yapmış ve kırk çocuğu olmuştur. İbn Sa‘d bunlardan on sekiz erkek çocuğuyla 

on sekiz kızını annelerinin isimleriyle birlikte kaydetmektedir.2 

                                                       
1 Ebû Abdullah Muḥammed b. Saʻd b. Meniʻ ez-Zührî İbn Saʻd, eṭ-Ṭabaḳâtü’l-Kübrâ, thk. Alî Muḥammed Ömer 
(Kahire: Mektebetu’l-Ḫancî, 1421/2001), 3/127. 
2 Bkz.: İbn Saʻd, et-Ṭabaḳât, 3: 128-129. 
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Saʻd b. Ebû Vakkâs, Hz. Peygamber’in annesinin de mensup olduğu Kureyş kabilesinin 

Zühreoğulları koluna mensuptur. Kureyş’in Benî Hâşim ve Benî Muttalib kolları gibi Mekke 

döneminde çoğunluğu İslâmiyet’e giren Zühreoğulları arasında Abdurrahman b. Avf, Âmir b. 

Ebû Vakkâs, ve Sa‘d b. Ebû Vakkâs gibi ilk müslümanlar, Muttalib b. Ezher, Tuleyb b. Ezher 

ve Abdullah b. Şihâb gibi Habeşistan muhacirleri vardır. Zühreoğulları, Sa‘d b. Ebû Vakkās’ın 

komutasındaki Irak fetihleri başta olmak üzere Hulefâ-yi Râşidîn dönemindeki İslâm fetihlerine 

iştirak etti. Kabilenin bazı mensupları katıldıkları İfrîkıye fetihlerinde şehid oldu. Ünlü 

muhaddis ve fakih İbn Şihâb ez-Zührî bu kabilenin en meşhur şahsiyetleri arasındadır.3 

Saʻd, İslâm’ı ilk kabul edenler arasındadır.4 Onun anlattığına göre; Müslüman oluşundan üç 

gün önce, uykuda sanki karanlık içinde ve hiçbir şeyi göremez bir halde iken, kendisini 

aydınlatan bir ay’ın ışığını takip etti. Bazı kimselerin de bu ay’a doğru gittiklerini görür gibi 

oldu. İyice bakınca onların Zeyd b. Hârise, Ali b. Ebî Tâlib ve Ebû Bekir olduklarını gördü. 

Kendilerine “Oraya, ne zaman varıp yetişeceksin?” diye sordu. O sırada Resûlullah’ın 

İslâmiyet’e gizlice davete başladığını haber alınca Mekke’nin Ecyad Dağı’nda ikindi vakti 

namaz kılarken bulup Resûlullah’a “Nelere davet ediyorsun?” diye sordu. Resûlullah ona 

İslâmiyet’i arz ve teklif etti. Kur’ân-ı Kerîm okudu, İslâm’ı anlattı. Allah’ın mü’minlere 

vadettiği izzet ve şerefi haber verdikten sonra “Allah’tan başka ilah bulunmadığına ve 

Muhammed’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet et!” diye buyurdu. Saʻd “Şehâdet 

ederim ki; Sen Allah’ın Resûlü’sün!” diyerek iman edip Müslüman oldu.5 

On yedi veya on dokuz yaşlarında iken İslâmiyet’i kabul etmesi üzerine annesi dininden 

dönmediği sürece onunla konuşmamaya ve yemek yememeye ant içti; fakat Sa‘d dininden 

dönmeyeceğini söyledi. İslâmiyet’in ilk yıllarında Müslümanlarla alay eden bir müşriği 

yaraladığı için İslâm uğrunda ilk kan akıtan kişi diye anıldı.6 Dedesi Vüheyb b. Abdümenâf b. 

Zühre, Resûl-i Ekrem’in annesinin amcası olduğu için Resûlullah Sa‘d’a “dayı” diye hitap 

ederdi.7 Bir defasında Allah Resûlü otururken Saʻd çıkageldi. Bunun üzerine Resûlullah, “Bu 

benim dayımdır. Başkası bana (onun gibi bir) dayısını göstersin bakalım!” buyurdu.8 

                                                       
3 Elnure Azizova, “Zühre (Benî Zühre)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2013), 
44/544. 
4 Ebü’l-Ḥasen İzzüddîn ʿAlî b. Muḥammed b. Muḥammed eş-Şeybânî el-Cezerî İbnü’l-Eŝîr, el-Kâmil fî’t-Târîḫ, thk. 
Umar Abdusselâm Tedmurî (Beyrût: Dâru’l-Kitâbi’l-ʿArabî, 1417/1997), 1: 658. 
5 Ebü’l-Ḥasen İzzüddîn ʿAlî b. Muḥammed b. Muḥammed eş-Şeybânî el-Cezerî İbnü’l-Eŝîr, Üsdü’l-Ġâbe fî 
Maʾrifeti’ṡ-Ṡahâbe, thk. ʿAlî Muḥammed Muʿavvıḍ, ʿÂdil Aḥmed ʿAbdulmevcûd (Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 
1415/1995), 2: 455; Mustafa Âsım Köksal, İslâm Tarihi (İstanbul: Şamil Yayınevi, 1989), 3: 145. 
6 Hz. Peygamber’e peygamberlik verildikten üç yıl sonra, Allah ona tebliğ vazifesini açıkça yerine getirmesini 
emretti. Bundan önceki üç yıl süresince Peygamber Efendimiz dâvetini gizliyor, ancak güvendiği kimselere 
açıklıyordu. Sahâbîler namaz kılmak istediklerinde, mahalle aralarına ya da vadilere giderek gizlice namaz 
kılıyorlardı. Bir seferinde Saʻd b. Ebû Vakkâs, Ammâr, İbn Mesʻûd, Habbâb ile Saîd b. Zeyd namaz kılarken, 
müşriklerden bir grup onları gördü. Onlar gören bu müşrikler arasında Ebû Süfyân b. Harb, Ahnes b. Şerîk ve 
başkaları da vardı. Onlara hakaret etmeye başladılar ve sonunda kavgaya tutuştular. Saʻd, onlardan birisinin 
kafasına, bir devenin çene kemiği ile vurarak yardı. Bir rivayete göre İslâm Tarihi’nde dökülen ilk kan budur. 
İbnü’l-Eŝîr, el-Kâmil, 1: 658-659. 
7 İbrahim Hatiboğlu, “Sa‘d b. Ebû Vakkās”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 
2008), 35/372. 
8 İbn Saʻd, et-Ṭabaḳât, 3: 128. 
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Annesi Hamne, Saʻd’ın Müslüman olduğunu, namaz kıldığını haber alınca bu durum hiç 

hoşuna gitmedi ve ona, dinini bırakmazsa ölünceye kadar hiçbir şey yemeyeceğini, 

içmeyeceğini, gölgede oturmayacağını söyledi. Daha sonra da “Oğlum! Allah, anne ve babaya 

iyilik yapmayı emretmedi mi? Ben de annen olarak dinden dönmeni emrediyorum” dedi. 

Müslümanlıktan dönmedikçe kendisi ile konuşmayacağına, hiçbir şey yiyip içmeyeceğine 

yemin etti. Üç gün üç gece hiçbir şey yemedi, içmedi, gölge altına da geçmedi. Üzerine fenalık 

geldi bayıldı. Oğlu Umâre, kalkıp ağzına zorla su verdi. Hamne ayılınca Saʻd, “Vallahi ey anne! 

Şunu iyi bilesin ki; senin yüz bin canın olsa da yememek, içmemekten onlar birer birer çıksa 

ben yine de bu hak dinimi bırakmam! Artık sen ister ye! ister yeme!” dedi.9  

 

Hz. Peygamber Döneminde Saʻd b. Ebû Vakkâs 

Saʻd Medine’ye ilk hicret edenlerdendir. Allah Resûlü Saʻd b. Ebû Vakkâs ile Musʻab b. 

Umeyr’i veya Sa‘d b. Muâz’ı kardeş ilan etti.10 Saʻd b. Ebû Vakkâs Allah yolunda ilk ok atan 

kişidir.11 Saʻd Bedir’e ve Uhud’a katıldı. Uhud savaşında düşmana binden fazla ok atmak 

suretiyle Allah Resûlü’nün teveccühünü kazanmıştır.12 Resûlullah (s.a.s.) “At, ey Saʻd! Anam-

Babam sana feda olsun!” diyerek onu ok atmaya teşvik etmiştir.13 İnsanlar kaçıştığı zaman 

Uhud’da Allah Resûlü ile beraber sebat etti. Hendek savaşına, Hudeybiye seferine, Hayber’in 

ve Mekke’nin fethine katıldı. Mekke’nin fethinde Muhacirlerin üç sancağından biri ondaydı. 

Bütün seferlere Allah Resûlü ile beraber katılmıştır. Allah Resûlü’nün sahâbîleri arasındaki 

ünlü okçulardan idi.14 

Saʻd, yalnız Bedir ve Uhud savaşlarına katılmakla kalmamış bunlardan sonraki bütün 

gazvelerde Mekkeli Müslümanların 3 bayrağından biri kendisine verilmiş olduğu halde Allah 

Resûlü’nün yanında yer almış, birçok seriyyeye katılmıştır. Bir defasında da 80 muhacir ile 

hicazdaki Harrâr mevkiine sevk edilen bir birliğe kumandanlık etmiştir.15 Harrâr seferi Hz. 

Peygamber’in Kureyşliler’e karşı gönderdiği ilk seriyyelerden biri olup bu sefere kumandanına 

nisbetle Sa‘d b. Ebû Vakkās Seriyyesi de denilmektedir.16 İsmi, Hudeybiye Antlaşması’nda 

imzası bulunan şahitler arasında da görülmektedir.17 

Resûlullah’ın (s.a.s.), Saʻd için dua etttiği ve onun dualarının kabul olduğu rivayet 

edilmektedir. Bu dualar, “Allah’ım! Sana dua ettiğinde onun duasını kabul buyur!”; “Allah’ım! 

Onun ömrünü uzat, fakirliğini uzat ve onu fitnelere maruz bırak!” şeklindedir.18 

 

                                                       
9 İbnü’l-Eŝîr, Üsdü’l-Ġâbe, 2: 452-456; Köksal, İslâm Tarihi, 4: 121-123. 
10 Hatiboğlu, “Sa‘d b. Ebû Vakkās”, 35/3: 130. 
11 İbn Saʻd, et-Ṭabaḳât, 3: 130; İbnü’l-Eŝîr, el-Kâmil, 2: 7. 
12 K. V. Zettersteen, “Saʻd b. Abī Vaḳḳāṣ”, İslâm Ansiklopedisi (Eskişehir: Milli Eğitim Bakanlığı, 1997), 10/18. 
13 İbn Saʻd, et-Ṭabaḳât, 3: 131; İbnü’l-Eŝîr, el-Kâmil, 2: 45. 
14 İbn Saʻd, et-Ṭabaḳât, 3: 132. 
15 K. V. Zettersteen, “Saʻd b. Abī Vaḳḳāṣ”, 10/18. 
16 İbrahim Sarıçam, “Harrâr Seferi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1997), 
16/242-243. 
17 K. V. Zettersteen, “Saʻd b. Abī Vaḳḳāṣ”, 10/18. 
18 Ebû ʿAbdillâh Şemsüddîn Muḥammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf eṡ-Ṡâliḥî Şâmî, Sübülü’l-Hüdâ ve’r-Reşâd fî Sîreti 
Ḫayri’l-ʿİbâd, thk. ʿÂdil Aḥmed, ʿAlî Muḥammed Muʿavviḍ (Beyrût, 1414/1993), 10: 202. 
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Râşid Halifeler Döneminde Saʻd b. Ebû Vakkâs 

Çalışmamızın hacmini aşmamak adına çağdaş bir çalışmadaki tespitleri kısaca vermenin 

yeterli olacağı kanaatindeyiz: 

“Saʻd b. Ebû Vakkâs Râşid Halifeler döneminde yaşanmış olan tüm önemli gelişmelere 

tanıklık etmiştir. Sadece tanıklık yapmakla kalmamış özellikle söz konusu dönemdeki askerî, 

siyasi ve sosyal hadiselerin seyrinde önemli bir rol oynamıştır. 

Saʻd’ın Hulefâ-yi Râşidîn zamanındaki faaliyetleri bağlamında ana hatlarıyla şunlar 

belirtilebilir:  

1. Saʻd halife seçilen Hz. Ebû Bekir’e ilk biat eden / devlet başkanlığına oy veren 

sahâbîlerden birisidir. 

2. Hz. Ömer'in devlet başkanlığı döneminde bir süre vergi toplama görevini üstlenmiş 

bu görevi başarılı bir şekilde yürütmüştür. 

3. Sasaniler’e yönelik başlatılan fetih hareketlerinde ilk önce sıradan bir asker daha 

sonra ise başkomutan olarak vazife almıştır. 

4. İslam tarihinde fetihler ve ilmî hayat açısından oldukça önemli bir anlam ifade eden 

ordugâh şehir Kûfe’yi kurmuştur.  

5. Hz. Ömer ve Hz. Osman’ın devlet başkanlığı / hilafeti döneminde uzun süre valilik 

yapmıştır.  

6. Hz. Ömer’den sonra kendi aralarında halifeyi seçmeleri için oluşturulan altı kişilik 

şura heyetinde yer almıştır.  

7. Hz. Ali’nin hilafeti döneminde Müslümanlar arasında baş gösteren iç çatışmaların ve 

savaşların yaşanmaması için yoğun bir çaba sarf etmiştir.”19 

 

Saʻd b. Ebû Vakkâs’ın Vefatı 

Sa‘d 55’te (675) Akīk’ta vefat etti. 54 veya 58 (678) yılında öldüğü de rivayet edilmiştir. 

Cenazesi Medine’ye getirilerek vasiyeti üzerine Bedir Gazvesi’nde giydiği yıpranmış 

cübbesiyle kefenlendi ve Medine Valisi Mervân b. Hakem’in kıldırdığı cenaze namazının 

ardından Cennetü’l-bakī‘a defnedildi.20 

Saʻd, ortaya yakın kısa boylu, kalın gövdeli büyük başlı kalın parmaklı çok kıvırcık saçlı 

esmer tenli yassı burunlu idi. Ömrünün sonlarına doğru gözleri görmez olmuştu. Sahâbîler 

arasında dört güçlü kişiden biri sayılırdı.21 

 

                                                       
19 Geniş bilgi için bkz.: Mustafa Özkan, Hz. Sa’d bin Ebi Vakkâs (İstanbul: Beyan Yayınları, 2019), 33-65. 
20 İbn Saʻd, et-Ṭabaḳât, 3: 136-137; Hatiboğlu, “Sa‘d b. Ebû Vakkās”, 35/373. 
21 Ebü’l-Faḍl Aḥmed b. Alî b. Muḥammed b. Aḥmed el-Asḳalânî İbn Ḥacer, el-İṡâbe fî Temyîzi’ṡ-Ṡaḥâbe, thk. Âdil 
Aḥmed Abdulmevcûd ve ʿAlî Muḥammed Muʿavvaḍ (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1415/1994), 3: 61-65. 

Page 182



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

  

 
 

Hakkında Nazil Olan Âyetler ve Hadis Rivayetleri  

Sa‘d b. Ebû Vakkâs’ın da içinde yer aldığı birtakım olaylar vesilesiyle bazı âyetler nâzil 

olmuştur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: 

1. Bir kısım sahâbîlerin sarhoş oldukları bir sırada tartışmaları ve bu tartışma esnasında Sa‘d’ın 

burnundan yaralanması neticesinde durumu Resûl-i Ekrem’e bildirmesi üzerine içkinin 

yasaklanması hususunda âyet nazil olması. “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar 

(putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.” 

(el-Mâide 5/90). 

2. Sa‘d’ın ve İbn Mes‘ûd’un aralarında bulunduğu, sabah akşam Allah’ın rızasını isteyerek dua 

eden altı sahâbînin müşriklerin isteğine rağmen Resûlullah’ın etrafından uzaklaştırılmaması. 

“Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam O'na yalvaranları kovma! Onların hesabından sana 

bir sorumluluk; senin hesabından da onlara herhangi bir sorumluluk yoktur ki onları kovup da 

zalimlerden olasın!” (el-En‘âm 6/52). 

3. Ganimet malından almak istediği bir kılıcı geri bırakması için Resûl-i Ekrem’in kendisini 

uyarması vesilesiyle âyet inmesi. “Sana savaş ganimetlerini soruyorlar. De ki: Ganimetler 

Allah ve Peygamber’e aittir. O halde siz (gerçek) müminler iseniz Allah’tan korkun, aranızı 

düzeltin, Allah ve Resûlü’ne itaat edin.” (el-Enfâl 8/1). 

4. Dinden dönmesi için annesinin tehditlerine boyun eğmediğinden, itaatsizliğe götüren 

konularda anne ve babaya itaat edilmemesi gerektiğine dair nâzil olan âyetler. “Eğer onlar seni, 

hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne) bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara 

itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak 

banadır. O zaman size, yapmış olduklarınızı haber veririm.” (Lokmân 31/15).22 

Sa‘d b. Ebû Vakkâs’dan iki yüz yetmiş bir hadis rivayet edilmiştir. Rivayetleri Kütüb-i Sitte ve 

diğer hadis kitaplarında yer almış, bu rivayetlerin önemli bir kısmı Ahmed b. Hanbel’in el-

Müsned adlı eserinde bir araya getirilmiştir.23 Hadislerden on beşi Sahihayn’da, beşi sadece 

Buhârî’de, on sekizi ise Müslüm’in el-Câmiu’s-sahih adlı eserinde yer almıştır. Hadis nakli 

konusunda titiz davranan Sa‘d b. Ebû Vakkâs emin olmadıkça ve gerekmedikçe hadis rivayet 

etmezdi. Resûl-i Ekrem’den başka mânevî kardeşi Osman b. Maz‘ûn’un hanımı Havle bint 

Hakîm’den hadis nakletmiş, kendisinden rivayet edenler arasında çocuklarından Âmir, Ömer, 

Mus‘ab, Muhammed, İbrâhim ve Âişe; torunlarından Dâvûd b. Âmir, Karîn b. Âmir, İsmâil b. 

Muhammed, İbrâhim b. Muhammed, İsmâil b. İbrâhim b. Muhammed b. Sa‘d, Ebû Bekir b. Hafs 

b. Ömer b. Sa‘d; sahâbeden Hz. Âişe, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Abbas; tâbiînden Saîd b. 

Müseyyeb, Ebû Osmân en-Nehdî, İbrâhim b. Abdurrahman b. Avf, Mücâhid b. Cebr ve diğerleri 

rivayette bulunmuştur.24 

                                                       
22 İbnü’l-Eŝîr, Üsdü’l-Ġâbe, 2: 452-456; Hatiboğlu, “Sa‘d b. Ebû Vakkās”, 35/373. 
23 Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, thk. Şuʿayb el-
Arnavûṭ, Âdil Murşid v.dğr. (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 1421/2001), 3: 48-169. 
24 Hatiboğlu, “Sa‘d b. Ebû Vakkās”, 35/373. 
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Hakkında Yapılan Çalışmalar 

Sa‘d b. Ebû Vakkâs Hakkında pek çok çalışma yapılmıştır. “Saʻd’ın rivayet ettiği 

hadisleri Müsnedü Saʿd b. Ebî Vaḳḳāṣ adlı çalışmalarında Ahmed b. İbrâhim ed-Devrakī (nşr. 

Âmir Hasan Sabrî, Beyrut 1407/1987) ve Ahmed b. Amr el-Bezzâr (nşr. Ebû İshak el-Huveynî, 

Kahire 1413/1992) bir araya getirmiş, Ebü’l-Kāsım İbn Asâkir, Fażlü Saʿd b. Ebî Vaḳḳās̱ (nşr. 

Sekîne eş-Şihâbî, Mecelletü’t-Türâs̱i’l-ʿArabî, III/11-12 [Dımaşk 1403/1983], s. 187-196) ve 

İbnü’l-Mibred Maḥżü’l-ḫalâṣ fî menâḳıbi Saʿd b. Ebî Vaḳḳāṣ (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, nr. 

3248/1) ismiyle birer eser kaleme almışlardır. Hilmizâde İbrâhim Rifat Târîh-i İslâm’dan Bir 

Sahîfe: Sa‘d b. Ebî Vakkâs (İstanbul 1311, 1317), Abdülkādir Ahmed Tuleymât Saʿd b. Ebî 

Vaḳḳāṣ (Kahire 1961), Muhammed Abdülcevâd es-Sükkerî Baṭalü’l-fidâʾ ve’l-iḫlâṣ Saʿd b. Ebî 

Vaḳḳāṣ (Kahire 1965), Bessâm el-Aselî Saʿd b. Ebî Vaḳḳāṣ (Beyrut 1977, 1980, 1991), 

Abdülkayyim Shafak Hazarvi Hadrat Sad bin Abi Wakkas (Lahore 1981), Nasr Muhammed 

İbrâhim Saʿd b. Ebî Vaḳḳāṣ Ḳāʿidü’l-müslimîn fî maʿreketi’l-Ḳādisiyye (Riyad 1403/1983), 

Mahmûd Şelebî Ḥayâtü Saʿd b. Ebî Vaḳḳāṣ: Baṭalü’l-Ḳādisiyye (Beyrut 1990), Mahmûd 

Abdülfettâh Şerefeddin Ḳādisiyyetü Saʿd b. Ebî Vaḳḳāṣ ṣuver min büṭûlâtihâ ve 

ebṭâlihâ (Kahire 1991), Mehmet Baloğlu Sa‘d b. Ebî Vakkas (Bilim uzmanlığı tezi, 1990, 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) adıyla biyografiler yazmışlardır. Irak fetihleri 

öncesinde Sa‘d b. Ebû Vakkâs ile Hz. Ömer arasında cereyan eden yazışmalar Erşîd Yûsuf 

Humeydân tarafından yayımlanmıştır (Mecelletü Câmiʿati’l-İmâm Muḥammed b. Suʿûd el-

İslâmiyye, Riyad 1421/2000, s. 397-488).25 

Sa‘d b. Ebû Vakkâs’ın Vedâ haccında veya Mekke’nin fethi sırasında hastalanması üzerine 

ziyaretine gelen Resûl-i Ekrem ile malını vasiyet etmesi konusunda yaptıkları konuşma Batılı 

araştırmacıların ilgisini çekmiş, bu sebeple onun hayatını ve içinde mûcizevî olayların geçtiği 

bu rivayeti çalışma konusu yapmışlardır. Bunlardan bir kısmı şarkiyatçı geleneğini, bir kısmı 

da klasik hadis geleneğini esas almıştır. İftihâr Zamân’ın The Evolution of a Hadith: 

Transmission, Growth and Science of Rijal in a Hadith of Sa‘d b. Abi Waqqas adlı doktora tezi 

(1989, The University of Chicago) ile “The Science of Rijal as a Method in the Study of Hadith” 

başlıklı makalesi (Journal of Islamic Studies, V/1 [Oxford 1994], s. 1-34; trc. İbrahim 

Hatiboğlu, “Hadis Çalışmalarında Uygulanan Bir Yöntem Olarak Ricâl İlmi”, Hadis Tetkikleri 

Dergisi, I/1 [İstanbul 2003], s. 117-147), David S. Powers’ın “The Will of Sa‘d b. Abî Wakkas: 

A Reassessment” (Stvdia Islamica, LVIII [Paris 1983], s. 33-53) ve Marston Speight’in “The 

Will of Sa‘d b. A. Waqqas: The Growth of a Tradition” (Isl., L [1973], s. 249-267) adlı 

makaleleri”26 ve Cahit Külekçi tarafından sadeleştirilen Hilmî-zâde İbrâhîm Rıfat’ın Sa’d b. 

Ebî Vakkas İsimli Risâlesi27 isimli çalışmayı da burada zikretmek gerekir. 

                                                       
25 Hatiboğlu, “Sa‘d b. Ebû Vakkās”, 35/373. 
26 Hatiboğlu, “Sa‘d b. Ebû Vakkās”, 35/373. 
27 Hilmi-zade İbrahim Refet, Hilmî-zâde İbrâhîm Rıfat’ın Sa’d b. Ebî Vakkas İsimli Risâlesi, sad. Cahit Külekçi, 
Hikmet Yurdu 10/20 (02 Haziran 2017), 253-275. 
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SONUÇ 

Saʻd bin Ebû Vakkâs Aşere-i Mübeşere’den, Cennet ile müjdelenen on kişiden biridir. Saʻd 

sözünün eri ve doğruluğu ile tanınmıştır. Zahid ve müttakî bir şahsiyet olup hayır severdi. 

Sürekli Resûlullah’ın çevresinde bulunurdu. Öyle ki Mescide sabah gelir ancak yatsı 

namazından sonra evine giderdi. Bu itibarla Resûlullah’a çok bağlı idi. Bütün gazvelerde Allah 

Resûlü’nün yanında bulunmuştur. 

Saʻd, Resûlullah’tan gördüklerini ve öğrendiklerini harfiyen tatbik ederdi. O, Sabikûn-u 

evvelîn’in ilklerinden olup bununla büyük bir iftihar duyan, Sâsânî İmparatorluğunun hükümet 

merkezini ele geçiren ve büyük küçük pek çok gazveye iştirak eden, herkes tarafından 

Resûlullah’tan sayısız hayır duaları aldığı bilinen önemli bir şahsiyettir.  

O, her şeye hâkim olmasına rağmen, dünya ona hâkim olamamıştır. Başlangıçta çok 

sıkıntılar çekmiş, geçim derdine düşmüş, borç almış ve zamanı gelince ödeyememiş olmasına 

rağmen daha sonra serveti oldukça artmıştır. Hayber’de bir arazisi, Kûfe ve Medine’de birkaç 

arazisi vardı. Fitne devrinde kendisini tamamen ziraata vererek olayların içine girmemeye 

azamî dikkat sarf etmiştir. 

İslâm’ın ilk yıllarından itibaren Hz. Peygamber tarafından getirilen Risâlet davasının 

öncülerinden olan Saʻd bu uğurda annesi başta olmak üzere tüm akrabalarını karşısına almıştır. 

Kur’ân-ı Kerîm’de mü’minlerin özellerinden bahsedilirken imanın en zirve noktası olan cihad 

kavramı, Saʻd bin Ebû Vakkâs’ın hayatında can ve mal ile olmak üzere iki yönüyle kendini 

göstermiştir. Cömertliği ile İslâm davasına çeşitli hizmetlerde bulunarak Müslümanların en 

sıkıntılı dönemlerinde onların yanında saf tutmuş, Resûlullah’ın en büyük destekçilerinden 

olmuştur. 

Medine’ye yapılan hicretin ardından düzenlenen seriyye ve gazvelerde hep en önde olmuş 

ve Hz. Peygamberle (s.a.s) birlikte katıldığı savaşlarda canı pahasına Allah Resûlü’nü 

korumuştur. Hz. Peygamber’in vefatından sonra da Müslümanların salahiyeti için çaba sarf 

etmiştir.  

İslâm Tarihi içerisinde Hz. Peygamber için kullanılan “Anam-Babam sana feda olsun! Yâ 

Resûlallah” tabirini Hz. Peygamber Saʻd için kullanmıştır. Resûl-i Ekrem’in bu denli ilgi ve 

alaka gösterdiği bu şahsiyet hakkında onlarca çalışma yapılmış ve günümüzde de çalışmalar 

devam etmektedir. 
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“ERGENEKON” DASTANINDA BOZQURD OBRAZI 

THE IMAGE OF BOZKURD IN THE EPIC "ERGENEKON" 
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XÜLASƏ 

Bozqurd mifologemi türk dastanlarının hər birində müəyyən məna paradiqmasını təmsil 

edir. Tədqiqatda Bozqurd obrazı “Ergenekon” dastanı əsasında xilaskar kontekstində təhlil 

olunacaqdır. “Kon” sözünün mənası “dağ beli”, “keçid” deməkdir. Ergene isə “dik” mənasına 

gələn bir sözdür. “Ergenekon” dastanı öz adıyla Ergenekon bayramı, Novruz bayramı, Bozqurd 

bayramı da adlanır. Bu bayram Türk dövlətlərinin ortaq bayramıdır. Çünki millətləri birləşdirən 

onların adət-ənənələridir, inanclarıdır. Dastanda 400 ilə yaxın hər tərəfi dəmir dağlarla əhatə 

olunmuş yurdda yaşayan türklərin həyat savaşından bəhs edir. Bu qədər uzun müddət orada 

yaşamalarına baxmayaraq, hələ də bir gün öz ata evlərinə, Turana qayıdacaqlarına ümid edirlər. 

Yaşadıqları həmin yurddan Türkləri Bozqurd xilas edir. Bir çobanın gözünə görünməklə, onu 

arxasında aparır. Çıxışı ona göstərir. Deməli, Bozqurd burada xilasedici funksiyasında iştirak 

edir. Bozqurda inam Türklər arasında çox böyükdür. Ən çətin zamanlarında onların köməyinə 

çatır. Hətta insanlar qurdun qiyamət günündə belə gəlib onları xilas edəcəyinə inam bəsləyirlər. 

“Qurdla qiyamətə qalmaq” deyimi buradan yaranmışdır. Ergenekon müqəddəs bir torpağın 

adıdır. Çünki, orada türklər yaşamışlar. Çoxlamış, ov ovlamış, həyatda qala bilmək üçün 

savaşmışlar. “Ergenekon” dastanı əsas etibarilə iki hissədən ibarətdir: 1. Bozqurdun köməyi ilə 

soyun davam etməsi; 2. Hər tərəfi dağlarla əhatəli yurddan Türklərin xilas edilməsi. 

“Ergenekon” dastanı Türklərin qəhrəmanlıq dastanıdır. Hər il 21 mart günü dəmiri qızarana 

qədər qızdırıb daha sonra zindanda (örs) döyməklə özlərinin parlaq keçmişlərini nümayiş 

etdirirlər. Əfsanənin məzmunundakı əsas motivlərdən biri də “dəmir dağ” motividir. Həmin 

yerə “mədən yeri” də deyirlər. Bu dastan XIII yüzillikdə tarixçi Rəşidəddin tərəfindən yazıya 

alınmışdır.“Ergenekon” dastanı Türklərin ən böyük dastanlarından biridir. Bəzi tədqiqatçılar bu 

dastanı monqol ədəbiyyatına aid edirlər. Ancaq bu, doğru deyildir. Çünki dastanda əsas hesab 

edilən demiurqlardan biri dəmirçidir. Dəmirçi dağı yarır və onlar Bozqurdu izləyərək Turana 

gedib çıxırlar. Bildyimiz kimi, Göytürklərin ataları da dəmirçi idilər. Digər türk dastanlarında 

olduğu kimi burada da Bozqurd baş roldadır. Türklər Ergenekondan çıxdıqda Bozqurdu 

(Börteçine) özlərinə rəhbər təyin etdilər. Bozqurd bütün ellərə xəbər göndərdi, Türklərin 
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Ergenekondan çıxdıqlarını bildirdi. Hər zaman olduğu kimi, yenə də hər kəs Türklərin buyruğu 

altına girdi. 

Açar sözlər: Ergenekon, Bozqurd, Novruz,  Milli Bayram, dəmirçi 

SUMMARY 

Bozkurt mythology represents a paradigm of meaning in each of the Turkish epics. The 

image of Bozkurt in the Uyghur "Oguzname" saves the Turkic ethnos. In this regard, in this 

chapter, the image of Bozkurt will be analyzed in the context of the savior on the basis of this 

saga. The word "con" means "mountain pass", "transition". Ergene is a word meaning "upright". 

"Ergenekon" epos is also called Ergenekon holiday, Novruz holiday, Bozkurt holiday. This 

holiday is a common holiday of the Turkish states. Because what unites nations is their 

traditions and beliefs. The saga tells about the life war of the Turks living in a country 

surrounded by iron mountains for almost 400 years. Despite living there for so long, they still 

hope to one day return to their father's home, Turan. Bozkurt saves the Turks from the land 

where they live. Being seen by a shepherd, he follows him. The speech shows him. So, Bozkurt 

is here as a rescuer. Confidence in the steppe is very high among the Turks. He comes to their 

aid in the most difficult times. People even believe that the wolf will come and save them on 

the Day of Judgment. The saying "stay with the wolf on the Day of Judgment" originated here. 

Ergenekon is the name of a sacred land. Because the Turks lived there. They multiplied, hunted, 

and fought to survive. The Ergenekon saga consists mainly of two parts: 1. The continuation of 

the lineage with the help of the wolf; 2. Saving the Turks from a land surrounded by mountains 

on all sides. The Ergenekon epos is a heroic epic of the Turks. Every year on March 21, they 

demonstrate their brilliant past by heating the iron until it turns red and then beating it in a 

dungeon. One of the main motives in the content of the legend is the "iron mountain" motif. 

This place is also called "mining place". This epos was written by the historian Rashidaddin in 

the 13th century. The Ergenekon epos is one of the greatest epics of the Turks. Some researchers 

attribute this saga to Mongolian literature. But this is not true. Because one of the main 

demiurges in the saga is a blacksmith. The blacksmith splits the mountain and they follow 

Bozkurd to Turan. As we know, the ancestors of the Goyturks were also blacksmiths. As in 

other Turkish epics, Bozkurt plays a leading role here. When the Turks left Ergenekon, they 

appointed Bozkurt (Bortechine) as their leader. Bozkurt sent a message to all the provinces, 

announcing that the Turks had left Ergenekon. As always, everyone came under the command 

of the Turks. 
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Qədim Türk yurdu Şərqi Türküstanda meydana çıxaraq, Türklərlə bərabər Anadolu və 

həmçinin bütün Türk coğrafiyasına yayılaraq min illərdir ənənəvi mərasimlərlə qeyd edilən 

Novruz bayramı Türk icmalarında Novruz, Nevruz, Ərgənəkon, Bozqurd və s. adlarla 

adlandırılmışdır. Bu bayram bütün Türk ölkələrində qeyd edilməkdədir. Novruzun çox böyük 

təntənələrlə qeyd edildiyi yerlərdən biri Azərbaycandır. Azərbaycan ziyalıları da bu bayramı 

“Ərgənəkon” əfsanəsi ilə əlaqələndirirlər. Kon sözünün mənası “dağ beli”, “keçid” deməkdir. 

Ergene isə “dik” mənasına gələn bir sözdür. 

 Millətləri millət edən onların adət-ənənələri, inanclarıdır. Novruz həmçinin Türklərdə 

dəmir döymə bayramıdır. Eyni zamanda Ərgənəkon bayramı olaraq da adlandırılır. Əfsanədə 

göstərilir ki: Çinlilər tərəfindən məğlub edilən Türklərdən “Nuhuz” və “Koyan” adlı iki xanzadə 

ilə iki qız xilas oldular. Dərələr, təpələr aşaraq, qaranlıqda belə yol gedirdilər. Nəhayət, bir 

səhər qarşılarında bir iz görürlər. Ancaq bu bir insan izinə oxşamırdı. Bu izlə getdilər. Qızın 

biri qarşıda bir qırmızı maral gördü. Onu izləməyə başladılar. Yol çox dar və səliqəsiz idi. 

Nəfəs-nəfəsə getdikləri zaman dik bir yamacdan aşağı yuvarlandılar. Özlərinə gəldikdə buranın 

yaşıllıq və ağaclarla dolu bir yer olduğunu gördülər. Bura elə bil bir cənnət idi. Çiçəklər açmış, 

havada rəngarəng quşlar uçuşurdu. Burada heç insan yox idi amma. Ümidlərini üzmədilər, gün 

gələr, buradan da xilas olarıq dedilər. Axşama yaxın maralı gördülər. Maral bu səfər onlardan 

qaçmır, əksinə yaxınlaşırdı. Qızlar bu maralı özlərinə yanaşdırdılar. Maralın sütündən içib, 

qarınlarını doyurdular. Dörd yüz il hər tərəf sıldırım qayalarla örtülmüş bu yurdun içində 

qaldılar. Türkün övladları çoxalmış, marallarla oynayırdılar. Turanla bütün əlaqələrinin 

kəsilməsinə baxmayaraq, yenə də nə zamansa Turana geri dönəcəkləri ümidiylə yaşayırdılar. 

Bir gün bu gizli yurdda bir qurd göründü, marallardan birini parçalayaraq yenidən qeyb oldu. 

Çobanlardan biri bunu gördü, qurdu izlədi və onun kiçik bir oyuqdan çıxıb getdiyini gördü. 

Geri dönüb gördüklərinin hamısını yurddakılara danışdı. Hamısı bu oyuğun yanına gəldilər. 

Ancaq oyuq bir insanın keçə bilməyəcəyi qədər dar idi.  Bu tayfanın böyüyünün adı Börteçine 

idi. O, xalqı ətrafına topladı və dedi: “Elimin cəngavərləri, qeyrətli oğulları məni yaxşı 

eşidin.  Bizim nəslimiz  boz qurddan törəyərək Ergenekonda doğulub çoxaldıq. Bu yurd 

bizə  güc verdi, qüvvət verdi. Lakin biz atalarımızın da yurdunu unutmamalıyıq. Bizə məxsus 

olan torpaqlarımıza, yurdumuza dönməliyik”. 
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Aralarından bir dəmirçi oyuğun yanında bir ocaq qurdu, çəkici vuraraq daşları parçaladı. 

Və nəhayət ki, yol açıldı. Ən öndə dəmirçi türk çıxdı. Təkrar Turana qovuşduqları bu günü 

“yeni gün” adlandırdılar.Bu günü milli bayram qəbul etdilər. Oyuğu açan dəmirçiyə Bozqurd 

adını verdilər və onu özlərinə xan elan etdilər. [ 4 , s 75 ] Bu rəvayət dolusu dastanı 1913-cü 

ildə Türk alimi Ziya Göyalp qələmə almışdır.  

    1990-cı ildə müstəqilliyini elan edən Türkiyə Cümhuriyyətində Qırğızıstan, Qazağıstan, 

Özbəkistan, Türkmənistan, Azərbaycan və Tatarıstan 21 Mart Ergenekon/Novruz bayramını 

“Milli Bayram” olaraq elan etdilər. Türk mədəniyyətindən  qaynaqlanan Ərgənəkon/Novruz 

bayramı hər yönüylə Türk adət-ənənələriylə zənginləşən ənənəvi və təməli beş min illik Türk 

tarixinə söykənən milli bir bayramdır. Novruz Türk insanlarını bir-birinə bağlayan, 

Ərgənəkondan dəmir dağları əridərək dirilən atalarının ruhlarıyla yanan bir atəşdir [2, s 61-73]. 

Ərgənəkon millətin gücüylə bir-birinə inam, güvən bağını gücləndirən bir dastandır. 400 

il dörd tərəfi yüksək dağlarla əhatə olunmuş bir yurdda qalan Türklərin yaşam savaşıdır. 

Ərgənəkondan bir bahar günündə oyuq açaraq təkrarən Turana , öz ata yurdlarına qayıtmaqları 

Türkün güclü bir şəkildə hələ də var olduğunu göstərir. Türklər üçün bu qədər önəmli olan bir 

dastanı hər bir gəncimiz bilməlidir. Ərgənəkon dastanı Göytürk dövlətinin ən böyük dastanıdır. 

Bu dastanın digər dastanlar arasında çox mühüm bir yeri vardır. Ərgənəkon müqəddəs bir 

torpağın adıdır. Bu torpağı müqəddəs edən orada Türklərin yaşaması, çoxalması, ov ovlamaları 

, həyatda qala bilmə savaşıdır. Bəzi qaynaqlara görə Ərgənəkon dastanının tarixi Böyük Hun 

dövlətinin dövrünə gedib çıxır.  

Türk tədqiqatçı Hatice Emel Aşa Ərgənəkon dastanı ilə Göytürklərin tarixi arasında açıq 

bənzərliklərin olduğunu qeyd edir. “Hər şeydən əvvəl Hun birliyinin dağılmasından Göy Türk 

dövlətinin qurulmasına qədər keçən 450 illik zamanla, dastandakı 400 il bir-birinə çox bənzəyir. 

Böyük Hun birliyinin Çinlilərlə birləşən bozguncu ( məğlubiyyət ) boylarının hücumu ilə 

dağılıb yox olması zamanı Altay dağları ətrafına köçən Göy Türklərin hekayəsi, dastanda 

Kayıhanlı və Doqquz Oğuzların köçü olaraq izah edilir. Ərgənəkon dastanı Göy Türklərin 

doğuş dastanıdır [2, s. 61-73 ] 

Ərgənəkon dastanında hər tərəfi uca dağlarla əhatə olunuş və bu yurddan çıxmaq üçün 

yandırılan atəş nəticəsində dağın əriməsi və Türklərin oradan xilas olması göstərilir. Türklər bu 

yurddan çıxdıqları zaman onların gedəcəkləri yolun yönünü bozqurd göstərir. Bu gün onların 

Qurtuluş günü, həm də Yeni günü idi. Deməli, Bozqurd burada xilaskar rolunda çıxış edir.  

Murat Uraz yazır: “Bəzən başqa mənbələrdə “Ərgənəkon” dastanı bir qədər fərqli 

söylənilir. Məsələn, bir mənbədə deyilir ki, uzun müddət Ərgənəkonda sıxışıb qalan xalq 
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burdan çıxmanın yolunu axtarırdı. Bir gün onlar bir dişi qurd görmüşlər. Bu qurdun ora haradan 

gəldiyini axtarmışlar. Bu vaxt qurd qaçmış, onlar da arxasınca getmişlər. Bir də görüblər ki, 

qurd bir deşikdən qaçıb gedir. Deşiyin yanına gələn camaat görür ki, ətrafda dəmir mədəni var. 

Bundan sonra Burteçinenin əmri ilə buradakı dəmir əridilir və yol açılır” [5, s. 215-216]. 

Türk tədqiqatçısı Yaşar Kalafat “Türk xalq təfəkküründə qurd” kitabında yazır: “Bu 

dastanda da rahatlığa çıxış, yoxluq və ya məhdud imkanlardan bolluğa çatma vardır. Bir yön, 

bir yol və bir yönləndirici yaxşının gözəlin olduğu yeri bilən və yardımı gözlənən biri var. Bu 

rolu da qurd üzərinə götürür”  [3, s. 42-45]. 

Ərgənəkon dastanında qurd xilaskarlıq,qurtarıcılıq funksiyalarını öz üzərinə götürdüyü 

üçün dəmirçi kimi onu da demiurq hesab edirik.  

Bolqarıstanın müsəlman türklərinin yaratmış olduqları bir dastan vardır. Adına “Əli və 

Qurd” əfsanəsi deyirlər. Bu barədə Türk tədqiqatçı M.T.Acaroğlu yazır: “ Bolqarıstanın ələvi 

inanclı müsəlman türk xalqından toplanmış bir deyimə görə, “güclü, qüvvətli Əli sayəsində 

qurtulan bir qəbilədən təkcə 9 nəfər qalmışdır. Əli təkbaşına qaldırdığı dağlarla Xəzər dəryasını 

çevirə bilmişdir. Bu qapalı hövzədə 400 il yaşayan 9 nəfərin nəsli zamanla çoxalmış və keçidi 

olmayan bu hövzədən çıxa bilməmişdilər. Buna görə də Əli buraya bir Bozqurd göndərmişdir. 

Qurd bu qəbilənin sürülərindən bir qoyunu tutmuşdur. Qəbilənin lideri qurdun iziylə gedərək 

bir qaya yarığı tapmış və dəmir mizraqı ilə bu yarığı genişləndirərək qəbiləyə yol açaraq oradan 

qurtulmuşdular. Bu hadisənin olduğu gün Hıdırəlləz (Xızır Nəbi bayramı) olaraq qəbul 

edilmişdir. “Əli və Qurd “ əfsanəsi daha da genişləndirilərək “Ergenekon” dastanını 

xatırlatmaqdadır” [1. , s 43]. 
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DIAGNOSIS OF SEIZURES IN CHILDREN WITH AUTISM: A MINI REVIEW 

Adnan khaliq 

Saidu medical college/Saidu teaching hospital swat. 

Saleha Bibi 

Army Special Education Academy, Rawalpindi 

ABSTRACT 

Sometimes it is clear that a person experienced a seizure. However, in children with ASD subtle 

symptoms of seizures are very difficult to differentiate from abnormal behaviors commonly 

associated with ASD and in other children with ASD behaviors that appear to be seizure-like 

are not seizures. For example, it is common for children with ASD to have staring episodes, 

motor tics and stereotyped movements which are not seizures. It is important to determine if 

these abnormalities are seizures or another neurological abnormality since they are treated very 

differently. Thus, in many cases where it is unclear whether the observed behavior is a seizure 

or not, an extended overnight electroencephalogram should be strongly considered in order to 

obtain a clear and accurate diagnosis and to capture the suspicious behavior. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 192



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

  

 
 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ. 

ENVIRONMENTAL EDUCATION OF STUDENTS IN EXTRACURRICULAR 

ACTIVITIES AT THE ENGLISH LESSONS 

Учитель английского языка Николаева Лейля Камиловна, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Гимназия №5 Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан», 

г. Зеленодольск 

                                                       

Аннотация 

Статья посвящена  развитию экологических компетенций в обучении и воспитании детей 

иностранному языку через интерактивные технологии в условиях реализации тенденций 

современного образования. 

 Приведены методы и технологии работы  постепенного погружения в иноязычную 

коммуникативную среду как рабочую систему. На основе проведенного исследования 

автор приходит к выводу, что экологическая компетенция  на основе интерактивных 

технологий представляет собой главную цель обучения иностранным языкам.  

Annotation: This article is devoted to the development of ecological competences in 

teaching and upbringing of children in  a foreign language through interactive technologies in 

the conditions  of modern education. 

There are given some methods and technologies  of gradual immersion to a foreign 

language communicative environment as a working system. The author concludes that, 

ecological competence based on  interactive technologies is the main goal of foreign language 

teaching.  

Ключевые слова:  экология, глобальные проблемы, ресурсы, экологическое 

образование, толерантность, коммуникативные технологии, любовь к Родине, обучение 

иностранному языку. 

Key words:  ecology, global problems, resources, ecological education, tolerance, 

communication technologies, love to Motherland,  foreign language teaching. 
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Введение 

Живая природа - главное достояние нашей Земли, в ее недрах развивалось и за ее счет 

существует человеческое общество. Она удовлетворяет наши пищевые потребности и 

обеспечивает главное условие жизни людей на планете - состав воздушной среды, 

защиту от космического излучения, чистоту вод, плодородия почв, смягчения климата.  

Глобальные экологические катастрофы, опасность которых так беспокоит современное 

человечество, возникают в результате развития научно-технического прогресса и самого 

общества в целом.  Человечество сейчас находится перед жесткой необходимостью 

изменить свое отношение к природе. Главное, что предстоит сделать, - это изменить 

принципы природопользования и действовать в соответствии с фундаментальными 

законами живой природы. Для этого же, разумеется, их надо знать и широко 

распространять полученные знания. 

Как это ни странно, но широкая популярность экологии не привела к распространению 

понимания ее научных основ в обществе, т.е. к углублению экологического образования. 

Внимание оказалось сосредоточенным преимущественно на  стороне теоретических 

экологических знаний - борьбе за предотвращение экологических катастроф глобального 

характера, за чистоту окружающей среды, экономное использование ресурсов. 

Таким образом, вопрос о том, каково должно быть экологическое образование в школе и 

вузе, приобретает первостепенное значение. 

Нужны грамотные, компетентные люди с прочной экологической подготовкой и 

профессионалы в своем конкретном деле. Обширность и всепроникновение только лишь  

экологических знаний не позволяют готовить экологов «вообще».  Каждый человек этого 

Мира  должен выполнять свою часть общего дела, но он должен хорошо понимать свою 

роль в решении экологических задач. Поэтому эта задача, как нам кажется, современной 

школы, которая   должна подготовить  экологически грамотное молодое поколение. Это 

обучение, в первую очередь, должно начинаться  с раннего детства. [3,249-256].                                         

                                            

 

 Основная часть 

Будучи учителем иностранного (английского) языка в национальной (татарской) 

гимназии, перед нами остро  встал вопрос: «Как же помочь ребёнку полюбить  

окружающий его мир, как сохранить родную Землю, как человеку живущему в этой 

Планете?» Как важно не только зажечь огонёк интереса в сердце ребёнка, но и 
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попытаться поддержать влечение к любви к своей окружающей среде, чтобы  для 

ученика сохранность окружающей среды стала на первом месте. 

Поэтому  для привития  любви  молодого  поколения  к окружающему миру, как нам 

кажется,  очень важна роль внеурочной деятельности, которая  является составной 

частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. [5, 51-53]. 

Во-первых, для того чтобы приобщить детей к теме экологии во время внеурочной 

деятельности по английскому  языку, изучая какую-либо тему о глобальных проблемах 

Человечества,  стараемся проводить параллель с нашей страной, также нашим регионом. 

Это делается   для того, чтобы разбудить любовь к своему региону, привить навыки 

экологического самообразования и воспитания.  Например, изучая реки и моря 

Великобритании,  стараемся  показать пример рек и морей,  как в России, так и в 

Татарстане. Изучая  экологические традиции  англоговорящих стран (переработка а 

также раздельный сбор  мусора, очистные речные сооружения, безотходное 

использование воды)  дети получают задание написать об  экологических традициях 

нашего региона. Стараемся  организовать урок так, чтобы ученик сделал сравнение стран 

и «пропустил» через себя, формируя в себе собственное мировоззрение! Ведь мировой 

опыт показывает: надо как можно раньше приобщать ребёнка к бережному 

использованию природных ресурсов а также к экологическому воспитанию в целом! Эта 

работа должна начинаться с раннего возраста, с детского сада. 

Во-вторых, проведение во время внеурочной деятельности  «открытых  экологических 

уроков»,  а также обучение в сотрудничестве. Всё это  предполагает  совместную  

экологическую деятельность учеников, помогает им сплотиться,  создать единое 

отношение по сохранности  окружающей среды, выявлять глобальные проблемы  

Человечества, уважать мнение одноклассника, где каждый ученик выражает свою точку 

зрения по предложенной проблеме. Ведь успех, либо неуспех, экологическое 

мировоззрение  всей команды зависит от каждого ученика. Такие виды деятельности 

способствуют уважительного (толерантного) отношения друг другу, окружающему 

миру с флорой и фауной, а также  достойно выглядеть среди других учащихся. 

В-третьих, организация проектной деятельности по экологической тематике  во время 

внеурочной деятельности, а затем и выход учеников на всевозможные конференции 

(региональные, международные). Это является стимулом  для них. Дети с огромным 

удовольствием  ищут необходимый дополнительный источник знаний, знакомятся с 

большим объёмом информаций. Это приводит к сохранению самоопределения, росту 
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экологического мировоззрения, бережному отношению и  сохранению  окружающей 

среды учеников, что мы также часто организуем в нашей школе. [4,125-129]. 

Наконец, во время внеурочной деятельности стараемся проводить разнообразные   

мероприятия, такие как инсценировки сказок, постановка мюзиклов и театров, 

литературные экологические чтения, а также переводы стихотворений. Единственное 

условие-это выбор  произведения с темой об окружающей среде, о родном городе, селе, 

или крае, и постановка его на английском языке. Например, выбор произведения 

татарского писателя, поэта о родном крае и перевод его стихотворения на английский 

язык. Недавно наши ученики приняли участие в международном конкурсе сочинений  о 

сохранности Мирового океана , которое они представляли на английском языке, которое 

также требует поиска необходимой экологической информации и воспитывает 

патриотический дух  любви к своей Родине у учеников. [2,243-246]. 

 Заключение 

Конечно, привлечь к бережному отношению к природе в ходе какой-то компании 

волевым путём невозможно: заставить любить природу невозможно, завлечь  можно  

только через интерес, увлечённость и взаимопонимание. Эта работа должна вестись 

систематически. В сегодняшнем мире становится всё более очевидным, что тема 

экологии проходит красной нитью среди всех других проблем Человечества.  Поэтому  

задача учителей  усилить призывы создать моду на экологическое воспитание. 

В завершении хотелось бы сказать, что нужно  больше уделять внимание нашему 

подрастающему  поколению, воспитывая их в патриотическом, национальном духе, 

любящим свою Родину, территорию в котором он проживает, а также бережное 

отношение к нему. Чтобы они не потеряли себя, могли всегда выделиться среди 

остальных людей, ведь они - наше будущее. Наша цель - привить уважение и любовь к 

своей родине, своей нации, чтобы они, будучи начитанными и эрудированными, 

обладающие креативным мышлением, смогли  изменить мир к лучшему. На будущее, 

может быть  нужно больше обратиться к народной педагогике, которые были ближе к 

природе,  чтобы не потерять связь между традициями, обычаями, бытом, а также 

нравственным поведением…[1, 95-97].                                             
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ÖZET 

 

Karabağ konulu romanlar, kendine has özellikleri nedeniyle yeni bir tür roman türü olan 

“Karabağ romanı”nın oluşması fikrini doğurmaktadır. Çünkü bu tür eserler, nesir türünün 

özelliklerine göre kendine özgü özellikleri ile ayrılır. Kanımızca bu özellikler yazarların 

isteklerine değil, sorunun doğasına ve içeriğine bağlıdır. Sonuç olarak, bu tür eserlerin 

sergilenmesi tarihi geçmişe odaklanır ve Ermenistan'ın daha önce Azerbaycan'a yönelik 

gözlemlenen iddialarının analizini yansıtır; asıl amaç Dağlık Karabağ ve komşu bölgelerin 

işgalini Ermenilerin işlediği suçları yansıtmaktır. 

Karabağ romanlarında anlatılan olaylar, halkımızın saldırı altında kalmasını, saldırı 

savaşında insan onurunun aşağılanması, milli kültür mirasının yok edilmesi vb. çok çeşitli 

vakaları yansıtır. Bu tür çalışmalarda insanların iç acısının ifadesi hakimdir. Ulusal ahlaki ve 

etik nitelikler, ülkeye, toprağa bağlılık, zor bir günde vatanseverlik hissi abartılır, saldırıya 

uğrayanın saldırgana karşı manevi ve psikolojik üstünlüğü vurgulanır. 

Karabağ romanlarının bir diğer ayırt edici özelliği de sembolik imgeler açısından zengin 

olmalarıdır. Örneğin birçok durumda vatanın acısı anne babanın acı dolu hayatlarına yansır, 

Azerbaycan'ın geleceği saf bir çocuğun, gelişme potansiyeline sahip bir gencin kaderi ile 

ilişkilendirilir ve düşmanın imajı da Azerbaycanlılar arasında büyüyen, bu halkın ekmeğini 

yiyen hain Ermenilerin görüntüsü ile somutlaşır. 

Literatürümüzde savaş üzerine pek çok eser olduğu da unutulmamalıdır. Yazarlarımız, 

1917 Ekim Devrimi, İkinci Dünya Savaşı ve Afganistan'daki savaştan sonra meydana gelen iç 

çatışma hakkında değerli romanlar yazdılar. Ancak “Karabağ romanları” bu eserlerden temelde 

farklıdır. Örneğin Büyük Vatan Savaşı ile ilgili romanlarda Azerbaycanlılar Sovyetler 

Birliği'nin savunması, komünist ideolojinin zaferi ve faşizmin yıkılması için savaşırken, 

“Karabağ romanlarında” milli kimlikleri ve vatanları için savaşırlar, annelerinin ve kız 

kardeşlerinin onurunu korumaya çalışırlar. 

Elbette bu ayırt edici faktör, karşılaştırdığımız romanların yapısını ve olay örgüsünü de 

etkiledi. Ayrıca, Sovyet romanının ruhunda, zafer duygusu, enternasyonalizm, “Sovyet 

ordusunun tek bir tarihsel güce dönüşmesi”, diğer halkların “kurtuluşu” mücadelesinde baskın 

olurken, “Karabağ romanları” gelecekte zaferin sağlanmasıyla birlikte milli uyanış inancına 

özel dikkat gösteriliyor ve Karabağ'ın kurtuluşu rönesans yolunda gerekli bir adım olarak 

görülüyor. Aynı zamanda, bazı “Karabağ romanlarında”, olayların başında ülkedeki 

organizasyonun düşük seviyesinden, seferberlik ve kahramanlık ruhunu yükseltecek makul 

tedbirlerin bulunmamasından kaynaklanan belli bir hayal kırıklığı var: savunulan bir ülke. 

Kuşkusuz bu etkenler de görüntülerin özelliklerini etkiler. Dünya Savaşı ile ilgili romanların 

kahramanı “Sovyet halkı” ve bazı durumlarda uluslararasılaşmış asker ve “Karabağ romanı”nın 

kahramanı, kayıplara ve yenilgilere rağmen barışçıl vatanında özgürce yaşama hakkına sahip 

olan Azerbaycan halkıdır, sıradan bir Azerbaycan vatandaşıdır. 
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Anahtar Kelimeler: “Karabağ romanı” türü, roman türü, savaş, sembolik imgeler, Azerbaycan 

halkı 

 

ABSTRACT 

 

To their special features, the novels on the subject of Karabakh give rise to the idea of 

the formation of a new type of novel genre - the “Karabakh novel”. Because this type of work 

is distinguished by its distinctive features according to the characteristics of the prose genre. In 

our opinion, these features are not due to the wishes of the authors, but to the nature and content 

of the problem. As a result, the exposition of such works focuses on the historical past and 

reflects the analysis of Armenia's previously observed claims to Azerbaijan; the main goal is to 

reflect the occupation of Nagorno-Karabakh and adjacent regions, the crimes committed by 

Armenians. 

The events described in the “Karabakh novels” are the aggression of our people, the 

humiliation of human dignity in the war of aggression, the destruction of national cultural 

heritage and so on. reflects a wide range of cases. In such works, the expression of people's 

inner suffering prevails. National moral and ethical qualities, attachment to the country, the 

land, the feeling of nativeness in a difficult day are exaggerated, the moral and psychological 

superiority of the aggressor over the aggressor is emphasized. 

Another distinctive feature of “Karabakh novels” is that they are rich in symbolic 

images. For example, in many cases, the pain of the homeland is reflected in the painful lives 

of parents, the future of Azerbaijan is connected with the fate of a pure child, a teenager with 

development potential, and the image of the enemy is embodied in the image of traitorous 

Armenians who grew up among Azerbaijanis. 

It should also be noted that there are many works on war in our literature. Our writers 

have written valuable novels about the civil conflict that took place after the October Revolution 

of 1917, the Second World War, and the war in Afghanistan. However, “Karabakh novels” are 

fundamentally different from these works. For example, in novels about the Great Patriotic 

War, Azerbaijanis fight for the defense of the Soviet Union, the victory of communist ideology 

and the destruction of fascism, while in “Karabakh novels” they fight for their national identity 

and homeland, trying to protect the honor of their mothers and sisters. Of course, this 

distinguishing factor also affected the structure and plot of the novels we compared. In addition, 

in the spirit of the Soviet novel, the pathos of victory, internationalism, “the transformation of 

the Soviet army into a single historical force” prevails in the struggle for the “liberation” of 

other peoples, the struggle in the “Karabakh novels” becomes the choice of life or death of the 

Azerbaijani nation. Special emphasis is placed on the belief in national revival, ensuring the 

victory in the future, and the liberation of Karabakh is considered a necessary step on the path 

to renaissance. At the same time, in some “Karabakh novels” there is a certain frustration, which 

is due to the low level of organization in the country at the beginning of the events, the lack of 

reasonable measures to raise the spirit of mobilization and heroism in a defended country. 

Undoubtedly, these factors also affect the characteristics of the images. The protagonist of the 

novels about the World War is the “Soviet people” and in some cases the internationalized 

soldier, and the protagonist of the “Karabakh novel” is the Azerbaijani people, a peaceful, 

ordinary Azerbaijani citizen, who, despite losses and defeats, has the right to live freely in their 

homeland. 

Keywords: “Karabakh novel” genre, novel genre, war, symbolic images, Azerbaijani people 
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XÜLASƏ 

Bu məqalədə Azərbaycanın əsasən də Qazax rayonu ərazisinin abidələrinin tarixindən 

bəhs olunur. Xüsusilə o abidələr ki, 1992-ci ildən bu yana ermənilər tərəfindən işğal edilmiş 

ərazilərdədir və bu abidələrin taleyi acınacaqlı vəziyyətdədir. Çünki 30 il ərzində bu abidələr 

dağıdılmış, özününküləşdirməyə məruz qalmışdır. 2020-ci ildə işğal altındakı torpaqlarımızı 

azad etməklə yanaşı burdakı tarixi abidələr də öz azadlığına qovuşdu.  Qarabağın və onun 

ətrafındakı rayonların işğaldan azad edilməsi, tarixi qələbənin əldə edilməsi həm də Qazax 

rayonunun işğal altında olan ərazilərinin də azad edilməsi məsələsini reallaşdırdı. Nəhayət 

məqalədə Qazaxın işğal altındakı ərazilərində yerləşən abidələrin əvvəlki və indiki 

vəziyyətindən, tarixindən və dağıntılardan söhbət açılır. 

Açar sözlər: abidə, mədəni irs, işğal, tarix, qoruq  

 

ABSRACT 

This article discusses the history of monuments in Azerbaijan, especially in the Gazakh 

region.Especially those monuments that have been occupied by Armenians since 1992, and the 

fate of these monuments is deplorable.Because for 30 years, these monuments have been 

destroyed and appropriated. 

Along with the liberation of our occupied lands in 2020, the historical monuments here 

were also liberated. The liberation of Karabakh and the surrounding regions, the achievement 

of a historic victory also realized the liberation of the occupied territories of the Gazakh region. 

Finally, the article discusses the past and present condition, history and destruction of 

monuments located in the occupied territories of Gazakh. 

Key words: monument, cultural heritage, occupation, history, reserve 
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GİRİŞ 

Tarixdən məlum olduğu kimi 1989-1994-cü illəri əhatə edən I Qarabağ müharibəsi 

nəticəsində Azərbayacanın 20% ərazisi işğalçı ermənistan tərəfindən zəbt edildi. Minlərlə insan 

öz ata-baba yurdlarından  didərgin düşdü. Yerli əhaliyə qarşı saysız soyqırımlar törədildi. 

İnsanlığa qarşı edilən bu cinayətlər tariximizdən, abidələrimizdən, mədəni irsimizdən də yan 

keçmədi. Minlərlə abidələrimiz məhv edildi, hətta qəbirlər belə vandalizmə məruz qaldılar. 

Milli dəyərlərimizə böyük zərbə endirildi. Azərbaycanın Qazax rayonunun 7 kəndinin uzun 

müddət işğal altında olması burdakı abidələrin taleyindən bizi xəbərsiz edirdi. Qazax rayonu  

öz qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti, müxtəlif dövrlərə aid tarix-mədəniyyət abidələri ilə adı 

öndə çəkilən bölgələrimizdəndir. Bu bölgədə qeydə alınan abidələrin qorunması, təbliği 

məqsədilə 1989-cu ildə rayon ərazisində Avey Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğu yaradılmışdır 

ki, nəzdində 3 filial – “Damcılı”, “Göyəzən”, “Yuxarı Əskipara” fililalları fəaliyyət göstərir. 

Qoruğun Yuxarı Əskipara filialı Qazaxın Yuxarı Əskipara kəndində yerləşir və hal-hazırda bu 

kənd və buradakı abidələr bizim yolumuzu gözləyir. 

   Yuxarı Əskipara kəndindəki tikililər öz memarlıq və estetik quruluşuna görə 

respublikamızın digər bölgələrindəki tikililərlə eyni xüsusiyyətlərə malikdir. Burada V-VIII 

əsrlərə aid edilən Alban məbədini nümunə göstərmək olar. Burada son dövrlərə qədər nisbətən 

salamat qalan abidələrimizdən biri də Coğaz çayının sahilində yerləşən Qüllədir. Azərbaycanın 

digər bölgələrindəki kimi bu qüllə də hündürlükdə, əlçatmaz bir yerdə inşa edilmişdir. Kənddə 

Qalakənd Qalası deyilən daha möhətəşəm bir məbəd kompleks vardır ki, bu da məlum olmayan 

səbəblərdən qeydiyyata salınmamış və digər abidələrimiz kimi indiki vəziyyəti haqqında heç 

bir məlumatımız yoxdur.   

 

TƏDQİQAT VƏ TAPINTILAR. 

Qazax rayonunda fəaliyyət göstərən “Avey” Dövlət Tarix-Mədəniyyət qoruğu 1989-cu 

il 22 fevral tarixində qoruq elan edilmişdir. Qoruğun 3 filialı var. “Yuxarı Əskipara” filialı, 

“Damcılı” filialı, “Göyəzən” filialı. Yuxarı Əskipara kəndi tarixi abidələrlə zəngin olduğuna 

görə bütövlükdə “Avey” Dövlət Tarix- Mədəniyyət qoruğunun filialı elan edilmişdir.  

Yuxarı Əskipara kəndi 8 iyun, Aşağı Əskipara kəndi isə 14 iyun 1992-ci ildə ermənistan 

silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdir. Bu səbəbdən də qoruğun “Yuxarı Əskipara” 

filialının ərazisinə daxil olan çox sayda tarixi abidələrimiz erməni vandalizminin qurbanına 

çevrilmişdir. Qoruğun “Yuxarı Əskipara” filialı 2783 hektar ərazisi olmaqla bütöv kəndi əhatə 

edir. Yuxarı Əskipara kəndi- dağətəyi ərazidədir. Keçmiş adı Əskiparadır. Ondan yaranan yeni 
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məntəqə Aşağı Əskipara, əvvəlki kənd isə Yuxarı Əskipara adlandırılmışdır. Azərbaycan 

dilindəki “əski” (köhnə, qədim) və “para” (yer, kənd, hissə) sözlərindən ibarət olub, “köhnə, 

qədim kənd” mənasındadır. Kənd Coğaz çayının sahilində, Qazançı dağının ətəyindədir. 

Kəndin tarixi Albaniya dövlətinin yaranma tarixindən də əvvəl olduğu təxmin edilir. Bu da 

təxminən eramızdan əvvəl, 3 minillikdən də qədim tarixə gedib çıxır.  

Yuxarı Əskipara kəndi işğal olunmazdan əvvəl kəndin təsərrüfat sayı 145, əhali sayı isə 

450 nəfər ( 210 nəfər kişi, 240 nəfər qadın) idi.  

Aşağı Əskipara kəndi işğal olunmazdan əvvəl kəndin təsərrüfat sayı 328, əhali sayı isə 

1065 nəfər (505 nəfər kişi, 560 nəfər qadın) təşkil etmişdir. Əhali kənd işğal olunmamışdan 

əvvəl, əsasən, maldarlıq və əkinçiliklə məşğul olurdular. 

Yuxarı Əskipara kəndində məbəd, qədim qala divarları, Xal-xal şəhərinin qalıqları, 

yeraltı yol, yeraltı su kəməri, Qatır körpüsü, Kazım körpüsü, Qulucanlı körpüsü və bir çox tarixi 

abidələr buranın qədim və zəngin yaşayış bölgəsi olmasından xəbər verir. Bu tapıntılarla 

əlaqədar olaraq 1949-50-ci illərdə qədim abidələri öyrənmək üçün təşkil edilmiş xüsusi elmi 

heyət bu ərazilərdə V-VI əsrlərə aid edilən şəhər qalıqları aşkar etmişdirlər. Daş Salahlı 

kəndində olan Şiş qayanın ətrafındakı Xalxal şəhərinin bir hissəsi də Yuxarı Əskipara kəndinə 

qədər uzanmış və burada Şəhərgah adı ilə qeydiyyata alınmışdır. Tədqiqatlar zamanı məlum 

olmuşdur ki, Yuxarı Əskipara kəndindəki evlərin, tikililərin bir çoxu qədim yaşayış 

məskənlərinin üzərində tikilmişdir. Burada tarixi tam bəlli olmayan qədim dövrləri əhatə edən 

böyük şəhər yeri aşkarlanmışdır. Karvan yolu bu ərazidən keçirmiş. Burada Albanlara məxsus 

əlifba və bəzəklərlə olan qəbir daşları, həmçinin tikililərdən düşmüş daşların qalıqları varmış. 

Çox təəssüf ki, qonşu ermənilər müxtəlif bəhanələrlə həmin daşları da, şəhər yerindən çıxan 

antik əşyaları da ələ keçirib aparmışlar. 

Yuxarı Əskipara və Aşağı Əskipara kəndlərində dövlət qeydiyyatına götürülmüş 14, 

qeydiyyata alınmamış onlarla abidələr var . Bu abidələrə qısa nəzər salaq: 

İnventar nömrəsi 281 olan ölkə əhəmiyyətli memarlıq abidəsi - məbəd. Qazax 

rayonunun Yuxarı Əskipara kəndində, Coğaz çayının sol sahilində yerləşir. Tarixi V-VIII 

əsrlərə təsadüf edir. Qafqaz Albaniyasının mədəni irsinə aid olan məbəd qırmızı tuf daşdan 

dördkünc planda inşa edilib və möhtəşəm görünüşə malikdir. Məbədin divarlarının bir neçə 

yerində böyük alban xaçı həkk olunub ki, bu da məbədin albanlara məxsusluğunu sübut edir. 

Bu məbəd meşədə, əlçatmaz dağlıq yerdə yerləşmişdir. Kompleks təqribən 2,5 hektar 

ərazini tutur və divarlarla əhatələnmişdir. Yüksək mövqedə yerləşmiş əsas tikililər kompleksin 

qalan hissəsindən divarla ayrılmışdır. Kompleksin divarları və qüllələri iri çay daşlarından 
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ucaldılmışdır, bəzi hissələri kifayət dərəcədə yaxşı mühafizə edilmişdir. Məbədin həyətində 

yazılı qəbir daşlarıda olub. Güman edilir ki, bu kompleks Alban dövlətinin başçıları olmuş 

böyük Mehrani hökmdarlarının iqamətgahı olub. 

İnventar nömrəsi 1278 olaraq qeydiyyata alınmış Yeraltı yol XIV əsrə aid edilir. Ölkə 

əhəmiyyətli, arxeoloji abidədir. Yuxarı Əskipara kəndinin ərazisindədir. Bu Yeraltı yol XVII 

əsrə aid edilən Qüllənin döşəməsindən başlayıbdır, amma hansı istiqamətə gedərək bitdiyi  

məlum olmamışdır. 

İnventar nömrəsi 1279 olan yeraltı su kəməri XII əsrə aiddir. Ölkə əhəmiyyətli, arxeoloji 

abidədir. Yuxarı Əskipara kəndində el  arasında Keçi damı deyilən dağın zirvəsində yerləşib. 

Diametri 3 metr, dərinliyi də 3 metr olan quyu-anbarda n ibarət olub. Çıxışı və girişi məlum 

olmayan anbarın divarları çiy kərpiclə hörülüb. Quyunun dibində hər zaman içməli soyuq su 

olubdur. Buradan nə qədər su götürülsə də su öz səviyyəsindən aşağı enməmişdir. 

İnventar nömrəsi 4518 olan Qüllə XVII əsrə aid edilir. Günümüzə qədər nisbətən 

salamat qalan abidələrimizdəndir. Yerli əhəmiyyətli, memarlıq abidəsidir. Adına Əskipara 

qalası da, Dördkünc qala da deyirlər,. Coğaz çayının sahilində ucaldılmış bu çoxmərtəbəli qala 

gözətçixana olub. Düşünülüb qoyulmuş pəncərələr, müşahidə dəlikləri, xəbərdaredici tonqal 

yerləri bunu bir daha təsdiq edir. Kvadrat şəklində olan bu qüllənin hər bir tərəfinin uzunluğu 

8 metr, hündürlüyü isə 21 metr olub. Çay daşından çox səliqə ilə hörülmüş, bişmiş qırmızı 

kərpicdən kəmər-naxışları olan bu Qüllə vaxtilə beşmərtəbəli olmuşdur. Mərtəbələrin arası 

pilləkənlərlə əlaqələndirilmişdir. Hər mərtəbə mazğallarla təchiz edilmişdir. Mazğallar 

döşəmənin üstündən 1,3 metr hündürlükdə düzəldilmişdir. Həyətində köməkçi binalar olub. 

Memarlıq və mühəndislik baxımından tikili bölgəyə məxsus inşaat üslubunda ucaldılmışdır. 

Buna oxşar, eyni üslubda tikilmiş gözətçi bürcü Ağstafa rayonunun ərazisində, Azərbaycanın 

Gürcüstan ilə dövlət sərhədində “Keşikçidağ” Dövlət Tarix-Mədəniyyət qoruğu ərazisində, 

başqa bu kimi tikililər isə Zaqatala və Balakən rayonlarında yerləşir. Bu qala Azərbaycanın orta 

əsr müdafiə tikililərinin nadir və önəmli örnəyidir. Qülləni “Qalakənd qalası“ qala divarından 

3 km-lik yol ayırır. Qala sahəsi uzunluğu 2 km-ə çatan böyük yonulmamış daşdan hörülmüş iki 

qat divarla əhatələnmişdir. 

İnventar nömrəsi 4519 olan XII-XIII əsrə aid edilən Qatır körpüsü. Körpü yerli 

əhəmiyyətli, memarlıq abidəsidir. Əskipara çayının üzərindən atılaraq Yuxarı Əskipara kəndi 

yaxınlığında tikilmişdir. Körpünün uzunluğu 7,3 metr, mərkəzi hissəsinin eni 2,7 metr, ümumu 

hündürlüyü isə tağ yerindən su səthinə qədər 5,8 metr təşkil edir. Körpü bir tağlı olaraq qaya 
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daşlarından inşa olunmuşdur. Aşırımın ümumi görkəmi yarımçevrə şəkillidir. Onun keçid 

hissəsinin üst örtüyü torpaqdan olmuşdur. 

Digər bir körpü Kazım körpüsü 4521 inventar nömrəsi ilə qeydiyyata salınmışdır. Yerli 

əhəmiyyətli, memarlıq abidəsidir. Əskipara çayının qolu üzərindən atılaraq Yuxarı Əskipara 

kəndi yaxınlığında qurulmuşdur. Onun uzunluğu 3,4 metr, mərkəzi hissəsinin eni 5,8 metr 

ümumu hündürlüyü isə 5 metri təşkil edir. Körpü bir aşırımlıdır. Aşırımın ümumi görkəmi 

yarımçevrə şəkillidir. Körpünün özülünü qayadan çapılmış daşlar təşkil etdiyi halda üst hissəsi 

kərpicdən hörülmüşdür. Onun keçid hissəsinin üst örtüyü torpaq olmuşdur. 

İnventar nömrəsi 4522 olan Qulucanlı körpüsü.Yerli əhəmiyyətli, memarlıq abidəsidir. 

Qulucanlı körpüsü Qazançı dağının ətəyində Qulucanlı adlanan ərazidə yerləşib. Çoxda böyük 

olmayan körpü dairəvi formada olub. Körpü əhəng qum qarışığı ilə hörülüb. Dərədən axan xırda 

dağ çayıının üzərindədir. Körpünün uzunluğu 3-4 metr, dərənin içindən hündürlüyü 3.5 metr 

olmuşdur. Bir hissəsi dağıntıya məruz qalsada, təxminən 1,5-2 metr hissəsi salamat qalmışdır. 

Tikinti materialı çal daşlardan ibarət və bir tağlı olubdur.Yuxarı Əskipara kəndi işğal olunana 

qədər kənd əhalisi bu körpüdən istifadə edirdi. Körpünün əhəng qarışığı ilə hörülmüş divar 

hissəsindən saxsı boru vasitəsilə daim bulaq suyu axırdı. Deyilənlərə görə Qulucanlı körpüsü 

Xalxal şəhərinə gedən karvan yolunun üzərində tikilmişdir. 

İnventar nömrəsi 4520 olan yerli əhəmiyyətli, memarlıq abidəsi Qızıl Hacılı 

körpüsüdür. Yuxarı Əskipara kəndindədir. Bir tağlıdır. 

Bir kənddə körpülərin sayının bu qədər çox olması həm mədəniyyətin inkişafından, həm 

də ki, buradakı xeyirxah insanların sayının çoxluğundan xəbər verir. 

Digər bir mədəniyyət nümunəsi Hamam qalıqları adı ilə 4523 inventar nömrəsi ilə 

qeydiyyata alınmışdır. Yerli əhəmiyyətli, memarlıq abidəsidir. Yuxarı Əskipara kəndində, 

Coğaz çayının sahilində, karvan yolu ağzında yerləşir. Yuxarı Əskiparada torpaqdan müalicəvi 

su hesab olunan isti su çıxırmış. Həmin ərazilərdə təxminən 3 hamam olubdur. Onlardan ikisi 

tamamilə uçmuşdur. Birinin yarı hissəsinin qalıqları qalmışdır. Uzunluğu 10 metr, eni 5 metr 

olan iki otaqdan ibarət bu hamamın biri ümumi hamam sayılmış, digər o biri hissədə hörükdən 

10-a qədər vanna olmuşdur. Burada balaca su hovuzu da olub. Hovuza pilləkənlərlə aşağı 

düşülür. Saxsı turbalar vasitəsi ilə gələn su hovuza tökülür və buradan müalicə vasitəsi kimi 

istifadə edilirmiş. Coğaz çayının sahilində 7 su dəyirmanının qalıqları indi də durmaqdadır. Bu 

ərazidə şəhər olan vaxt ərzində meşə olmayıb. Şəhər dağılıb xaraba qaldıqdan sonra meşə əmələ 

gəlibdir. Hamam qalıqları və dəyirman qalıqları dağılmış vəziyyətdədir. Abidə tədqiq 

olunmayıb. 
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Yerli əhəmiyyətli, memarlıq abidələrindən biri də Koroğlu qalası qülləsidir. 4524 

inventar nömrəsi ilə qeydiyyata alınmışdır. Yuxarı Əskipara kəndindədir. Kənddən 4-5 km 

şimalda hündür sıldırım qayalıqların üzərində yerləşir. Qala çal daşdan və əhəng qarışıq qumla 

hörülmüşdür. Qala çox da böyük olmayıb. Qalaya gediş-gəliş şimal tərəfdən daha rahat olub. 

Qalanın ətrafında bəzi tikili yerləri hələ də durmaqdadır. Deyilənlərə görə Xalxal şəhərinin 

yadelli işğalçıların hücümlarından qorunması üçün qala keşikçi məntəqəsi kimi istifadə 

olunmuşdur. 

Kəndin müxtəlif dövrlərinə aid inanc yerləri ilə yanaşı kənd əhalisinin islam dinini qəbul 

etdikdən sonrakı dövrlərə aid türbələr, ziyarətgahlar da olmuşdur. Bunlarda biri  4524 inventar 

nömrəsi ilə qeydiyyata alınmış Türbədir. Yerli əhəmiyyətli, memarlıq abidəsidir. Yuxarı 

Əskipara kəndindədir. Dairəvi formada olub. İçərisində iki qəbir olubdur ki, şəxsiyyəti məlum 

olmayan bu qəbirlərin üzərində ərəb əlifbası ilə yazılar yazılmışdır. Bu türbədə olan qəbirlərin 

kimə aid olduğu məlum olmasa da, kənd camaatı tərəfindən sınanılmış və müqəddəs qəbul 

edilmişdir. Belə ki, işğaldan əvvəl kənd camaatı dini inanc yeri hesab edib müqəddəs saydıqları 

bu türbədən ziyarətgah kimi istifadə edirmişlər. 

İnventar nömrəsi 4532 olaraq qeydiyyata düşən yerli əhəmiyyətli, memarlıq abidəsi - 

Dəyirman. Aşağı Əskipara kəndindədir.Coğaz çayının sol sahilində yerləşir. Ermənilərin 

işğalınadək fəaliyyət göstərmişdir. 

İnventar nömrəsi 4533 ilə qeydiyyata salınan Kilsə. Yerli əhəmiyyətli, memarlıq 

abidəsidir.  Tikildiyi tarix məlum deyil. Aşağı Əskipara kəndindədir.Yaşlı kənd sakinlərinin 

dediklərinə görə bu kilsə albanlara məxsusdur. Albanların qəbiristanlığı isə kilsə yalı deyilən 

təpənin cənub ətəyində tikilmişdir. 

İnventar nömrəsi 5852 ilə qeydiyyata salınmış yerli əhəmiyyətli, arxeoloji abidə    

Şəhərgah. Orta əsrlərə aiddir. Yuxarı Əskipara kəndindədir. Bu şəhərgah qədim Xalxal 

şəhərinin qalıqları hesab edilir.Yuxarı Əskipara kəndindəki evlərin əksəriyyəti qədim yaşayış 

tikililərinin üzərindədir. Bu ərazidə yerləşən Alban yazıları olan qəbir daşlarının SSRİ 

dövründə ermənilər tərəfindən daşınaraq aparmaları da söylənilir. Abidə tədqiq olunmayıb. 

Qeydiyyata alınmayan abidələrdən biri də Qalakənd Qalası məbəd kompleksidir. Bu 

məbəd kompleksi Yuxarı Əskipara kəndində, Coğaz çayının sağ sahilində yerləşir. Bəzi 

fərziyyələrə əsasən bura Qafqaz Albaniyası hökmdarlarının yay iqamətgahlarından biri 

olmuşdur. Kompleks təxminən 2,5 hektar ərazidə yerləşərək ikiqat divarla əhatə olunmuşdur. 

Divarlar arasında məsafə təxminən 12 metrə yaxındır. Divarlar yerin relyefi ilə uzlaşdırılaraq 

strateji baxımdan çox mükəmməl bir tərzdə tikilmişdir. Qalanın daxili hissəsində dini, xidməti 
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və təsərrüfat təyinatlı tikililər ucaldılmışdır. Bunların içində ən önəmlisi qalanın yuxarı 

hissəsində yerləşən məbəddir. Məbədin tikintisində bişmiş kərpicdən və yerli daşdan istifadə 

olunmuşdur. 1970-ci illərdə bu kompleksdə tədqiqat işləri aparılan zaman artıq məbəd və 

kompleksin bir çox hissəsi dağıntıya məruz qalaraq itirilmişdir. Alimlərin qənaətinə görə 

kompleksin ucaldılma tarixi VI-IX əsrlərə təsadüf olunur. 

 

NƏTİCƏ 

30 ilə yaxın davam edən işğal siyasəti, dağıntılar, mütəmadi olaraq ermənilər tərəfindən 

pozulan atəşkəs xalqımızın milli birliyini sarsıtmadı, əksinə daha da möhkəmlətdi. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə bu münaqişəni sülh yolu ilə həllinə nail 

olmaq istəsə də, müxtəlif danışıqlar  aparılsa da bütün bunlar heç bir nəticə vermədi. Nəhayət, 

2020-ci il sentyabrın 27-də Ali Baş Komandanın əmri ilə Azərbaycan ordusu ermənistan silahlı 

qüvvələrinə qarşı əks hücum əməliyyatına başladı. 44 gün davam edən müharibə nəticəsində 

əzəli və əbədi torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Bu müharibənin nəticəsində Azərbaycan 3 

minə yaxın şəhid verdi. Şəhidlərimiz öz qanları bahasına tarix yazdılar. Bu möhtəşəm qələbə 

haqqında bundan sonra da kitablar yazılacaq, filmlər çəkiləcək. Amma bunu da tam əminliklə 

deyə bilərik ki, cəbhə uğurlarımızın ən başlıca səbəbi Prezident, Ali Baş Komandan İlham 

Əliyevin son 27 ildə həyata keçirdiyi güclü dövlət, güclü ordu strategiyası, milli birlik və 

döyüşçülərimizin ruh yüksəkliyi idi. Dövlətin bundan sonrakı hədəfləri isə azad edilən 

torpaqlarımızda abadlıq quruculuq işlərinin aparılması, öz el-obasından didərgin düşən 

insanların ata-baba yurdlarına qayıtmasıdır. Bütün bunlarla yanaşı muzeylərimizin, 

kitabxanalarımızın müxtəlif funksiyalı abidələrimizin bərpası qarşıda duran mühüm 

məsələlərdəndir.  Həmçinin Qazax rayonunun 7 kəndinin boşaldılması, burdakı yerli əhalinin 

yerləşdirilməsi ilə yanaşı abidələrimizin bərpası və konservasiyası işləri də planlaşdırlan işlərin 

sırasındadır. Hal-hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdəki tarixi abidələrin erməni 

işğalçıları tərəfindən zəbt edilməsi, buradakı mədəni irsimizin mənimsənilməsi, türbələrimizin, 

körpülərimizin, muzeylərimizin, qəbirüstü abidələrimizin və digər bir çox maddi-mədəniyyət 

nümunələrimizin  dağıdılıb yerlə-yeksan edilməsi, alban abidələrinin ermənilər tərəfindən 

özününküləşdirilməsi vəziyyəti ilə tanışıq. Yuxarı Əskipara kəndindəki abidələrin oxşar 

vəziyyətdə olması qaçılmazdır. Abidələrimizi yenidən əvvəlki görünüşünə qaytarmaq, onların 

bərpası və konservasiyası məsələləri, həmçinin yerli və beynəlxalq arenada təbliği,  yetişməkdə 

olan gənc nəsli bu məsələlərlə məlumatlandırmaq Avey Dövlət Tarix-Mədəniyyət qoruğunun 

qarşıda duran mühüm vəzifələrdən biridir. 
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ÖZƏT 

Ötən yüzilliyin başlanğıcından bu günədək problem kimi mövcud olan Qarabağ 

məsələsi Üzeyir Hacıbəyli publisistikasının da başlıca mövzularından biri olmuşdur. Dövrün 

mühüm ictimai-siyasi hadisələrini ardıcıl izləyərək onlara öz münasibətini operativ şəkildə 

bildirən publisistin əksər yazılarında qeyd olunan məsələ geniş şərh olunmuş, Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı təcavüzü öz əksini tapmışdır. Üzeyir Hacıbəylinin “Əyri yol”, “Qarabağ 

haqqında”, “Fitnələr qarşısında”, “Eyni müamilə gözləyirik”, “Qara təhlükə”, “Qarabağ 

hadisatı”, “Andranikin məsələsi” və s. yazıları  bu baxımdan xarakterikdir. “Böyuk 

Ermənistan” xülyasını həyata keçirmək üçün Azərbaycanı parçalamağa, torpaqlarımızı  işğal 

etməyə, əhalini məhv etməyə saysız cəhdlər göstərən qəddar, təcavüzkar erməni vandallarının 

niyyətini uzaqgörənliklə hiss edən və onlara layiqli cavab ünvanlayan Üzeyir Hacıbəylinin 

siyasi məzmun daşıyan bu cür yazıları qələmə alındığı dönəmdə olduğu kimi, bu gün də 

əhəmiyyətini, aktuallığını qoruyub- saxlamışdır. Görkəmli publisist “Kirimirlər”, “Eyni 

müamilə gözləyirik”, “Nə istəyirlər”  kimi məqalələrində də ermənilərin əsl simasını məharətlə 

açmışdır. 

Belə ki, müəllif “Eyni müamilə gözləyirik” məqaləsində məxsusi vurğulayırdı ki, 

bədnam planlarını, terror aksiyalarını silsilə şəkildə həyata keçirən xəyanətkar ermənilərin 

arxasında çoxsaylı xarici qüvvələr dayanırdı. Yoxsa, “Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan 

hökumətinə tabe olmamaq qəsdilə göstərməkdə olduqları inad həyasızlıq dərəcəsinə çatmazdı”. 
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Üzeyir Hacıbəyli “Azərbaycan” qəzetindəki publisistikasında dəfələrlə xalqı bu xüsusda 

ehtiyatlı davranmağa, istiqlaliyyəti hər cür təcavüzlərdən qorumağa səsləmişdir. Təqdirəlayiq 

haldır ki, Üzeyir Hacıbəylinin əsas mövzu qaynağı Azərbaycanın azadlığı məsələsi olmuş, 

fədakar qələm sahibi xalqımıza qarşı zaman-zaman yönəlmiş təhlükənin dəf olunması yönündə 

ciddi cəhdlərini əsirgəməmişdir. 

Erməni daşnaklarının böyük faciələrə rəvac verən xain niyyətlərini, millətin başı 

üzərindəki qara təhlükəni aydın hiss edən Üzeyir Hacıbəyli vaxtilə “Azərbaycan” qəzetində 

xalqı bu yöndə ehtiyatlı olmağa çağıraraq yazırdı:  

”Ermənilərə etibar yoxdur: çünki daşnaqlar bu milləti etibarsız bir dərəcəyə çatdırıblar. 

Silahlı üsyanlar törətmək və muharibəyə səbəb olmaq üçün bunlar aşkar və gizli işlər görüb bizi 

qafil edə bilərlər. Bu qəflət nəticəsində başımıza bəlalar gələ bilər”.  

Göründüyü kimi,  Üzeyir Hacıbəyli publisistikası əhatə dairəsi və işıqlandırdığı 

mövzuların aktuallığı etibarilə son dərəcə diqqətçəkəndir.  

Açar sözlər: publisistika, Qarabağ məsələsi, məqalə, qəzet, mövzu 

ABSTRACT 

The Karabakh issue, which has existed as a problem since the beginning of the last 

century, has been one of the main topics of Uzeyir Hajibeyli's journalism. The issue mentioned 

in most of the articles of the publicist, who consistently followed the important socio-political 

events of the period and expressed his attitude to them, was widely commented on, and the 

aggression of Armenia against Azerbaijan was reflected. Uzeyir Hajibeyli's “The crooked 

road”, “About Karabakh”, “In the face of strife”, “We expect the same treatment”, “Black 

threat”, “Karabakh incident”, “Andranik's case” and others. writings are characteristic in this 

respect. As in the period of writing such political articles by Uzeyir Hajibeyli, who foresaw the 

intentions of the cruel, aggressive Armenian vandals, who made countless attempts to divide 

Azerbaijan, occupy our lands and destroy the population in order to realize the dream of a 

"Greater Armenia". The day has retained its importance and relevance. Prominent publicist 

skillfully revealed the true face of Armenians in his articles such as “They do not come”, “We 

expect the same treatment”, “What they want”. 

Thus, in the article “We expect the same treatment", the author emphasized that behind 

the treacherous Armenians, who carried out a series of notorious plans and terrorist acts, there 

were many foreign forces. Otherwise, "the stubbornness of the Armenians of Karabakh with 

the intention of disobeying the Azerbaijani government would not reach the level of shame”. 
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In his publicism in the “Azerbaijan” newspaper, Uzeyir Hajibeyli repeatedly called on 

the people to be careful in this matter, to protect their independence from all kinds of aggression. 

It is noteworthy that the main source of Uzeyir Hajibeyli's issue was the issue of freedom of 

Azerbaijan, and the owner of a selfless pen spared no effort to repel the threat posed to our 

people from time to time. 

Uzeyir Hajibeyli, who clearly felt the treacherous intentions of the Armenian Dashnaks, 

which led to great tragedies, and the black threat to the nation's head, once wrote in the 

“Azerbaijan” newspaper, urging the people to be careful in this direction: 

“Armenians are not trusted: because the Dashnaks have made this nation unreliable. 

They can make us unaware by committing armed rebellions and waging war, both openly and 

secretly. As a result of this negligence, we may be in trouble”. 

As can be seen, Uzeyir Hajibeyli's journalism is extremely remarkable in terms of its 

scope and relevance of the topics it covers. 

Keywords: journalism, Karabakh issue, article, newspaper, topic 

GİRİŞ 

XX əsr Azərbaycan ədəbi-mədəni fikrinin görkəmli nümayəndəsi Üzeyir Hacıbəylinin 

publisistikası onun zəngin ədəbi irsinin digər məlum istiqamətlərindən – musiqi 

nəzəriyyəçiliyindən, opera və operetta yaradıcılığındandan heç vəchlə geri qalmır, əksinə, çox 

mühüm hissəni təşkil edir. Saysız maneələrə baxmayaraq, xalqın mənafeyindən çıxış edərək 

məqalələrində daima millətin tarixi taleyində məxsusi önəm kəsb edən həqiqətlərdən söz açan 

Üzeyir bəyin publisistikasının siması aşağıdakı sətirlərdə mükəmməl şəkildə və hərtərəfli 

xarakterizə olunmuşdur: 

“Bu məqalələr şəxsi mənafedən, cılız hisslərdən uzaq olub, xalqın həyatı, mübarizəsini, 

problemlərini əks etdirən, mürtəce hücumlara dayanaraq böyük həqiqətləri ifadə edir. Bu 

baxımdan Ü.Hacıbəylinin publisistik yaradıcılığından ömrünü, fiziki varlığını xalqının siyasi, 

elmi, kulturoloji, ədəbi gələcəyini təmin etməyə yönəlmiş böyük bir Vətəndaş boylanır. Zaman 

keçdikcə onun bu Vətəndaşlığının bütün komponenetlərinin yeni-yeni çalarları üzə çıxacaq və 

o zaman o, həqiqi qiymətini alacaq. Baxmayaraq ki, həmin dövrlərdə siyasi-ictimai hadisələr 

mürəkkəb, dəyişkən və ziddiyyətli olurdu, bu hadisələrin üzərindən yüz il keçməsinə rəğmən, 

bu yazıların bu gün də həqiqət enerjisi bitib tükənməyib” (Əhmədov B, 2011). 

XX əsrin başlanğıcından etibarən Üzeyir Hacıbəyli qələmə aldığı silsilə publisistik 

nümunələrdə - “Biz hamımız Qafqazlı balalarıyıq”, “Mərəzlərimizdən biri”, “Dövlət 

Dumasının açılmağı”, “Vəkillərimiz nə tövr olmalıdır?”, “Kəndçilərimizə dair”, “Gələcəyi 
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unutmayalım” və s. oxucularla yaradıcı dialoqa girməyi məharətlə bacarmış, konkret məqsəd 

və ideya istiqamətində dönmədən, ardıcıl mübarizə aparmışdır. Dərin məntiq, güclü mühakimə, 

yeniliyi təqdirə çalışmaq onun publisistikasını səciyyələndirən başlıca faktorlardır.  

ARAŞDIRMA  

Üzeyir Hacıbəylinin publisistikası dövrünün böyük ideallarını özündə əks etdirirdi. O, 

çar Rusiyasının 1905-ci ildə xalqa verdiyi yalançı vədləri, saxta azadlıqları əsl vətəndaş yanğısı 

ilə tənqid edir, bu yolla çarizmin ikiüzlü siyasətinin ifşasına çalışırdı.  

Hələ ötən yüzilliyin əvvəllərində çar rejiminin məkrli simasını, xain hədəflərini Üzeyir 

Hacıbəyli yazılarında olduqca dürüst müəyyənləşdirmişdi. Belə ki, “Biz hamımız Qafqazlı 

balalarıyıq” adlı məqaləsində də müəllif çarizmin xalqlar arasında milli ədavət toxumları 

səpməsinə qarşı çıxaraq yazırdı: 

“Biz hamımız Qafqaz balalarıyıq. Birimizin düşməni varsa, hamımızın düşmənidir, 

dəfinə hamımız çalışmalıyıq. Birimizi bir təhlükə təhdid edirsə, hamımızı təhdid edir, nicatımız 

ittifaqdadır. Din, millət ayrılığı bizim ittifaqımıza sədd olmasın gərək. 

... Ehtiyacatımızın rəfi də qafqazlılar, özümüzün himmət və qeyrətinə bağlıdır. Biz 

hamımız Qafqaz balalarıyıq. Birimizin səadət və xoşbəxtliyi hamımızın səadət və xoşbəxtliyinə 

bağlıdır, xoşbəxtliyimizi, səadətimizi arzu ediriksə, əlimizdən gələni himmət və qeyrəti 

müzayiqə etməyək!” (Hacıbəyli Ü. 2005) 

Azadlıq, demokratiya və milli məsələlər Üzeyir Hacıbəylinin publisistik yaradıcılığının 

ilk dönəmlərindən başlayaraq yazılarının başlıca mövzuları olmuşdur. O, çoxşaxəli 

publisistikasında yalnız mövcud vəziyyəti təhlil etməklə qalmır, gələcək üçün də dürüst 

proqnozlar verirdi. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Üzeyir bəyin publisistik fəaliyyəti daha da 

genişlənir, əhatə dairəsi artır. Bütün bunlara rəğmən, onun həmin dövr publisistikası uzun 

müddət araşdırmalardan kənarda qalmış, bir sıra məqamların üzərində heç də əhatəli 

dayanılmamışdır. Ona səbəb isə ilk növbədə, Hacıbəylinin bir müddət “Azərbaycan” qəzetini 

redaktə etməsi, ən əsası, xalqın azadlığına qovuşması ideyasına ciddi cəhdlə dəstək verməsi idi. 

Üzeyir bəyin uzaqgörənliyinin nəticəsdir ki, onun bütünlüklə yazılarının ruhu bu gün 

müstəqil Azərbaycanın qarşılaşdığı problemlərlə əsasən eynilik təşkil edir. Ədibin ötən əsrin 

əvvəllərində, ələlxüsus da 1918-1920-ci illərdə qələmə aldığı dövrün aktual məsələlərini, 

ictimai həyatın ən müxtəlif sahələrindəki problemləri müfəssəl əks etdirən əsərləri tematikası, 

fikir aydınlığı və müasirliyi ilə diqqət çəkir. 
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Qeyd edək ki, hələ keçən yüzilin başlanğıcında sanki xalqın bu günkü ağrılı yaşantılarını 

ürəkyanğısı ilə duyan Üzeyir bəy təəssüflə qeyd edirdi: 

“İndiki işlərimizə baxanda və indiki mövqeyimizi  nəzərə aldıqda gələcəyimizin halı 

fəna görünür. Erməni  müsəlman ixtişaşı xüsusilə bizdən  ötrü böyük bir zərbə oldusa da və bizi 

qəflət yuxusundan oyandırdısa da, görünür ki, bir dəfə göz açmağa ixtifa edib 

təkrar  mürgüləməyə  başladıq”. 

Üzeyir Hacıbəylinin publisistik yaradıcılığı 1918-1920-ci illərdə istər məzmun və ideya, 

istərsə də problematika baxımından yeni mərhələyə daxil oldu. Müəllif o illərdə öz fəaliyyətini 

xalqın milli ideallarını, azadlıq və müstəqillik uğrunda mübarizəsini genişliyi ilə əks etdirən 

“Azərbaycan” qəzetində gerçəkləşdirirdi. 

Bu baxımdan Üzeyir Hacıbəylinin Cümhuriyyət dönəmində yazdığı məqalələrin əksəri 

siyasi, ictimai proseslərin gedişatından qaynaqlanır, o tərz mövzuları özündə əks etdirirdi. 

Müəllifin “Tarixi günümüz”, “Nə istəyirlər”, “Rusiya əhvalatı”, “Andronik məsələsi”, 

“Düşmənlərimizin fəaliyyəti”, “Fitnələr qarşısında”, “Ermənistan və Azərbaycan 

münasibətləri”, “Naxçıvan və Qarabağ” kimi onlarla məqalələrində regionda gedən ictimai-

siyasi hadisələrin mahiyyətinə dərindən varılmış, onlara vətəndaş-publisist münasibəti 

bildirilmişdir.  

Üzeyir bəy məqalələrində ölkəni xaricdən yönəlmiş çoxsaylı təhlükələrdən qorumaq 

missiyası aşılayan  fikir və düşüncələrə ayrıca yer ayırır, müstəqilliyimizin əleyhinə yönəlmiş 

siyasi baxış və çağırışların qarşısını qələmi ilə qətiyyətlə almağa çalışırdı. Bu cür ovqata 

köklənmiş yazıların birindən sətirlərə diqqət edək: 

“Biz candan əziz tutduğumuz Azərbaycanımızı dünən bolşeviklərlə hökumətlik üstündə 

çarpış-çarpıq salan, bu gün isə bolşeviki köməyə çağıran, dünən ingilislərə yalvaran, bu gün 

ingilisləri söyən Çurayev, Anaşkin və mikoyanların havə-havəsinə kef mayə-şayəsinə qurban 

eləmək istəmirik” (“Azərbaycan” qəzeti, 1919). 

Üzeyir Hacıbəylinin “Andranik məsələsi” başlıqlı məqaləsində Andranikin vaxtilə 

Azərbaycanda törətdiyi vandallıqların mahiyyətindən bəhs olunur. Azərbaycan kəndlərini 

darmadağın edən, günahsız, dinc əhaliyə divan tutaraq uşaq, qadın, qoca saymadan onları 

vəhşicəsinə, xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirən Andranikin birləşmiş ordu komandasının 

Tomsonun əmrinə belə məhəl qoymadan əməllərinə davam etməsinin səbəblərinə məqalədə 

aydınlıq gətirilmişdir. Bu cür xain hərəkətlərin arxasında isə zaman-zaman Ermənistanın 

sərhədləri zorla dəyişdirmək siyasəti dayanırdı: 
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“... Hər avantüristin başından cürbəcür xəyallar keçir. ...O, adi bir quldurdur... 

Quldurların qabağına lazım olduğu qədər güc göndərmək gərək. İkincisi, ola bilər ki, Andranik 

erməni hökumətindən heç də küsməyibdir, özü də həmin hökumətin məxfi və ya əyani bir ajanı, 

bir məmurudur və ya daha açığı... rəsmi qoşunu olan erməni generalıdır” (“Azərbaycan” qəzeti, 

1918). 

Üzeyir Hacıbəylinin “Qarabağ haqqında” məqaləsində isə region ətrafında cərəyan edən 

gərgin siyasi proseslərin mahiyyətinə toxunulur, baş verənlər ətraflı şərh olunur. Qarabağda 

Azərbaycanın general-qubernatorluq yaratması ideyasını fərəhlə qarşılayan Üzeyir bəy 

Ermənistanın buna qarşı çıxmasına öz yazısı vasitəsilə kəskin şəkildə münasibətini bildirmişdir: 

“Hökumətimiz Qarabağda general-qubernatorluq təsis etmək istərkən erməni hökuməti 

ilə müharibəyə girmək ehtimalını heç xəyalına belə gətirməmişdir. Çünki Qarabağ bizim, biz 

bizim. Öz yerimizdə, öz torpağımızda nə siyaq adminstrativ şəkillər yaradacağımız bizim öz 

işimizdir. ... Hər halda biz müharibə xəyalında deyilik. Biz öz daxili islahat işlərimiz ilə 

məşğuluq... Yoxsa gözü yummadan protest etmək və ya müharibədən söz salmaq fitnə və 

provakatorluqdan başqa bir şey deyildir” (“Azərbaycan” qəzeti, 1919).   

1918-1920-ci illərdə Üzeyir Hacıbəyli publisistikasının ən mühüm tənqid hədəflərindən 

biri də Azərbaycan xalqını dünyaya “vəhşi”, “mədəniyyətsiz” kimi tanıtmağa aramsız cəhdlər 

edən erməni-daşnak təbliğatı idi. Üzeyir bəy bu mövzuda “Səddi-İskəndər” adlı məqaləsini 

Azərbaycan nümayəndə heyəti Fransaya sülh konfransına getdiyi ərəfədə yazmışdır. O, erməni-

daşnak təbliğatı nəticəsində Azərbaycan diplomatiyası qarşısında duran maneəni “İskəndər 

səddi” hesab edirdi. 

NƏTİCƏ 

Bəllidir ki, Azərbaycan milli publisistikasının strateji mübarizə xəttində xalqın 

gələcəyinin təminatçısı olan ictimai-siyasi konsepsiya dayanırdı. Bu cəhət Üzeyir Hacıbəylinin 

yaradıcılığı üçün də səciyyəvi idi. O, “Azərbaycan” qəzetində aparıcı istiqamət kimi mühüm 

yer tutan publisistikanın bütün imkanlarından sənətkarlıqla bəhrələnmişdir. Üzeyir bəy ictimai-

siyasi, ədəbi, tarixi, dini, mənəvi-əxlaqi, hüquqi və başqa mövzularda qələmə aldığı 

məqalələrində Azərbaycan varlığını, onun taleyüklü problemlərini diqqət mərkəzinə çəkmişdi.  

“Azərbaycan” qəzetinin publisist mübarizəsinin ön sırasında duran Üzeyir Hacıbəyli 

əsasən respublika parlamentindəki hadisələri şərh edən “Hesabat” janrlı yazılara xüsusi önəm  

verirdi. Bu publisistik yazılar sırasında Azərbaycanda milli ordunun yaradılmasına və erməni 

daşnaklarının Qarabağ və Naxçıvanda törətdiyi vandalizmə, qırğın və fəlakətlərə qarşı xalqı 

milli birliyə səsləyən publisistik nümunələr çoxluq təşkil edir.  
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Üzeyir Hacıbəyli “Qara təhlükə” adlı məqaləsində Azərbaycanda işğalçılıq siyasətini 

bərpa etməyə cəhd göstərən Denikin və onun tərəfdaşlarının müstəmləkəçilik siyasəti kəskin 

tənqid obyektinə çevrilmişdir. Müəllif məqalədə erməni daşnakları və istilaçı çar generalı 

Denikinlə yanaşı, Azərbaycanın istiqlalını süquta uğratmağa səy edən, daxildəki separatçı 

qüvvələrin iç üzünü də açıb ifşa edərək belə yazırdı:  

“Bir Denikin var ki, bizi xaricdə təhəddüd ediyor. Bir çox denikinlər var ki, içimizə 

dolub, ən xətərli yerlərdə gizlənib də bizi qorxudurlar”. 

Üzeyir bəyin xarakteri, fərdi xüsusiyyətləri, dünyabaxışı, onun publisistikasının da 

daxilinə hopmuşdur. Müəllif, istər satirik hekayələrində, istər kiçik səhnəciklərində, istər 

çoxsaylı məzhəkələrində, istərsə də felyeton və siyasi məzmunlu məqalələrində olduqca ciddi 

məsələlərə toxunmuşdur. Təsadüfi deyil ki, sözü gedən əsərlərin hər biri zamanında dərc 

olunduğu mətbu orqanın hakim dairələr tərəfindən bağlanmasına rəvac verirdi.  

Göründüyü kimi, müasirlik Üzeyir bəyin bədii və satirik publisistikasının əsasında 

dayanır. Demək olar ki, ümumən jurnalistlik fəaliyyəti boyunca Üzeyir Hacıbəyli əksərən 

ictimai-siyasi hadisələrin ən qaynar mövqelərində olmuş, günün aktual məsələlərinə yazılarında 

həssaslıqla toxunmuşdur.  
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ÖZET 

Hər bir xalqın tarixində müxtəlif bayramlar keçirmək ənənəsi vardır. Azərbaycan 

xalqının ən cox yayılan, sevilən, təntənəli və geniş şəkildə qeyd olunan bayramlarından biri – 

həm də mövsüm mərasimi kimi tanınan Novruz bayramıdır. Novruz bayramı ta qədimdən, 

demək olar ki, ölkənin bütün bölgələrində qeyd olunmuşdur. 

Azərbaycanda özünəməxsus etnoqrafik və folklor ənənələri ilə seçilən zəngin bölgələ-

rimizdən biri Gədəbəydir. Gədəbəydə Novruz bayramı hər zaman təmtəraqlı şəkildə, böyük 

coşqu ilə keçirilmişdir. Lakin zamanla Novruz adətlərinin bir hissəsi  unudulmuş, bir hissəsi isə 

hələ də bölgədə qorunub saxlanmışdır. 

Bölgədə Novruz bayramına hazırlıq hələ bir ay öncədən – Boz aydan başlanır. Bayrama 

bir ay qalmış çərşənbələr qeyd olunmağa başlayır. Qeyd edək ki, ilk üç çərşənbə ərazidə, demək 

olar ki, təntənəli şəkildə qeyd olunmur. İlk çərşənbə ərazidə Yalançı çərşənbə adlanır. Üçüncü 

çərşənbədə isə adətən ölülər yad olunur, qəbir  üstə  gedilir, həmin il rəhmətə gedənlərin isə 

qara bayramı qeyd olunur. 

Gədəbəydə Axır çərşənbə Novruz bayramıyla müqayisədə daha təmtəraqlı şəkildə keçi-

rilirdi. Ancaq son illər Novruz bayramı da təntənəli keçirilməyə başlayıb. Axır çərşənbədə müx-

təlif oyunlar oynanılır, qızlar fala baxır, qapıpusduya çıxılır və s. Gədəbəy ərazisində bayramla 

əlaqəli bəzi maraqlı mərasimlər vardır ki, bunlar da araşdırmamızda ətraflı şəkildə tədqiqata 

cəlb olunmuşdur. 

Gədəbəydə Novruz bayramı əhalinin adət-ənənəsini, inancını, inam və etiqadını dolğun 

şəkildə əks etdirir. Məqalədə Gədəbəydə keçirilən Novruz bayramı və Axır çərşənbənin 

özəllikləri ətraflı şərh olunmuş, yeri gəldikcə bu bölgənin adət-ənənələri digər bölgələrimizdə 

Page 215



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

  
 

 
 

keçirilən bayram adətləri ilə müqayisə olunmuş, uyğun və fərqli cəhətləri təhlilə cəlb 

olunmuşdur. 

Açar sözlər: Gədəbəy, Novruz bayramı, Axır çərşənbə, adət-ənənə 

ABSTRACT 

Every nation has a tradition of celebrating different holidays in its history. Novruz is 

one of the most widespread, beloved, solemn and widely celebrated holidays of the Azerbaijani 

people. Novruz is also known as a seasonal ceremony. Novruz holiday has been celebrated in 

all regions of the country since ancient times. 

Gadabay is one of the rich regions of Azerbaijan distinguished by its unique 

ethnographic and folklore traditions. Novruz holiday has always been celebrated in Gadabay. 

However, over time, some Novruz traditions have been forgotten, and some have been 

preserved only in the regions. 

Preparations for Novruz in this region begin a month before – since the "Boz ay" (Gray 

Month). The holiday begins to be celebrated on Tuesdays a month before. It should be noted 

that the first three Tuesdays are not celebrated in the area, almost solemnly. The first Tuesday 

in the area is called "Yalanchi charshanba" (False Tuesday). On the third Tuesday, the dead are 

usually commemorated and graves are visited. In the same year, the "Kara bayram" (Black 

holiday) of those who passed away is celebrated. 

Last Tuesday in Gadabay was more lavish than Novruz. However, in recent years, the 

Novruz holiday has also begun to be celebrated. On the last Wednesday, various games are 

played, girls look at fortunes, "knock on the door" and so on. There are some interesting 

holiday-related ceremonies in the Gadabay area, which have also been studied in detail in our 

study. 

Novruz holiday in Gadabay fully reflects the traditions, beliefs, convictions and beliefs 

of the population. The article describes in detail the peculiarities of Novruz holiday and Last 

Tuesday in Gadabay, compares the traditions of this region with the holiday customs held in 

other regions, and analyzes the relevant and different aspects. 

Keywords: Gadabay, Novruz holiday, Last Tuesday, tradition 

 

GİRİŞ 

Hər bir xalqın tarixində müxtəlif bayramlar keçirmək ənənəsi vardır. Azərbaycan 

mədəniyyətinin qədim və zəngin tarixə malik bayramlarından biri Novruz bayramıdır. Novruz 
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bayramı xalqımzın ən cox yayılan, sevilən, təntənəli və geniş şəkildə qeyd olunan 

bayramlarından – mövsüm mərasimlərindən biridir. Novruz bayramı ta qədimdən, demək olar 

ki, bütün bölgələrimizdə qeyd olunmuşdur. 

Azərbaycanda özünəməxsus etnoqrafik və folklor ənənələri ilə seçilən zəngin 

bölgələrimizdən biri Gədəbəydir. Gədəbəydə də Novruz bayramı hər zaman təmtəraqlı şəkildə, 

böyük coşğu ilə keçirilmişdir. Lakin zamanla bu Novruz adətlərinin bir hissəsi  unudulmuş, bir 

hissəsi isə hələ də bölgədə qorunub saxlanmışdır. 

Bölgədə Novruz bayramına hazırlıq hələ bir ay öncədən – Boz aydan başlanır. Qışdan 

sonra evdə-eşikdə, həyət-bacada təmizlik işləri görülür, evlər ağardılır, ağaclar budanır, xalça-

palaz, yorğan-döşək günə verilir, çırpılıb yığılır, səməni cücərdilir və digər işlər görülür. Bu 

mərasimə “ev tökmə” deyilir. Qeyd edək ki, analoji mərasimə Naxçıvan ərazisində də “ev 

tökmə” deyilir. Müxtəlif bölgələrimizdə bu mərasim müxtəlif adlarla adlandırılır. Məsələn, 

İrəvan çuxurunda “paltar tökmə”, Lənkəranda “ev atmaq” deyilir. 

Bayrama bir ay qalmış çərşənbələr qeyd olunmağa başlayır. Qeyd edək ki, ilk üç 

çərşənbə ərazidə, demək olar ki, təntənəli şəkildə qeyd olunmur. Xalq arasında ilk üç 

çərşənbədə bol, zəngin süfrə də açmaq vacib deyil. İlk çərşənbə ərazidə Yalançı çərşənbə 

adlanır. 

Üçüncü çərşənbədə isə adətən ölülər yad olunur, qəbir üstə  gedilir, həmin il dünyasını  

dəyişənlərin, yəni ili çıxmayan mərhumların isə Qara bayramı qeyd olunur. Adamlar qəbir üstə 

ziyarətə gedir, özlərilə süpürgə, əski, su, bayram nemətlərindən düzəldilmiş xonça aparıb qəbir-

ləri palçıqdan təmizləyir, yuyub silir, ətrafını kol-kosdan təmizləyir, gətirdikləri şirniyyatları 

qəbir üstə qoyub mərhumun ruhuna dualar oxuyurlar. Son dövrlərdə bura islami çalarlar da 

əlavə olunub. Belə ki, qəbir üstə molla da aparılır, “Qurani-Kərim”dən “Yasin” və digər surələr 

də oxunur. Daha sonra evdə Qara bayramı qeyd olunan mərhumun adına bişirilmiş xörəklərdən, 

şirniyyatlardan ibarət süfrə açılır, yaxın qohum-qonşulardan çağrılıb ehsan verilir. Qəbir üstə 

qoyulan şirniyyatlar, bayram xonçaları isə adətən sonradan kəndin imkansızları tərəfindən 

götürülürdü. Gədəbəyin bəzi kəndlərində bu mərasim bir qədər fərqli şəkildə icra olunur. Belə 

ki, onlar üçüncü çərşənbədə ölülərini ziyaratə gedərkən əlavə olaraq orada qəbir üstə şam, 

qəbiristanlıqda da kiçik tonqallar qalayardılar. Qeyd edək ki, üçüncü çərşənbə bəzi bölgələrdə 

“Qara çərşənbə” və ya “Ölü çərşənbəsi” də adlanır. Tədqiqatçı Güllü Yoloğlu yazır ki, bu adət 

əksər türk xalqlarında da mövcud olmuşdur. “Ölü çərşənbəsi qədim türklərin atalar kultu ilə sıx 
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bağlıdır. Pakizə Aytacın da yazdığı kimi, “Eski Türkler`de bahar bayramı yüksek tepelere 

kurulmuş mezarlıklarda kutlanmakta idi. Nevruz törenleri de bu mekanlarda başlatılır, ölülere 

dualar edilir ve yemekler dağıtılır” [Yoloğlu: 233]. Əksər bölgələrimizdə məzarlıqlar, 

dünyasını dəyişənlərin ailələri üçüncü – Ölü çərşənbəsində ziyarət edilirdisə, bəzi yerlərdə, 

xüsusilə də Bakıda məhz Bayram günü qadınlar qəbir üstünə gedərdilər (Yoloğlu: 278). 

Ərazidə Axır çərşənbə və Novruz bayramı təmtəraqlı şəkildə qeyd olunur. Axır çərşən-

bədə hələ hava işıqlanmamış obaşdannan oyanır, qızlar çaydan və ya bulaqdan su gətirirlər, 

həmin suyla evdəkilər yuyunur, çay qoyur, müxtəlif xörəklərin hazırlanmasında istifadə olunur. 

Bəzi kəndlərdə hətta suya gedənlər özlərilə soğan, sarımsaq, kömür götürüb suya üç dəfə salam 

verəndən sonra əllərindəkini suya tullayıb deyərdilər – “mən ajılığımı, qaralığımı sana verirəm, 

ay çay, sən də əvəzində mana abaddıx, şirinnih gəti” deyib çaydan su götürürdülər. (Gədəbəy 

folklor örnəkləri: 276). Gətirilən sudan hətta mal-qaraya, toyuq-cücəyə, kartof və digər 

məhsulların üstünə səpərdilər ki, həmin il ruziləri bol-bərəkətli  olsun. El arasında məhz 

çərşənbənin səhəri günü gətirilən bu suya “çərşənbə suyu” deyilir. Qeyd edək ki, Naxçıvanda, 

daha dəqiq desək, Babək rayonunun bir sıra kəndlərində də Axır çərşənbənin səhəri bulaqdan 

gətirilən suya “çərşənbə suyu” deyilir, həmin su ilin sonuna qədər saxlanılır, xəmir yoğurduqca, 

uşaqlar xəstələndikcə həmin sudan istifadə edirlər. Qaraqoyunlu və Dərələyəz bölgələrində də 

Axır çərşənbənin səhəri sübh tezdən axar su üstünə gedib, üstündən üç dəfə atlanıb həmin sudan 

gətirib həyət-bacaya, evin ətrafına səpirlər. İnama görə belə edəndə il xoş gəlir, dərd-bəla, ağrı-

acı görməzsən (Qaraqoyunlu folkloru: 10; Dərələyəz folkloru: 72). Qarabağda isə ilin axır 

çərşənbəsində insanlar bir-birinin üstünə, yaxud evə gələn qonağın başından su tökərdilər. 

Ərazidə yayılan inama görə,  su aydınlıqdır deyə insanda olan dərd-bəla, xəstəlik bu suyla gedər 

(Qarabağ: folklor da bir tarixdir: 150). 

Gədəbəydə su ilə bağlı inanclar, fallar geniş yayılmışdır. Ərazidə Axır çərşənbədə xü-

susən subay qızların üstünə su atardılar ki, bəxtləri açılsın. “Gədəbəydə (ən çox da kəndlərində) 

İlaxır çərşənbədə cavanlar (fərqi yoxdur, qız ya oğlan) sübh tezdən qalxıb axar bulaq başına 

gedərək, müxtəlif qablarla axar bulağın suyundan götürüb həmin su ilə bir-birini isladırlar. Bu 

adət “sulaşma” adı ilə məşhurdur” (Allahverdi: 112) Bir nəfərə iki mis cam verib bulağa 

göndərirlər. Camın birinə işarə qoyub niyyət tuturlar və tapşırırlar ki, camın birini su ilə 

doldurub gətirsin. Əgər işarə olunan camı su ilə doldurub gətirərsə, həmin adamın niyyəti çin 

olacaq. Yaxud bir qab su götürürlər. Zənnində biri oğlan, biri qız olmaqla iki iynənin başına 
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pambıq dolayıb qabdakı suyun üzərinə atırlar. Sonra qabı firladırlar. Əgər sudakı iynələr bir-

birilə toqquşarsa, bu, niyyətdə tutulan oğlanla qızın ailə quracağına işarədir. 

Bütün bunlar göstərir ki, Axır çərşənbə və Novruz mərasimlərində su kultu ilə bağlı 

inanclar mühüm yer tutmuşdur. 

Axır çərşənbədə hamı, xüsusən uşaqlar təzə paltar geyinirlər. Qadınlar, qızlar isə daha 

çox qırmızı paltar geyinirlər. Bir müddət öncədən səməni göyərdilir. Süfrə açılır, süfrəyə səmə-

ni, çərəz, boyanmış yumurtalar, müxtəlif şirniyyatlar, xörəklər qoyulur. Bölgədə Axır çərşənbə 

və Novruz bayramına hazırlıq görərkən fəsəli, qatlama, kömbə kimi şirniyyatlar bişirirdilər. 

Qatlamanı hazırlayarkən qat-qat yağlanıb üst-üstə yığılmış xəmir hissə-hissə kəsilir, əllə yum-

rulanıb bükülür, üstdən bir qədər basılır, ortasında barmaqla deşik açılır və bol yağlı tavada 

qızardılır. Bişirdikdən sonra üzərinə şəkər tozu səpilir. Fəsəlini hazırlamaq üçün xəmir yoğru-

lur, bir az acımağa qoyulur, sonra kündələr hazırlanr. Daha sonra kündələr yayılır, hər yayın 

arası yağlanır, sonra yağlanan laylar birləşdirilib yenidən yayılır, üzərində ovlovun ucu ilə 

deşiklər açılır. Sacda üzü yağlanıb bişirilir, bişəndən sonra üzərinə istəyə görə şəkər tozu səpilir. 

Lakin 1980-ci illərdən sonra artıq bölgədə şəkərbura, paxlava, şorqoğalı, şirin qoğal kimi şir-

niyyatlar da hazırlanır. 

Bölgədə Axır çərşənbədə ən sevilən xörək əriştəaşının bişirilməsidir. Bir ay əvvəldən 

hazırlıq görülür, qadınlar növbələşərək hər gün bir evə yığılır, bayramın əriştəsi kəsilərək 

qurudulur, daha sonra qovrularaq torbalara yığılır və bayramda istifadəyə hazır olur. Bundan 

başqa Ordubadda da Axır çərşənbədə əriştəaşı bişirilir. Novruz günlərində müxtəlif bölgələrdə 

plovun müxtəlif növləri hazırlanır. Məsələn, Şəkidə çığırtmalı aş, lobyalı aş, Neftçala-Salyanda 

mütəlcəm plov, cənub bölgəsində südlü plov, şirin qovurma plov bişirilərdi. 

Axır çərşənbədə müxtəlif oyunlar oynanılır, qızlar fala baxır, qapıpusduya çıxılır və 

digər maraqlı mərasimlər keçirilir. Gədəbəyin Şınıx mahalında gənc qızlar bayramın günortası 

qızlardan birinin evinə yığılır, hərə öz evindən düyü, əriştə, yağ, qazan və s. gətirir, aş dəmləyir, 

yeyib-içib şənlənirdilər. Bu mərasimə “Aş-biş oyunu” deyilirdi. Daha sonra müxtəlif oyunlar 

oynayırdılar. Gədəbəyin bəzi kəndlərində isə qızlar bu mərasimi açıq havada keçirirdilər. Yeyib 

içəndən sonra yelləncək qurub yellənirdilər. Qızların hamısının bəxti açılsın, yeni il onlara tale, 

bəxt baxımından uğur gətirsin deyə, bu mərasimə “Bəxti bayram” deyilirdi (Gədəbəy folklor 

örnəkləri: 277) 
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Axşam tonqal qalanır, hamı ətrafına yığılır, tonqalın üstündən “ağırlığım, uğurluğum 

tökülsün, odda yansın” deyərək atlanardılar. Cavan qızlar isə tonqalın üstündən atlanıb tez bir 

zamanda bəxtlərinin açılmasını arzulayardılar: 

Atıl-batıl çərşənbə, 

Baxtım açıl çərşənbə. 

Eynilə analoji mərasimə Güney Azərbaycanda da rast gəlinir. “Güney Azərbaycanda 

çərşənbə axşamı tonqalın üstündən atılan qızlar ümid edirlər ki, bayrama qədər qapılarını döyən 

olacaq: 

Atıl-Matıl çərşənbə 

Baxtım açıl çərşənbə 

Ağırlığımı verdim sənə 

Yüngüllüyü aldım səndən 

Sarılığımı verdim sənə 

Qırmızılığını ver mənə [Yoloğlu: 230]. 

Qeyd edək ki, Gədəbəydə əvvəlki üç çərşənbədə və Novruz bayramında da hər həyətdə 

tonqal qalanır. Həmin günlərdə uşaqlar günortadan lopa hazırlayırlar. Bunun üçün uzun məftilin 

ucuna köhnə əski parçaları dolayıb onu neftlə dolu qabın içinə qoyur, axşamında isə tonqal 

qalayıb şənlənir, hərə öz lopasını göyə tullayır, uşaqlar hətta öz aralarında lopanı daha hündürə 

atmaq üçün yarışırdılar. Bəzi bölgələrdə, konkret desək, Masallının və Gürcüstanın bəzi kənd-

lərində Axır çərşənbədə və Novruz bayramında yeddi tonqal qalanırdı. Hər kəs sıra ilə bu yeddi 

tonqalın üstündən atlanardı. 

Azərbaycanda keçirilən Axır çərşənbədə və Novruz bayramında papaqatdı adəti də ge-

niş yayılmışdır. Gədəbəyin Şınıx mahalında isə bu bir qədər fərqli keçirilirdi. Əsasən cavan 

oğlanlar bayramın günortasında ev-ev gəzir, torbalarını verir və ev sahibinə “baja-baja payımı 

ver” deyirdilər. Ev yiyələri də torbalara şirniyyat, konfet, yumurta, çərəz və s. qoyub qaytarar-

dılar. Buna “baca-baca” oyunu deyilirdi. “Bayram axşamından bir gün əvvəl “baca-baca” günü 

keçirilərdi. Hər bir evdə həddi-buluğa çatmamış uşaqlar özlərinə bayram torbası tikdirər və 

qonşu qapılara atardılar ki, bayram paylarını alsınlar. Kimin qapısında daha çox bayram torbası 
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atılardısa, o bir neçə gün öyünərdi ki, bütün gecəni uşaqlara bayram payı vermişəm” (Yoloğlu: 

277). Türk xalqlarının Novruz adətlərində də baca-baca oyunu yayğın olmuşdur. Tədqiqatçı 

Güllü Yoloğlu baca-baca oyununun türk xalqlarında da mövcud olduğunu bildirərək yazır ki, 

noqay türklərində Novruz bayramında uşaqlar baca-baca gəzib oxuyardılar. Navruz oxuya-

oxuya qapı-qapı gəzən uşaqlar “Aykümbikə” deyə ev sahibəsinə müraciət edir, ondan pay 

istəyir, əvəzində alqış da deyirdilər (Yoloğlu: 334). “Qazax bölgəsində də baca-baca oyunu 

geniş yayılmışdır. Bunun üçün torbanı oxlovun ucuna taxараг qapıdan içəri uzadıb, pay almaq 

adət şəklini almışdı. (Allahmanlı: 133). Qeyd edək ki, bu adət ayrı-ayrı bölgələrdə müxtəlif cür 

adlandırılır. Neftçala-Salyan bölgəsində papaqatdıya “qurşaq atdı”, Lənkəran bölgəsində isə 

“dəsmalatdı” deyilir. 

Ərazidə vaxtilə Kosa-kosa oyunu da oynanılmışdır. Axır çərşənbədə cavanlar dəstə ha-

lında kosa bəzəyib sazla, balabanla, çalıb oynaya-oynaya qapı-qapı gəzib kosa payı yığırdılar. 

Qapını döyürdülər, kim çıxsa, bu nəğməni oxuyurdular: 

Beyjə nə gejəsidi? 

Noyruz gejəsidi. 

Verin mənim payımı. 

Verənin oğlu olsun, 

Vermiyənin kor qızı. 

Təndirə tüşsün, 

Qırmızı pişsin. (Gədəbəy folklor örnəkləri: 277). 

Söyləyicilərin verdiyi məlumata görə bölgədə Axır çərşənbədə və Bayram axşamında 

qadınlar kişi paltarı geyinib, bığ-saqqal qoyur, kişilər də qadın paltarı geyinib üz-gözlərini bə-

zəyib qapı-qapı gəzər, şənlənər, mahnı oxuyarlarmış. Lakin təəssüf ki, bununla bağlı tam mətn 

toplaya bilmədik. Analoji mərasimə Neftçala-Salyan bölgəsində də rast gəlinir. Belə ki, bu 

ərazidə bayram axşamlarında bəzən qadınlar da kişi paltarı geyinir, özlərini Kosaya bənzədərək 

yalançı saqqal-bığ qoyur, qonşuların, tanışların evinə gəlib mahnı oxuyurmuşlar (Sadıqqızı: 

111). 
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Novruz bayramı günlərində, daha dəqiq desək, 20-21 martda kəndlərdə səpin işlərinə 

başlayardılar. Bölgədə kartofçuluq daha çox inkişaf etdiyinə görə kartof, bundan əlavə 

qarğıdalı, çuğundur, lobya kimi tərəvəzlərin də səpininə bayram günü başlanardı. İnama görə 

bu günlərdə səpin başlanardısa, məhsuldarlıq daha da bol olardı. 

Axır çərşənbədə və Novruz Bayramında bir sıra Novruz falları da icra olunur. Bölgədə 

ən geniş yayılmış Novruz fallarından qapıpusdunu qeyd etmək olar. Axır çərşənbədə şər 

qarışandan sonra qadınlar və qızlar ürəklərində niyyət tutub qapı pusurlar. Eşitdikləri ilk sözə 

əsasən niyyətlərini yozurlar. Ona görə çalışırdılar ki, evlərdə Axır çərşənbə axşamı yaxşı söz 

danışsınlar ki, eşidən xeyrə yoza bilsin. Bölgədə yayılan fallardan biri də ilin Axır 

çərşənbəsində subay, bakirə qızları hananın oxuna mindirirdilər. Başlarına çarşab salar, qaba 

su tökürdülər. Niyyət edirdilər. Qızlar suda baxıb gördüklərini deyərdilər. Ona uyğun da niyyət 

edən adam da niyyətini yozardı. 

Gədəbəydə Novruz bayramında yayılan gözəl adətlərdən biri də qohum-qonşularda 

imkansız və kasıb ailələr varsa, onlara da bayramlıq – düyü, yağ, qənd, çay və s.) göndərilirdi 

ki, bayram günlərində heç kimin sürfəsi boş qalmasın.  Novruz bayramında yayılan inanca görə 

küsülü qalmaq olmaz. Ağsaqqallar yığışıb küsülüləri bu bayramda barışdırardılar. 

Bölgədə mövcud olan və hələ yaşayan adətlərdən biri bayram günlərində nişanlı qızlara 

“bayramlıq” aparılması adətidir. Vaxtilə qatlama, fəsəli kimi şirniyyatlar aparılırdısa, hazırda 

əsasən şəkərbura, paxlava kimi şirniyyatlarla dolu xonçalar, nişanlı qıza aid geyim əşyaları 

aparılır. 

Bölgədə Novruz bayramı günlərində oğlan uşaqları yumurta döyüşdürmə, Dirədöymə, 

Çilingağac kimi müxtəlif oyunlar oynayardılar. Bunlardan ən geniş yayılanlar yumurta ilə olan 

oyunlardır. Ümumiyyətlə, bütün bölgələrdə yumurta döyüşdürmə ən geniş yayılmış 

oyunlardandır. Ərazidə də bu cür oyunlar üstünlük təşkil edir. Oğlan uşaqları arasında keçirilən 

bu oyunda yumurtalar bir-birinə vurulur, sınan tərəf məğlub olur və buna “Döyüş oyunu” 

deyilirdi. Bayram günlərində uşaqlar arasında çox oynanılan oyunlardan biri “Dığır-dığır” oyu-

nudur. Bir qədər maili yerdə yumurtanı qoyurlar və yuxarıdan başqa bir yumurtanı dığırlayırlar. 

Dığırlanan yumurta aşağıdakına dəyərsə, dığırlayan şəxs həmin yumurtanı götürür və oyun bu 

cür dava etdirilir. Bayram günlərində oynanılan “Qatar” oyununda isə müəyyən qədər yu-

murtanı (40-50 ədəd) yanaşı – iki qatara düzürlər. Sonra əvvəldən başlayıb yumurtaları 

döyüşdürürlər. Axırda kimin əlindəki yumurta sınmamış qalarsa, o qalib hesab olunur və bütün 
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yumurtaları götürür. Filologiya elmləri doktoru Ramazan Qafarlı yumurta oyununun mahiyyəti 

haqqında yazır: “Yumurta – törənişin, təbiətin oyanmasının, həyatın təzələnməsinin, cansızın 

canlanmasının simvoludur. Yumurtaları boyamaq və onları döyüşdürmək ənənəsi çox əski çağ-

lardan qalmışdır” (Qafarlı). “Təbiətdən alınan təbii boyalarla yumurta boyanması dünyanın və 

təbiətin yenidən rənglənməsi və ya dirilməsi mənasını simvolizə etməkdədir” (Xəlil: 69). 

Bölgədə Novruz bayramı günlərində kəndirbazlar, pəhləvanlar da gələrdi. Lakin təəssüf 

ki, bununla bağlı ətraflı mətnlər əldə edə bilmədik. 

Bölgədə belə bir inanc var ki, bayramdan sonrakı – martın 20-dən sonrakı ilk 4 gündə 

olan havaya əsasən bütün il ərzində havanın necə olacağını bilmək olar. Martın 21-i yazı, 22-i 

yayı, 23-ü payızı, 24-ü qış fəslini təmsil etdiyindən həmin günlərə görə il ərzində fəsillərin necə 

keçəcəyini müəyyənləşdirərdilər.  

Göründüyü kimi Gədəbəydə Axır çərşənbə və Novruz bayramı təntənəli şəkildə, böyük 

coşğu ilə keçirilmişdir. Qeyd etdiyimiz mətnlər Novruz mərasim kompleksi haqqında müəyyən 

qədər təsəvvür yaratmışdır. Bu adətlərin bəziləri unudulsa da, bəziləri hələ də mövcudluğunu 

saxlayır. 
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NAXÇIVAN ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ MİLLİ ADƏT VƏ 

ƏNƏNƏLƏRİMİZİN TƏDRİSİ 

TEACHING OUR NATIONAL CUSTOMS AND TRADITIONS IN HIGHER 

EDUCATION INSTITUTIONS OF NAKHCHIVAN 

Səfərli Nübar Təmiraz qızı 

“Naxçıvan” Universiteti, Pedaqogika və psixologiya kafedrası 

ÖZET 

Xalqımızın bu günə qədər yaşatdığı, qoruyub gələcək nəsillərə aşıladığı, Novruz bayramı 

dünyanın yaranma, inkişaf və yaşam sirləri ilə bərabər, gələcəyə, xoşbəxt yaşama, bolluğa 

ümidini əks etdirir. Novruz bayramı təbiətin oyanması, əkinçilik təsərrüfatının başlanması ilə 

bağlı əsl dünyəvi bayram olmaqla bərabər, özündə xalqımızın zəngin milli dəyərlərini əks 

etdirir.  Xalqımız üçün əziz olan bu milli bayramın müstəqillik qazanılana qədər qeyd 

edilməsinə müxtəlif maneələr qoyulsa da, müstəqillik qazanıldıqdan sonra ümummilli lider 

Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə qeyd olunmağa başlanıb və 2010-cu ildən etibarən mart ayının 

21-i “Beynəlxalq Novruz Günü”dür. 

Xalqımızın bütün adət və ənənələrini özündə əks etdirən bu tarixi bayram Azərbaycanın 

ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanda bütün dövrlərdə insanlar tərəfindən qeyd edilmiş, 

unudulmamış, hətta gələcək nəsillərə aşılamaq üçün müxtəlif işlər görülmüşdür. Belə ki, 

bayram zamanı muxtar respublikanın məktəb və məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində, o 

cümlədən ali təhsil müəssisələrində müxtəlif bayram tədbirləri keçirilir. Bu tədbirlər zamanı 

gənc nəsilə Novruz adət-ənənələri və inancları, su, torpaq, yel və od çərşənbələri, Novruz 

atributları və personajları,  bayrama aid olan meydan tamaşaları, xalq oyunları və müxtəlif 

folklor nümunələri haqqında məlumat verilir və dünyada sülh və birgə yaşayışın təmin edilməsi 

məqsədilə hər kəs Novruzun aşıladığı milli dəyərləri qorumağa çağırılır.  

 Naxçıvan ali təhsil müəssisələrinin pedaqoji fakultələrində ildə iki dəfə: oktyabr-noyabr və 

mart-aprel aylarında pedaqoji təcrübə keçirilir. Bu təcrübələrin əsas məqsədi gənc müəllimləri 

gələcəyə hazırlamaqla bərabər işləyəcəkləri məktəblərdə müxtəlif tərbiyəvi tədbirləri  təşkil 

etmək  qabiliyyətinin də inkişaf etdirilməsidir. Oktyabr-noyabr aylarında təcrübəçi tələbələr 

təhkim olunduqları məktəblərdə, həmin məktəbin şagirdlərilə birlikdə -“Beynəlxalq  

Müəllimlər günü”, “Dövlət Müstəqilliyi Günü”, “Dövlət Bayrağı Günü”, “Konstitusiya günü” 

kimi xalqımız üçün əlamətdar olan günləri qeyd edirlər. Mart-aprel aylarında isə təcrübəçi 

tələbələr  “8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü” və “Novruz bayramı” ilə bağlı  məktəblilərlə 

birlikdə geniş bayram tədbirləri hazırlayırlar. Şagirdlər arasından istedadlı uşaqları üzə çıxarıb, 
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onlara müxtəlif rollar verirlər və bu rollara uyğun milli paltarlar geyindirirlər. Bu tədbirlərin  

hazırlanmasında məqsəd yalnız bayram şənlikləri təşkil etmək deyil, həmçinin gənc nəsildə 

milli soykökünə, adət və ənənələrinə bağlılıq yaratmaq, onları milli ruhda böyütməkdir. 

Açar sözlər:  adət və ənənələr, milli dəyərlər, tərbiyə 

ABSTRACT 

Novrus Holiday, which have been saved to this day, preserved and inoculated to future 

generations, along with the secrets of the creation, development and life of the world, reflects 

the hope for the future, happy life and abundance. Novruz holiday is a real secular holiday 

associated with the awakening of nature, the beginning of agriculture, as well as reflects the 

rich national values of our people. Although before gaining independence there were various 

obstacles to the celebration of this national holiday, which is dear to our people, but after 

independence, it began to be celebrated under the leadership of national leader Heydar Aliyev, 

and since March 21, 2010 is the International Day of Novruz. 

Beginning from the ancient period this historical holiday, which reflects all the customs and 

traditions of our people, has been celebrated by people in Nakhchivan, an integral part of 

Azerbaijan, so has not been forgotten, and even various works have been done to inoculate it 

to the future generations. Thus, during the holiday, various holiday events are held in schools 

and preschools of the autonomous republic, as well as in higher education institutions. During 

these events, the young generation is informed about Novruz traditions and beliefs, 

Wednesdays of water, earth, wind and fire, Novruz attributes and characters, holiday field 

performances, folk games and various folklore samples, and to ensure peace and coexistence in 

the world everyone is called to protect the national values represented by Novruz. 

Pedagogical practice is held twice a year in the pedagogical faculties of Nakhchivan higher 

education institutions: in October-November and March-April. The main purpose of these 

practices is to prepare young teachers for the future, as well as to develop their ability to 

organize various educational activities in the schools where they will work. In October-

November, such significant days for our people as “International Teacher's Day”, “State 

Independence Day”, “National Flag Day”, “Constitution Day” are celebrated together with the 

students of the schools where trainee students practice. And in March-April, practicing students 

together with schoolchildren prepare large-scale festive events related to the "International 

Women's Day on March 8" and "Novruz Holiday". They identify talented children among the 
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students, give them various roles and dress them in national costumes that correspond to these 

roles. The purpose of preparing such kinds of events is not only to 

organize holiday festivities, but also to create attachment to the national roots, customs and 

traditions in the younger generation, to bring up them close to the national spirit. 

Key words: customs and traditions, national values, upbringing 
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İLHAM ALİYEV’İN KARABAĞ ZİYARETLERİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL 

ANALİZİ 

THE SEMIOTIC ANALYSIS OF İLHAM ALİYEV'S VISITS TO KARABAKH 

Arş. Gör. Semih SÖĞÜT 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 

ORCID NO: 0000-0001-5946-5089 

ÖZET 

Kafkasya’nın stratejik açıdan önemli bölgelerinden olan Karabağ, bu öneminden dolayı da tarih 

boyunca birçok savaşa şahitlik etmiştir. Karabağ’ın nihai durumu 27 Eylül 2020’de başlayıp 10 

Kasım 2020 tarihinde sonuçlanan İkinci Karabağ Savaşı ile belirlenmiştir. Bu savaşla birlikte 

Karabağ uluslararası anlaşmalar ve Birleşmiş Milletler Kararları ile ait olduğu Azerbaycan 

Cumhuriyeti ile bütünleşmiştir.  

Savaşın ardından diplomatik, kültürel ve insani durumla ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. 

Azerbaycan Cumhuriyeti yönetimi savaşta gösterdiği başarıyı bahsedilen alanlarda da 

göstermek üzere hızlı adımlar atmış ve bu adımları dünya kamuoyu ile paylaşmıştır. İşgalden 

kurtarılan topraklarda gerçekleştirilen altyapı çalışmaları ile kültürel ve demografik atılımlar 

bizzat Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından başlatılmış, teşvik ve teftiş 

edilmiştir. Bu amaçla İlham Aliyev eşi Mehriban Aliyeva ile birlikte bölgeye birtakım ziyaretler 

gerçekleştirmiştir. Bu ziyaretlerin fotoğrafları Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Resmi Hesapları 

tarafından dünya kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

Göstergebilim, hayatta karşılaşılan her türlü gösterenin göstermek istediği gösterilenlerin 

analizini amaçlar. Bu amaçla göstergebilimciler, yorumcu pozisyonuna geçerek gösterenleri 

yorumlarlar. Gösteren ve gösterilenin birleşimden doğan göstergeler, kurgusal gerçeklikler 

olarak hayatımızı kuşatırlar. 

Bu çalışmada, göstergebilim esas alınarak İlham Aliyev’in Karabağ ziyaretleri esnasında 

çekilerek paylaşılmış fotoğrafları analiz edilmiştir. Gösteren olarak kullanılan fotoğraflardaki 

düz ve yan anlamlar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Böylelikle uzun yıllardan sonra ülkesinin 

bütünlüğü sağlayabilmiş bir liderin ruh hali ve vermek istediği mesajlar ele alınmıştır. Bu 

fotoğraflarda İlham Aliyev’in Karabağ’ı yeni yollar ile Azerbaycan’ın diğer kısımları ile hızlıca 

bağlamak istediği, Karabağ halkının yeni durumdan ve Azerbaycan yönetiminden memnuniyet 

duyduğunu göstermeye çalıştığı, Ermenistan’ın Karabağ işgali esnasında tarihi binalar ile kamu 

binalarını tahrip ettiğini vurgulamaya çalıştığı ve Karabağ’ın Azerbaycan’ın kültürel 

hayatındaki önemini ön plana çıkardığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Karabağ, İkinci Karabağ Savaşı, Aliyev, Göstergebilim. 
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ABSTRACT 

Karabakh, which is one of the strategically important regions of the Caucasus, has witnessed 

many wars throughout history due to its importance. The final state of Karabakh was 

determined with the Second Karabakh War, which started on September 27, 2020 and ended 

on November 10, 2020. With this war, Karabakh has been integrated with the Azerbaijan 

Republic, to which it belongs, by international agreements and United Nations Decisions. 

After the war, studies on the diplomatic, cultural and humanitarian situation gained momentum. 

The administration of the Azerbaijan Republic took rapid steps to show its success in the war 

in the mentioned areas and shared these steps with the world public. The infrastructure works 

and cultural and demographic breakthroughs carried out in the lands liberated from the 

occupation were initiated, encouraged and inspected by the President of Azerbaijan, Ilham 

Aliyev. For this purpose, İlham Aliyev and his wife Mehriban Aliyeva made some visits to the 

region. Photographs of these visits were shared with the world public by the Official Accounts 

of the Azerbaijan Presidency. 

Semiotics aims to analyze signifieds what is shown by all kinds of signifiers encountered in 

life. For this purpose, semiologists take the position of commentators and interpret the 

signifiers. The signs arising from the combination of the signifier and the signified surround 

our lives as fictional realities. 

In this study, based on semiotics, the photographs of Ilham Aliyev taken and shared during 

Karabakh visits were analyzed. Straight meanings and connotations in the photographs used as 

signifier were tried to be revealed. In this way, the mood of a leader who was able to ensure the 

integrity of his country after many years and the messages he wanted to give was discussed. It 

was seen in these photographs that Ilham Aliyev wanted to quickly connect Karabakh with 

other parts of Azerbaijan by building new roads, tried to show that the people of Karabakh were 

pleased with the new situation and the Azerbaijani administration, emphasized that Armenia 

destroyed historical buildings and public buildings during the Karabakh invasion, and Karabakh 

highlighted the importance of Azerbaijan in cultural life. 

Keywords: Karabakh, Second Karabakh War, Aliyev, Semiotics. 

 

GİRİŞ 

Karabağ tarih boyunca Kafkasya’nın önemli bölgelerinden biri olmuştur. İran, Rusya, Anadolu 

ve Türkistan arasındaki bağlantı hattının kalbinde yer alan bu bölge, bu öneminden dolayı 

savaşların eksik olmadığı bir toprak parçası olmuştur. Savaşlar, göçler ve siyasi kararlarla 

bölgenin etnografik yapısı istikrarsızlaştırılmış, öneminden dolayı paylaşılamayan bu topraklar 

bölgede tek hakim unsur olmak isteyen SSCB tarafından Dağlık ve Ova Karabağ olmak üzere 

bölünmüştür (Yılmaz, 2013: 76). Bu bölünme çatışmaları durdurmak yerine hızlandırmıştır. 

Dağlık Karabağ, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin yıkılmasının ardından 

Azerbaycan’a bağlı kalmıştır. Uluslararası Anlaşmalar ve BM kararlarıyla Azerbaycan toprağı 

olduğu tescil olunan Dağlık Karabağ ve Azerbaycan topraklarının Dağlık Karabağ dışında 
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kalan %20’lik kısmı 1992-1993 yıllarında gerçekleşen savaşlar sonucunda Ermenistan 

tarafından hukuksuzca işgal edilmiştir. Ermenistan’ın hukuksuz işgali, işgal esnasında 

gerçekleştirdiği katliamlar ve uzlaşmasız tavrı sorunun günden güne büyümesine ve bir türlü 

çözülememesine neden olmuştur. Neticede 27 Eylül 2020’de başlayan İkinci Karabağ Savaşı, 

10 Kasım 2020’de Azerbaycan’ın zaferi ile sonuçlanmış ve Azerbaycan işgal edilen 

topraklarını işgalden kurtarmıştır (URL 1). 

Savaşın kazanılmasının ardından bölgede hızla imar çalışmalarına girişilmiş, bir yandan 

bölgede işgal ve savaş nedeniyle aksayan kamu hizmetleri iyileştirilmeye çalışılırken diğer 

yandan bölgenin yollar aracılığı ile madden tarihi ve kültürel eserler aracılığı ile manen 

Azerbaycan’ın diğer bölgelerinden ayrılmış olarak geçirdiği 30 yılın izleri örtülmeye 

çalışılmıştır. Bütün bu çalışmaların yerinde denetlenmesi ve dünya kamuoyu ile paylaşılması 

amacıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından bölgeye ziyaretler 

gerçekleştirilmiş, bu ziyaretlerde çekilmiş fotoğraflar Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’na ait 

resmi hesaplar aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

YÖNTEM 

Göstergebilimin önemli isimlerden Roland Barthes, göstergebilimi insanın hayatında 

karşılaştığı bütün gösterenlerin, yani herşeyin, bir çözümlemesi olarak tanımlamıştır (1993: 11). 

Bu yöntemde bilim insanları kendilerini yorumcu pozisyonuna çekerek öznellikten sıyrılır ve 

karşılaştıkları gösterenleri nesnel bir şekilde ele alabilirler. Elbette bu ele alış, keyfi bir süreci 

değil göstergebilimin yapısal dil bilimden esinlenerek oluşturulmuş dört analitik ayrımının  

kullanılmasıyla gerçekleştirilen bilimsel incelemeyi imler. “Dil ve söz; gösterilen ve gösteren; 

dizim ve dizgi; düz anlam ve yan anlam” olarak belirlenen bu dört analitik düzlem 

göstergebilimsel yöntemin temel sacayaklarını oluşturur (Barthes, 1993: 25).  

Gösteren ve gösterilenin birlikteliğinden doğan gösterge ele aldığımız yöntemin temel 

birimidir. Gösterge, gösterenin anlatmak istediği gösterilenle birlikte ele alınmasıyla karşımıza 

çıkan kurgusal gerçekliktir. Hayatı ve etrafımızdaki olayları anlamlandırmakta kullandığımız 

manaların dışa vurumudur gösterge. Bu nedenle göstergebilim farklı alanlarda ortaya konulmuş 

ürünlerin analizinde kullanmaya elverişlidir (Civelek, 2020: 782). 

Bu çalışmada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 2020 İkinci Karabağ Savaşı’nın 

ertesinde gerçekleştirdiği Karabağ ziyaretlerinde çektirdiği ve resmi sosyal medya hesaplarında 

paylaştığı fotoğraflar temel gösterenler olarak ele alınacaktır. Bu göstergelerle anlatılmak 

istenenler bölge gerçeklikleri ışığında incelenecektir. Ayrıca bazı fotoğraflar göstermek 

istedikleri mesajlarla birlikte paylaşılmıştır. Bu mesajlardaki anlatım bir yandan gösterilene 

işaret ederken bir yandan da kendisi bir gösterge olarak bazı alt metinlere ve bölge tarihine 

göndermeler yapmaktadır. 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki “Dağlık Karabağ” ifadesinin kendisi de önemli bir 

gösterendir. Bu ifade, yukarıda değinildiği gibi bölgeyi küçük ve yönetilebilir parçalara bölerek 

hakimiyetini perçinlemek isteyen SSCB’nin bir stratejisinden kaynaklanmaktadır. Bu ifadenin 

Türkçe başta olmak üzere birçok dünya dilinde yerleşmiş olması ve Azerbaycan’ın dost ülkesi 
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Türkiye Cumhuriyeti’nin basın ve bilim dünyasında sıklıkla kullanılıyor olması da SSCB’nin 

bahsedilen stratejisinin bir başarısıdır. Bugün Rusya’nın bu bölgede konuşlanmış binlerce 

askeri de bu başarının bir sonucudur. Peki “Dağlık Karabağ” ifadesi ile gösterilen nedir? Bu 

ifadenin alt metninde tarih boyunca bir bütün halinde olan Karabağ’ı bölmek; bölgeyi işgal, 

katliam ve sürgünlerden sonra bile Azerbaycan’a aitliğinden Ermeniler dahil kimsenin şüphe 

duymadığı civar vilayetlerden ayırmak; 18. yüzyıldan itibaren yürütülen sosyal mühendislik 

çalışmaları ile Ermeni nüfusa yoğunluk kazandırılan şehirleri imlemek yoluyla bir algı oyununu 

hayata geçirmek bulunmaktadır. Bu göstergeyi doğru tahlil eden Azerbaycan Cumhuriyeti Bilgi 

ve iletişim Teknolojileri Merkezi oluşturduğu “Sanal Karabağ” adlı internet sitesinde “Dağlık 

Karabağ” ifadesi “bölücülük niyetiyle Karabağ’ın bir bölümüne verilmiş bir isim” olarak 

tanımlamakta ve kullanımdan kaçınmak gerektiğini vurgulamaktadır (URL 2). Bu çalışmada 

da bundan sonra Karabağ ifadesi kullanılacaktır. 

10 Kasım 2020 tarihinde sonuçlanan 2. Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan Cumhuriyeti 

uluslararası anlaşmalarla kendisine ait olduğu tescillenmiş topraklarını işgalden kurtarmıştır. 

Bu tarihte askeri çatışmalar sona ermiş, kültürel ve diplomatik arenadaki mücadele başlamıştır. 

Ermenistan işgali sırasında yeterli önem gösterilmemiş ve savaş süresince yıpranmış alt 

yapıların yeniden inşası ile ilgili çalışmalar kadar bu şehirlerde işgal güçleri tarafından kasıtlı 

olarak bastırılmış kültürel hayatın canlandırılması ve yıkılmak üzere terk edilmiş tarihi eserlerin 

ihyası bu toprakların Azerbaycan’ın diğer kısımları ile bütünleşmesinde ve kalkınmasında 

önem arz etmektedir. 

Bu bütünleşmeyi sağlamak ve kazanılmış zaferi tescillemek üzere Azerbaycan Cumhurbaşkanı 

İlham Aliyev eşi Mehriban Aliyeva ile birlikte Karabağ bölgesine ziyaretler gerçekleştirmiştir. 

Bu ziyaretler esnasında önemli görülen anlar fotoğraflanarak kamuoyu ile Azerbaycan 

Cumhurbaşkanlığı’na ait resmi hesaplarca paylaşılmıştır. Bu fotoğraflarla hem Azerbaycan 

halkına hem de dünya kamuoyuna birtakım mesajlar verilmek istenmiştir. 
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Resim 1: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva Fuzuli’de (Kaynak: 

Cumhurbaşkanı Aliyev’in Resmi İnstagram Hesabı – URL 3) 

 

Bu ziyaretten ilk paylaşılan fotoğrafta Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve eşi Fuzuli yakınlarında 

yeni yapıldığı belli olan bir asfalt yolun üzerinde görülmektedirler. Resim 1’de gösterilen açık 

bir şekilde işgal altında ihmal edilmiş olan bölgenin altyapı çalışmalarına hızla başlandığı ve 

modern yollar aracılığı ile bölgenin Azerbaycan’ın diğer kentleri ile bağlantısının hızlı bir 

şekilde kurularak maddi ve insani kalkınmanın ivedilikle gerçekleştirileceğidir. Daha sonra 

aynı yerden paylaşılan başka bir fotoğrafta bu durum açıkça ifade edilmiş bölgenin maddi 

kalkınmasının sağlanacağı vurgulanmıştır. Ayrıca bu yolun bölgenin işgalden kurtarılmasından 

sonra gerçekleştirilen ilk altyapı çalışması olması hasebiyle özel bir önem taşıdığının altı 

çizilmiştir. 

Page 232



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

  
 

 
 

  

Resim 2: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Azerbaycan Bayrağı’nı Öperken (Kaynak: Cumhurbaşkanı 

Aliyev’in Resmi İnstagram Hesabı - URL 3) 

Resim 2’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tahrip edilmiş bir kamu kurumunun 

önündeki bayrak direğine çekilecek bir Azerbaycan Bayrağı’nı diz çökmüş vaziyette öperken 

görülmektedir. Türklerde bayrak eski devirlerden beri önemli hatta kutsal görülen bir sembol 

olmuştur (Üçüncü, 2015: 495). Tarihte farklı dönemlerde Türk topraklarını işgal eden farklı 

güçler tarafından Türklerin dirençlerini ve milli haysiyetlerini kırmak maksadıyla Türk 

Bayrağı’na saygısızlık yapıldığı tarihi vesikalarda yer almaktadır (Üçüncü, 2015: 501). 

Düşmanın şehadetiyle de tescillenen Türklerin bayrak sevgisinin altında yatan önemli 

anlayışlardan biri bayrağın dalgalandığı yerin vatan olarak görülmesidir. Cumhurbaşkanı 

Aliyev’in fotoğrafta diz çökmüş bir vaziyette gösterilmesinin göstermek istediği mesaj, bayrağa 

duyulan saygı kadar vatan toprağı ile kurulan güçlü bağın vurgulanmasıdır. Ayrıca arka planda 

yer alan bina işgalden kurtarılmış ve ganimet olarak görülen bir kamu binasıdır. Bununla 

birlikte binanın eskiliği özellikle ön plana çıkarılmış, işgal güçlerinin işgal ettikleri topraklarda 

gerekli kamu hizmetlerini düzgün bir şekilde vermediği gösterilmek istenmiştir. Yine binanın 

savaş sırasında aldığı tahribat saklanmayarak mevcut durum gözler önüne serilmiş, böylece 

gelecekte yapılacak inşa faaliyetlerinin daha görünür olması amaçlanmıştır. 
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Resim 3: İlham Aliyev Halkla Birlikte (Kaynak: Cumhurbaşkanı Aliyev’in Resmi İnstagram Hesabı - URL 3) 

Resim 3’te ise İlham Aliyev bölge halkıyla birlikte görülmektedir. Aliyev’in şehre gelişi 

sebebiyle coşkulu bir şekilde tezahürat yapan ve yüzleri gülen insanlar fotoğraflanmıştır. 

Böylelikle dünya kamuoyuna bölge halkının oluşan yeni durumdan memnun olduğu mesajı 

verilmek istenmiştir. Fotoğrafta korumalar mümkün olduğunca arka planda bırakılarak 

Aliyev’in halkla içiçe olduğu bir resim ortaya konulmuştur. Ayrıca Aliyev ile birlikte fotoğraf 

çekilmeye çalışan genç ve arkada Aliyev’in fotoğrafını çekmeye çalışan orta yaşlı kişi ile 

Aliyev’in farklı yaş gruplarından Azerbaycan halkı arasında popüler ve sevilen bir lider olduğu 

örtük mesajı fotoğrafa yerleştirilmiştir. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Aliyev’in güler yüzlü bir 

şekilde fotoğraflanması, onun da halkın ilgisinden memnun olduğu mesajı gösterilmek 

istendiğinin bir gösterenidir. İlham Aliyev’in üzerinde askeri kamuflaja sahip bir giysinin 

bulunması ve sıkılı bir şekilde bulunan sağ yumruğunu havaya kaldırmış olması ise savaşın 

askeri boyutunun Azerbaycan tarafından kazanıldığının bir göstereni olarak sunulmuştur. 

Ayrıca çalışmayan trafik lambası yine bölgede işgal ve savaş nedeniyle aksayan kamu 

hizmetlerinin bir göstereni olarak fotoğrafın içine yerleştirilmiş, halkın bölgeyle yeterince 

ilgilenmeyen işgal yönetiminden kurtulmasının mutluluğu gösterilen olarak sunulmak 

istenmiştir.  
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Resim 4: İlham Aliyev Ağdam Cuma Camii’nin Önünde (Kaynak: Cumhurbaşkanı Aliyev’in Resmi İnstagram 

Hesabı - URL 4) 

Resim 4’te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ağdam Cuma Camii’nin önünde 

görülmektedir. Aliyev bu fotoğrafta kızgın bir şekilde resmedilmiştir. Arkasında bulunan ve 

Azerbaycan’ın önemli kültürel ve dini merkezlerinden biri olan Ağdam Cuma Camii’nin 

bakımsız haline öfkelendiği açık bir şekilde gösterilmiştir. Yine sıkılı ve havaya doğru kalkan 

sağ yumruğu camiyi bu hale getiren düşmana duyulan öfkeyi, düşmana bu yaptıklarının bedeli 

olarak savaşta ağır bir yumruk indirildiğini ve kazanılan savaşın gerekliliğini vurgulamaktadır. 

Caminin dökülmüş sıvaları, silinmeye yüz tutmuş kitabeleri ve çatlamış duvarları, 

Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardaki halkın dini değerlerine saygı duymadığının, insanlığın 

ortak mirası olan tarihi eserlere gerekli önemi göstermediğinin bir göstereni olarak gözler önüne 

serilmiştir.  
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Resim 5: İlham Aliyev Ağdam Cuma Camii’nin Önünde 2 (Kaynak: Cumhurbaşkanı Aliyev’in Resmi İnstagram 

Hesabı - URL 5) 

Ayrıca Resim 4’te örtük olarak verilmek istenen Azerbaycan topraklarındaki diğer dinlere ait 

mabedlere gösterilen hürmetin mütekabiliyet esasınca Ermenistan tarafından gösterilmesi 

gerekirken gösterilmediğine ve dünya kamuoyunun bu duruma tepkisizliğine karşı duyulan 

öfke Resim 5’te sözlü olarak da ifade edilmiştir. UNESCO ve Birleşmiş Milletler gibi tarafsız 

olması gereken uluslararası kuruluşların tutumları bu fotoğrafta sorgulanmış ve bu kurumlar 

taraflara adil bir şekilde tutum geliştirmeye davet edilmiştir. Ayrıca Ermenistan tarafına elinde 

bulunan topraklardaki Müslüman mabedlerine saygı göstermesi gerektiği mesajı verilmek 

istenmiştir. 
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Resim 6: İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva Şuşa’da Üzeyir Hacıbeyov’un Büstünü Açarken (Kaynak: 

Cumhurbaşkanı Aliyev’in Resmi İnstagram Hesabı - URL 6) 

Kültür bir milletin varoluş şartlarındandır. Kültür aracılığı ile milletler yaşadıkları topraklarla 

bağ kurar, oraları vatan haline getirirler. Bir toprağın bir milletle olan bağını kesmek için o 

topraklar üzerinde o millete ait kültürel unsurların tahrip edilmesi gerekir. Ermenistan Birinci 

Karabağ Savaşı’nda gerçekleştirdiği işgal sırasında bu amaçla insani katliamlar kadar kültür 

katliamları da yapmış, kültürel eserleri Resim 4’te de görüldüğü gibi tahrip etmişlerdir. 

Kültürüne sahip çıkan Azerbaycan halkı ise taşıyabildikleri kültür eserlerini kurtarmaya 

muvaffak olmuştur. Bu eserler arasında yer alan ve günümüze kadar Bakü’de korunan 

Azerbaycan Milli Marşı’nın Bestekarı ve Azerbaycan müziğinin önemli figürlerinden olan Şuşa 

doğumlu Üzeyir Hacıbeyov’a ait büst savaşın ardından ait olduğu Şuşa şehrine geri 

getirilmiştir. Bu büstün getirilmesinin yanında Şuşa, Azerbaycan’ın Kültür Başkenti ilan 

edilerek onurlandırılmış, böylelikle Karabağ’ın kalbi olan şehir bütün Azerbaycan’ın kültür 

dünyasının önüne koyularak “Karabağ Azerbaycan’dır” mesajı güçlü bir şekilde tekrar 

edilmiştir (URL 7). Ayrıca büste Birinci Karabağ Savaşı’nda verilen zararlar kasıtlı olarak tamir 

edilmeyip gösteren olarak kullanılarak Ermenistan’ın Azerbaycan kültürüne yönelik tahripkar 

tutumu gösterilen olarak sunulmuştur. 
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SONUÇ 

10 Kasım 2020 tarihinde sonuçlanan İkinci Karabağ Savaşı ile Karabağ’ın Azerbaycan’a ait 

olduğu bir kez daha tescillenmiştir. Askeri sahada kazanılan bu zafer, Azerbaycan Cumhuriyeti 

tarafından diplomatik, kültürel ve insani sahalarda da sürdürülmek istenmektedir. Bu nedenle 

gerek Azerbaycan gerekse dünya kamuoyu ile özenli bir dille paylaşılan mesajlarla 

Azerbaycan’ın haklı davası savunulmaktadır. Bununla birlikte Karabağ bölgesinin işgal ve 

savaşlar nedeniyle tahribata uğramış teknik ve kültürel altyapısı hızlı bir şekilde tamir edilmeye 

başlanmıştır. Karabağ’a yapılan yatırımlar da defaatle dünya kamuoyu ile paylaşılarak 

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Karabağ’a verdiği önem ve sloganlaştırdığı “Karabağ 

Azerbaycan’dır” mesajı güçlü bir şekilde verilmeye çalışılmıştır.  

Bu çalışmada bu mesajların taşıyıcısı konumunda olan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı 

Resmi hesaplarınca paylaşılmış fotoğraflar ele alınmıştır. Bu fotoğraflardaki aşikar ve örtük 

mesajlar ortaya çıkarılmaya çalışılmış, böylece işgal altındaki topraklarına uzun yıllar sonra 

kavuşmuş muzaffer bir devletin psikolojisi incelenmiştir. Sonuç olarak, kendisine ait topraklara 

kavuşmuş bir yönetimin bu toprakların kalkınması için hızlı bir şekilde altyapı yatırımları 

yaptığı, bölge halkıyla iletişime geçmekte zorlanmadığı, bölgede tahrip edilmiş kültürel 

eserlerden dolayı öfkelenmekle birlikte yeni kültürel ataklarla bölgeyle kültürel bütünleşmesini 

kısa sürede sağlamaya çalıştığı tespit edilmiştir. 
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  ÖZƏT 

Azərbaycan xalqının malik olduğu milli-mədəni irsi ilə bağlı bitkin fikir yaratmaq məqsədinə 

xidmət edəcək mənbələrdən biri də Türk Dünyasının ortaq dəyərlərindən sayılan Novruz bayramı 

ənənəsidir. Səhnələşdirilmiş və müxtəlif tamaşalarla müşayiət olunan bayram mərasimində  ən 

mühüm yeri qış soyuqlarından sonra yazın gəlişinə –  Novruz bayramına həsr olunmuş mahnılar 

tutur. Professional Azərbaycan mahnıları içərisində bahar bayramı mahnıları əsasında yaradılmış 

kifayət qədər nümunələri də buraya əlavə etsək, bu mədəni irsimizin hüdudlarını təsəvvür etmək 

çətin olmaz.  

Mərasim mahnıları, o cümlədən Novruzla əlaqədar yaranan nəğmələr şifahi xalq 

ədəbiyyatımızın ən qədim bir növü olmaqla məhz bu üzdən onun əsasında güclü əsatiri sehr və inanc 

dayanır. Qeyd etdiyimiz bu ünsürlər də öz növbəsində xalq ədəbiyyatında rəmzlərin, işarə və 

müqayisələrin varlığını şərtləndirir. Bu zənginlik də öz növbəsində şərqilərə, nəğmələrə ötürülür. 

Minillər ərzində yetişib bərkimiş etnik ruhumuzu ifadə edən bu nəğmələr mədəniyyətimizin, 

dilimizin, özlüyümüzün ifadəsi deməkdir. Nəğməsiz bayram olmaz, demişlər. Həqiqətən, bu 

bayram mərasimləri tarixin başlanğıcından etibarən dünya mədəniyyət tarixinə orijinal mədəniyyət 

gətirən yurdumuzla yanaşı Qazaxıstan, Türkmənistan, Özbəkistan, Tatarıstan, Başqırdıstan kimi 

bütün Türk elləri ilə bərabər Albaniyada, Qırğızıstanda, Əfqanıstanda, İraqda, Hindistanda, 

Tacikistanda, Pakistanda, Makedoniyada, Gürcüstanda da kütləvi bayram tədbiri olaraq yeni gün 

münasibətilə səhnələşdirilmiş müxtəlif tamaşalarlavə mahnıların müşayiəti ilə  keçirilir. Əsas etibarı 

ilə boz ayın dörd çərşənbələrinə, bayran personajlarına, novvruzun başlıca atributları olan günəşə, 

Yel babya, qışın simvolu Kosaya, həyat rəmzi olan səməniyə həsr olunmaqla mahnılar geniş və 

məzmunludur. 

Bayram mərasimi daim musiqi sədaları, mahnı və rəqslərlə müşayiət olunduğundan min illər boyu 

xalq arasında Novruz günləri ilə bağlı çoxlu sayda bayatı, mahnı və s. yaranmışdır. Aşıqlar, 

xanəndələr, xalq musiqi ifaçıları bu bayramın birbaşa iştirakçıları olmuş, Novruza həsr olunmuş 

şeirlər yazıb yaratmış, mahnılar qoşmuşlar. Həyat özülü olmaqla işıq, aydınlıq, xeyir-bərəkət 

anlamında od-atəş, dirilik, sağlamlıq simvolu su, ağac, bitki, yaşıllıq, yazın nəfəsi yel, yaradıcı yer 

motivlərinin-insan təfəkkürünün arxaik təzahürlərinin mərkəzi mövqe tutduğu novruz bayramı 

nəğmələrinin məzmununda şadlıq, sevinc, görüş-vüsal ümidi ifadə olunur.  Novruz nəğmələrinin 

əsas ruhunu ifadə edən cəhət məzəli yöndə oxunmalarıdır. Çünki yüyrək, dolğun tərzdə əsrləri 

adlayıb gələn bu nəğmələr həyatın, məişətin özündən doğmuş, onu da əks etdirməkdədir. Bir də 

nəzərə almaq lazımdır ki, kollektiv ifa olunan bu mahnılar bayram ovqatı daşıyan və məhz şənlik, 

çal-çağır mahiyyətində özünü göstərən nəğmələrdir. Bu baxımdan nəğmələrin böyük qismi halay 

şəklində kollektiv oxunan mahnılardır. Bayram mərasimi ilə bağlı olan bu nəğmələr vahid silsilə 

təşkil etsə də bununla yanaşı hər bir regionun əsrlər boyunca müəyyənləşmiş  özünəməxsus 

nəğmələri vardır. Novruz bayramı mahnıları ölkəmizin bütün guşələrində  – Naxçıvanda, Şəkidə, 
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Zaqatala, Balakən, Qazax, Borçalı və yurdun Cənub bölgələrində, habelə Türksoylu xalqlar arasında 

hər zamankı kimi indi də xüsusi ehtişamla keçirilən mərasimlərə xarüqə məzmun bəxş edir.   

Açar sözlər: Bahar, mahnı, halay nəğmələri, bayram  

                                                                              

                                                                                                 

 

 ABSTRACT 

One of the sources that will serve the purpose of creating an idea of the national and cultural 

heritage of the Azerbaijani people is the tradition of Novruz, which is one of the common values of 

the Turkish World. The most important place in the festive ceremony, accompanied by 

performances, is occupied by songs dedicated to the arrival of spring after winter cold – Novruz 

holiday. If we add here enough samples of Professional Azerbaijani songs created on the basis of 

spring holiday songs, it will not be difficult to imagine the limits of our cultural heritage. The 

ceremony songs, including songs related to Novruz, are one of the oldest types of oral folk literature, 

and therefore it is based on a strong point of magic and belief. These elements, which we have 

mentioned, in turn, stipulate the existence of symbols, signs and comparisons in folk literature. This 

wealth, in turn, is transmitted to the songs. These songs, which express our grownup ethnic spirit 

for millennia, mean the expression of our culture, language and selfness. There is no holiday without 

songs, they said. Indeed, these festive ceremonies are accompanied by songs staged on the occasion 

of the new day in Albania, Kyrgyzstan, Afghanistan, Iraq, India, Tajikistan, Pakistan, Macedonia, 

Georgia along with all Turkish cities such as Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tatarstan, 

Bashkortostan, as well as our country bringing original culture to the history of World Culture From 

the beginning of history. As the holiday ceremony is always accompanied by musical sounds, songs 

and dances, a large number of bayati, songs created related to Novruz days among the people for 

thousands of years. Ashugs, singers, folk music performers are the direct participants of this holiday 

and a lot of poems created and songs dedicated to Novruz. In the content of novruz holiday songs, 

which are symbol of fire, vitality, health, water, tree, plant, green, summer breath, wind, creative 

place motifs-archaic manifestations of human thinking, desire, hope is expressed in the meaning of 

light, clarity, blessing with the essence of life. The main thing that expresses the spirit of Novruz 

songs is that they are sung in a funny way. Because these songs, which came to us through centuries 

and  were born of life and life itself reflects it too. It should also be taken into account that these 

songs, which are played by collectiv, are songs that carry the holiday mood and manifest themselves 

in the essence of festivity and joy. From this point of view, most of the songs are shot in the form 

of halay, taking one another’s hand. Although these songs are a single series, each region has its 

own unique songs, which have been identified for centuries. Novruz holiday songs are a tribute to 

the ceremonies held in all corners of our country – Nakhchivan, Sheki, Zagatala, Balakan, Gazakh, 

Borchali and southern regions of the country, as usual among Turkish peoples. 

KEYWORDS: Spring, Song, halay songs, holiday 

 

GIRIŞ:  

Milli bayramlar hər bir xalqın milli kimliyini formalaşdıran, onu tanıdan əsas ünsürlərdən biridir. 

Bir çox xalqların  öz milli varlıqlarını dünyada daha çox məhz milli bayramları ilə tanıtdığı 

məlumdur. Çünki “milli bayramlar həmişə mənsub olduğu xalqın simasını, ruhunu, mahiyyətini, 
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milli mənliyini ifadə edir. Başqa sözlə, milli bayramlar bir xalqın dili, musiqisi, ədəbiyyatı... kimi, 

onun “kimlik vəsiqəsi”dir.(Hüseynov, 2012:308) Azərbaycan xalqının zəngin milli dəyərlər 

sistemini və adət-ənənələrini özündə yaşadan bayramlar sırasında “bayramlarımızın tacı” Novruz 

Türk Dünyasının hər bir diyarında keçirilməklə yanaşı bu qədim mərasimin ortaq nöqtələri çoxdur. 

Onlardan biri toy-bayram xarakteri daşıması və bu yeni gün mərasimində nəğmələrin mühüm yer 

tutmasıdır.  

“Novruz gəlir, yaz gəlir,  

Nəğmə gəlir, saz gəlir” deyərək bayrama hazırlaşan, onu toy-bayram kimi qarşılayan xalqımızın 

mənəvi irsi sayılan və sevə-sevə “il bayramı”, “əziz gün” kimi dəyərləndirilən Novruzu nəğmələrsiz 

təsəvvür etmək olmaz.  

Bu bayram mərasimləri tarixin başlanğıcından etibarən dünya mədəniyyət tarixinə orijinal 

mədəniyyət gətirən (Füzuli, 2017:41)bütün Türk elləri kimi (Dövlət bayramı olaraq Türkiyədə, 

Azərbaycanda, Albaniyada, Qırğızıstanda, Əfqanıstanda, İraqda, Qazaxıstanda, Hindistanda, 

Türkmənistanda, Tacikistanda, Özbəkistanda, Pakistanda, Makedoniyada, Gürcüstanda dövlət, 

Tatarıstanda və Başqırdıstanda isə yerli bayramdır.), - “300 milyondan artıq insanı əhatə edən” 

(Hüseynov, 2012:320) bu əziz gün yurdumuzda da kütləvi xalq günü olaraq açıq havada keçirilir və 

səhnələşdirilmiş xarakter daşımaqla  müxtəlif tamaşalarla müşayiət olunur.   

Minilliklərlə yaşı ölçülən həyat tərzimizin bir parçası olan Novruz son illərdə ciddi öyrənilməkdədir. 

Belə ki, o, UNESKO-nun Mədəni İrs siyahısına daxil edilməklə (2009) və  ardınca BMT-nin Baş 

Məclisi martın 21-ni “Beynəlxalq Novruz Günü” elan etməsilə artıq onun sonrakı nəsillərə bir tam 

olaraq ötürülməsinə nail olunur,   bu mirasdan faydalanmanı təmin edir, irsin qorunması məqsədilə 

elmi və sənətşünaslıq araşdırmalarına, həmçinin bu yöndə elmi metodologiyaların işlənib 

hazırlanmasına yol açır(Mustafayeva:2019: 245) Odur ki, Novruz  bayramının əsl mahiyyətindən 

doğan və indiyədək özünü saxlamış bir sıra adət-ənənələrin, oyunların, nəğmələrin öyrənilməsinə 

xüsusi ehtiyac duyulur.  

 

NOVRUZ NƏĞMƏLƏRI – ƏSKI İNAMLARIN  DAŞIYICISIDIR. 

 

Bayram mərasimdə  ən mühüm yeri qış soyuqlarından sonra yazın gəlişinə –  Novruz bayramına 

həsr olunmuş mahnılar tutur. Yurdda  oyun və əyləncələr spesifik bayram nəğmələrinin müşayəti 

ilə icra olunardı. Xalqın təsəvvüründə  obrazlı olaraq “cənnət bağı” sanılan Novruz ruhu yallılar, 

deyişmələr, yeni günün bəxş etdiyi əlvan şən mənzərələr, təzə-tər  əhval ruhiyyə xalqının milli 

düşüncəsi və milli ruhunu özündə əks etdirir. Mənşəyini məhz ayin və mərasimlərdən, arxaik 

mifoloji düşüncə sistemindən alan oyun və tamaşaların (Füzuli, 2017:47) parlaq, dəqiq və təsirli 

təqdim edilməsində mahnılar qədər digər vasitə güclü deyildir. Məsələn, boz ayın dörd 

şərşənbəsindən birinin adı olan və donub yatmış torpağı ayıldıb cana gətirmək üçün bu oyadıcı  

küləyə (yelə) yazın nəfəsi hesab edilərək müraciət olunur: 

A Yel baba, Yel baba, 

Gəlib çatdı il baba. 

Payızda getmiş idin, 

Yaz gəlir, day gəl baba. 
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Yel babaya qoşulan mahnılar geniş və məzmunludur. Çünki küləyi (yeli) canlı hesab edən əski 

inamlara, etiqadlara görə tanrılaşdırılan Yel ərzi idarə edən ilahi qüvvələrdən biridir 

(Babayev,1998:195). 

A Yel baba, Yel baba, 

Qurban sana gəl baba 

Taxılımız yerdə qaldı, 

Yaxamız əldə qaldı. 

Bu əziz günün adətlərindən biri də ilxır çərşənbəsində - bayram axşamı nişanlı qızların adınasovqat 

xonçaları hazırlanmasıdır. Novruz şənliklərində və o cümlədən nişanlı qızlara aparılan sovqat - 

bayramcalıqlar zamanı ifa olunur mahnılar çoxdur:  

Qardaş ovuna gedər, 

Baxar boyuna gedər. 

Bu bayram xonçaları 

Qardaş toyuna gedər. 

Mərasim mahnıları, o cümlədən Novruzla əlaqədar yarananlar şifahi xalq ədəbiyyatımızın 

ən qədim bir növü olmaqla da məhz bu üzdən onun əsasında güclü əsatiri sehr və inanc dayanır. 

Qeyd etdiyimiz bu ünsürlər də öz növbəsində xalq ədəbiyyatında rəmzlərin, işarə və müqayisələrin 

varlığını şərtləndirir. Bu zənginlik də öz növbəsində şərqilərə, nəğmələrə ötürülür. “Etnik 

ruhumuzu” ifadə edən bu nəğmələr “mədəniyyətimizin, dilimizin, özlüyümüzün dərki”(Hacılı, 

2000:3)deməkdir. 

Bu mahnılardan ən məşhuru səməniyə qoşulan mahnılardır ki, bu zaman simvolik olaraq yeni 

başlanan həyatı, diriliyi ifadə edən səməni vasitəsilə ömür, sağlamlıq, yeni həyat arzuları əks olunur.  

Yatmış, qış yuxusuna getmiş təbiətin dirçəlişi bütün varlıqları oyadır, onlara təzə can verir. Odur ki, 

evlərdə səməni göyərdilir, səməni halvası bişirilirdi: 

Səməniyə saldım badam, 

Yan-yörəsin aldı adam. 

Qoymurar bir barmaq dadam, 

Səməni, bezana gəlmişəm, 

Uzana-uzana gəlmişəm. 

Yazın gəlməsi ərəfəsi göyərdilən səməniyə qoşulan mahnılarda baharın həyatverici gücü, bu baharla 

birgə dəyişib yeniləşən bayram ovqatı ifadə edilir: 

Səməni, ay səməni, 

Saxla məni 

İldə göyərdərəm səni. 

Günəş nurun saçıbdı, 

Soyuq qorxub qaçıbdı. 

Bağlarda, bağçalarda 

Novruzgülü açıbdı 

Səməni, can səməni, 

Saxla məni 

İldə göyərdərəm səni. 
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Sanki baharın gəlişilə nisgilli ürəklər sağalır, dərd-qəm unudulur; odur ki, yaxşı günün, asudəliyin, 

xoşbəxtliyin  həsrətlisi olan insanlar gecikən bahara, daha doğrusu, həyat, dirilik simvolu olan 

günəşə üz tutub onu çağırırlar, yazın müşdəsi olan günəşli keçən isti günləri arzulayırlar. Qeyd edək 

ki, “keçəl qız” qışı, “saçlı qız, uzun saçaqlı qız” isə baharı, yazı əks edirlər: 

Gün çıx, çıx, çıx,  

Kəhər atı min çıx.  

Keçəl qızı qoy evdə  

Saçlı qızı götür çıx. 

Yaxud, 

Gün çıxır saçlı qızla, 

Uzun saçaqlı qızla.  

      Bağçamızda gün olsun,  

          Gün gəlsin, hər gün olsun. 

Şərqinin bir halayı idarə edəcək qədər geniş məzmununu  nəhayət sonlandıracaq misralarda inam 

doğuran gün: 

“Keçəl qızı ötürəcək, 

Saçlı qızı gətirəcək”  

inamını ifadə edir. Burada bədii nitqin oynaqlığı, tam ritmik və ahəngdar  səciyyə daşıması bu bahar 

şərqisinin halay şəklində ifadəsi ilə bağlıdır. Təbiət yavaş-yavaş zümrüd libas geyir; çılpaq çöllər, 

meşələr əlvan rənglərə girir, çaylarda sular çoxalır, insanlar da dəyişir, əhvalları şənlənir, daha çox 

birlikdə olmağa, toplanmağa çalışırlar:  

Qızılgül dən-dən oldu, 

Dərmədim, həşəm oldu. 

        Novruz bayramı gəldi, 

        Gecə, gündüz tən oldu. 

“Dərd-bəladan xilas olub təmizlənmə inamı od və su vasitəsilə”(Füzuli, 2017:59) özünü tapır və ilin 

axır çərşənbəsində bu inancla bağlı olaraq Novruz tonqalları alışdırılır; cavan-qoca, uşaq hər kəs 

əfsuni:  “ağırlığım-uğurluğum odlara...” deyə-deyə odun üstündən atlanır. Tonqal başında halay 

çəkib durmuş, sırasını gözləyən dəstə fərəhlə: 

Atıl-batıl, çərşənbə,  

Qəndə qatıl, çərşənbə. 

Ağırlığım tökülsün 

Oddan atıl, çərşənbə. 

    Ağırlığımı yer götürsün, 

    Ruzumu yel gətirsin 

Bununla həqiqətən il uzunu yığılmış köhnə ağırlıqların, xəstəliyin, dərd-kədərin atəşə tökülüb 

yanacağına inanırlar. Tonqal səngiyəndə yaşlılar atlanar; yeriyə bilməyən uşaqları, xəstələri belə 

qucağa götürüb yanan tonqaldan atladırlar. Tonqal qalamaq, şamları yandırmaq ilahi başlanğıc kimi 

təsəvvür edilən odun ən sehirli əlamətinə işarədir(Babayev,1998:196).  

Novruz bayramı xalqımız haqqında tam bilgi verən, həm də ətraflı xoş məzmunlu məlumat verən 

bir məktəbdir. Novruz tədbirlərindən ən önəmlisi də odur ki, insanlar bu günlərdə kin-küdurəti 

atmağa çalışırlar;  nifaq, ədavət aradan götürülür, küsülülər barışır. tarix boyu olduğu kimi bu gün 
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də cəmiyyətin ən qlobal problemlərindən sayılan insanlıq dəyərləri vardır. Yurdun hər yerində 

belədir(Gədəbəy folklor örnəkləri,2016: 4  )Barış arzuları, küsülülərin barışması, bayramlaşması da 

mahnılarda əks olunur:  

 

Şamları gur alışdırın,  

Küsülüləri barışdırın,  

Bahar gəlir, nəfəs gəlir,  

Oxumağa həvəs gəlir. 

Və ya: 

Başdan gələn arxdımı? 

Üzündə duvaxmıdı? 

Novruz gəlib yetişdi 

Ayrı durmaq vaxtımı? 

Beləliklə, sanki baharın gəlişi, havaların istiləşməsi, qarların əriməsi, nəticədə insanın da təzədən 

doğuluşu, amma bahar fəsli kimi hərarətli, sıcaq, bərəkətli, xoş, bahar təbiəti ilə həmahəng  olur...  

Arpa çayı daşanda, 

Bülbüllər oynaşanda 

Mənim yarım necoldu 

Ellər bayramlaşanda? 

Deyirlər, təbiətin oyanışı 7 həftətə ərzində baş verir və hər həftənin çərşənbəsində torpağa od düşür, 

digər çərşənbədə torpaq sulanır  və s. Xalqımız fəsillərin dəyişməsi ilə bağlı olan bu dörd həftəni – 

ilin axır çərşənbələrini müqəddəsləşdirmiş və onların hər birini ayrı- ayrılıqda böyük şənliklərlə 

qeyd etmiş, ...insanı yaşadan, həyatı mənalandıran bu əbədi varlıqların hər biri ilə bağlı özünün ayin, 

etiqad, inanc , zərbi-məsəllər, tapınma, oyun-tamaşa və mərasimlərini 

yaratmışlar.(Babayev,1998:184) 

Alqışlar... Bayram təbrikləri: üzünə gün doğsun; günəş haqqı, işıq haqqı, işığa and olsun, 

çərşənbə bayramın mübarək, bayramın bayram olsun, neçə belə bayramlara çıxasan, il bayramın 

mübarək, “əziz gün”, “əziz gün haqqı” və s. dil faktları ilə ifarə olunan mənəvi təmizlik bir daha 

göstərir ki, “xalqımızın mənəvi simasını müəyyənləşdirmək üçün bircə Novruz dünyasının təqdim 

etdiyi dəlillər yetərlidir”(Hüseynov, 2012:335) evlərdən evlərə, qonşudan-qonşuya bayram payı, 

xonçalarda sovqat gedir, hamı bir-biri ilə bayramlaşır:  

Ay ipək şalın saçağı 

Olmuşam yarın qaçağı 

Yara sözümü dedim 

Bayramda axşamçağı.  

Nəsrdən fərqli olaraq nəzmin əsas keyfiyyəti bədii nitqin tam ritmik səciyyə daşımasıdır. Ritm bədii 

nitqin poetik janra və məzmuna uyğun ahəngdarlığıdır.(Hacılı, 2000:5) Oyunları bu ruhdaca 

mahnılar müşayət edir: Buna məşhur “Bənövşə, bəndə düşə” (Şifahi xalq ədəbiyyatı, Uşaq 

folkloru,2007:63); Novruz Bayramı  Ensiklopediyası, 2008:46) oyunu ilə birgə mahnısını da misal 

çəkə bilərik. 

Mifoloji bağlılığını saxlayan Kosa, Xan, Qodu,  keçəl, qarı; şəxsləndirilmiş keçi, at, boz ay, günəş, 

gül, su, od-atəş.... kimi bayram personajları özü də nəğmələrin mərkəzindədir:  
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Qodu xan, Qodu xan,  

Söndürmə odu, xan. 

At üstə ot gətir, 

 Ulusa od gətir. 

Sözü bal,Qodu xan,  

Özü bal,Qodu xan,  

Qoduya at apar,  

Dalınca çat apar, 

Yalına yat apar. 

Qan-tərə bat apar. 

Qodu xan, yoldadır, 

Əlləri baldadır. 

Qars-İqdır və çevrəsində bizdə son illərdə daha  çox “papaqatdı” adı ilə anılan mərasimə “baca-

baca” (əskilərdə dəsmalın, şalın bacalardan atılması mənasında) deməklə(Abdulhaluk, 1999: 247) 

əsasən Qodu ilə bağlı şərqilər söylənir: 

Yağ verin yağlamağa, 

Bal verin bağlamağa. 

Qodu gülmək istəyir 

Qoymayın ağlamağa. 

Kosa qış(soyuq və həm də yoxsulluq) obrazı olaraq bu ritualın mərkəzində dayanır. Bayram 

ritualının canını “Kos-kosa” məzhəkəsi tutur. Bu bir növ “meydan tamaşası” olan Kos-kosa 

“Novruzun könül atlandıran, qəlb və ruh dincəldən təkrarsız, doyulmaz mühitini yaradır(Hüseynov, 

2012:337). Yurdun hər yerində yayğın olan Kosanın adı ilə bağlı məzhəkəni də, ona müvafiq 

qoşulan şərqiləri də sevə-sevə ifa edirlər: “Çərşəmbələrdə cavan uşaxlar kosa bəziyillər, saznan-

balabannan bir dəsdə düzəldif qapı-qapı gəzif kosa payı yığellar. Qapıyı döyöllər, qapıya kim çıxsa, 

oxuyollar:  

Beyjə nə gejəsidi? – Noyruz gejəsidi.  

Verinı mənim payımı.  

Verənin oğlu olsun,  

Vermiyənin kor qızı.  

Təndirə tüşsün,  

Qırmızı pişsin.  

(Gədəbəy folklor örnəkləri,2016: 277)   

Bu böyük bayramda pay alıb, pay vermək, bununla da könülləri sevindirmək, qəlblərə fərəh 

gətirmək xüsusi özəllik daşıyır və özünü  “papaq atdı”, “qurşaq atdı” “şal sallamaq” kimi adlarla 

yad edilən adətdə də bulur: 

Şalın sallandı bacadan,  

Can gülüm, can-can! 

 Al payını bacadan, 

Can gülüm, can-can! 

Sal heybəni, çək payını,  

Can gülüm, can-can! 

Can gülüm, can-can! 
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(Novruz Bayramı  Ensiklopediyası, 2008:40; Abdulhaluk,1999: 247) 

Novruz hamımızın bayramıdır. Bu ortaqlıq bütün mərasimlərində özünü göstərdiyi kimi bayram 

günləri çəkilən halaylarda, yallılarda da özünü tapır. Bu kütləvi oynama və oxumanın öz düzəni 

vardır: “Halaybaşı və ayaqçı” – Bayram halay oyunlarında dəstə başında duran, dəstəni çəkən 

“halaybaşı”, dəstənin sonunda duran isə “ayaqçı” adlanır. 

Alma, heyva, nar gözəl 

Halay çəkən yar gözəl 

Halay rəqsi kütləvi səciyyədə olduğu üçün bayram şənliklərinin əsas aparıcı gücü olaraq məlumdür: 

El-obaya hay gedər,  

Cavanlar halay gedər. 

Novruzda nişanlıya 

Xonça dolu pay gedər. 

Türk aləmində qışın bitməsi və yazın qarşılanması ilə bağlı keçirdikləri mərasimlər silsiləsi 

bütövlükdə Novruz bayramı kompleksinə daxildir. 

Xalqın mənəvi mədəniyyəti irsi nümunələrindən olan və nəğmələrlə müşayət olunan “qaynağı türk 

mifologiyası, ritualları olan”(Füzuli, 2017:14) rəngarəng novruz oyunları – “Küfdibi”, 

“Kilimarası”, “Gözbağlıca”, “Güleynari”, “Dirədöymə”, “Çıx qırağa”, “Kosa-Kosa”, “Qaravəlli”və 

s. içində “Bənövşə” məzmunca fərqlənir. “Novruz siyasətdən uzaq bayramdır, çünki onu insan 

iradəsi yaratmayıb. O təbiətin bayramıdır(Hüseynov, 2012:320) Bəli,Türk mədəniyyətində 

əhəmiyyətli yer tutan təbiət gözəlliklərinin şəfa və həyat qaynağı Novruz bitki aləminin ifadəsi 

baxımından(Nərimanoğlu, 2005:221) gözəllik və estetik zövq duyumu etibarilə bənövşə, qar çiçəyi, 

novruzgülü, qızgülü, səməni özü və s. öz ifadəsini tapmışdır.  

Bitki aləmi və yaşıllıqla bağlı olması bu yeni gün bayramının insan və təbiət münasibətlərinin bariz 

təmsilçisi olmaqla onun güclü ruhi aləmini də ortaya çıxarmış olur.   Məsələn, şux mahnılarla 

müşayət edilən bayram gümlərində yurdun hər yerində yeniyetmə və gənclərin elliklə oynadıqları  

“Bənövşə, bəndə düşə” oyunu (Abdulhaluk,1999: 422) öz adını yazın ilk çiçəklərindən olan 

bənövşənin adından götürmüşdür. Bu sözlü-nəğməli oyun (Novruz Bayramı  Ensiklopediyası, 

2008:46) zamanı iştirakçılar İki dəstəyə bölünüb aralı məsafədən qarşı- qarıya düzlənən qruplar 

yarışmağa başlar. Halay şəklində yerlərində oynaya-oynaya: Qıy qılınc! – Qıyma qılınc! Ox atdım! 

– Oğru tutdum (fikir verirsinizsə burada mahnıbaşıdakı səslərin təbiəti qiyyə çəkməyə imkan verir 

) deyə-deyə hərəkəti sürətləndirərlər və “Bənövşə!” çağırısı ilə başlar, qarşıdakı dəstə “Bəndə düşə”  

deyə hay verir. Təkrar birinci dəstə “Bizdən sizə kim düşə?” sorğusuna “Adı gözəl, özü gözəl Gülnar 

xanım bu qollar üstə” deyə cavab verilir. Gülnar  adlı oyunçu bərk qaça-qaça qarşı rəqib cərgəni 

yarıb keçmək niyyətilə özünü dəstənin bir-birinə tutuşmuş əllərinə vurur. Əgər sıranı yarıb keçə 

bildiysə həmin dəstədən birini seçib özü ilə qruplarına gətirir. Yox əgər keçə bilməzsə həmin 

dəstədə saxlanılır. Bu oyunun bənzəri “Bal-tərək. Bizdən sizə kim gərək?” çağırısiyla eyni qaydada 

davam edən oyundur(Novruz Bayramı  Ensiklopediyası, 2008:46; Şifahi xalq ədəbiyyatı, Uşaq 

folkloru,2007:63). 

NƏTICƏ 

Hazırda Rəsmi status qazandıqdan sonra ölkəmizdə Novruzla bağlı  musiqi-mahnı festivalları təşkil 

olunur. Get-gedə bütün elmi-mədəni sahələrdə - ədəbiyyat, teatr, kino və eyni zamanda, musiqi 

mədəniyyəti sahələrində musiqi mədəniyyətimizi zənginləşdirir  Folklor yaradıcılığı ilə yanaşı 
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professional Azərbaycan mahnıları içərisində Bahar bayramı mahnıları əsasında yaradılmış 

nümunələr də kifayət qədərdir. 

Novruz bayramımızın minillərlə ölçülən tarixi əsasında bu yeni günün ruhunu saxlayan  Azərbaycan 

bayram mövzulu peşəkar musiqi örnəkləri meydana çıxmışdır. Üzeyir Hacıbəyov - Bahar nəğməsi; 

Məmməd Quliyev (bəstəkar) – “Aldanmış ulduzlar” (1977) operasında yazmış və əsərə Novruz 

bayramı ilə bağlı olan xalq səhnələri daxil edilmişdir; Vasif Adıgözəlov - Rəfiq Zəka Xəndanın 

sözlərinə dörd hissəli “Novruzum” kantatası (1993) Fikrət Əmirov – “Gülür ellər” mahnısı; Ramiz 

Mirişli – “Bayram axşamlarında”; Oqtay Zülfüqarov – “Uşaq mahnı topluları”; Elnarə 

Dadaşova - Hüseyn Cavidin sözlərinə “İlk bahar”, Abdulla Şaiqin sözlərinə “Səməni” (“Uşaq 

albomu” mahnı silsiləsindən), Səməd Vurğunun sözlərinə “Bahar şərqisi” və “Elimə novruz gəlir”; 

Rəhilə Həsənova – “Kos-kosa” balet-pantomima; Sərdar Fərəcov - simli kvartet üçün 5 hissəli süita 

(1984): yallı, deyişmə, məzə, qulaqaçdı, rəqs; Cəlal Abbasov – “Bahar mərasimi” kantatası (1986), 

rus dilində “Şən bahar” uşaq operası; Azər Dadaşov - 2 soprano və orkestr üçün “Bahar duası” 

ariyası, Vahid Əzizin sözlərinə “Bahar tonqalı” və M. Ə. Sabirin sözlərinə “Gəl, gəl, a, yaz günləri” 

uşaq mahnıları; Şəfiqə Axundova – “Xoş gəlmisən” mahnısı; Əfsər Cavanşirov – “Xoş gəldi yaz 

bayramı” və s. kimi mükəmməl sənət nümunələri ərsəyə gəlmişdi. 
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KLASSİKLƏRİN YARADICILIĞINDA NİKBİNLİYƏ ÇAĞIRIŞ 

CALL FOR OPTIMISM IN CLASSICS’ CREATION 

Dosent Sevinc QOCAYEVA 

Bakı Dövlət Universiteti, Filologiya fakültəsi, 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrası, Bakı. 

ÖZƏT 

Orta əsrlər poeziyasında qəhrəmanların keçirtdikləri psixoloji halların tərənnümündə və 

hadisələrin təsvirində avtobioqrafizmlər də yer almışdır.  Müəllifin fərdi düşüncələri təkcə 

təqdim olunan hadisənin əsas məqsədinə işıq saçmır, eyni zamanda, şairin həyata, dünyaya, 

insanlığa baxışından xəbər verir. Bu zaman kökü qədimlərə söykənən milli düşüncənin 

təcəssümü də diqqətdən yayınmır.  

Xalqımızın ən qədim təsəvvürlərində nikbin əhval-ruhiyyə hakim mövqedədir. İnsanı 

cavanlaşdıran alma, yardıma gələn Simurq quşu, səadət quşu Hüma, aşiqlərin dadına yetişən 

boz atlı Xızır, ağlın simvolu olan saç-saqqalı qırmızı qoca xalq təfəkkürünün məhsuludur. 

Musiqinin  şər ruhları qovması, Ay və Gün tutulması zamanı gurultunun onların qarşısını kəsən 

qüvvəni dəf edəcəyinə inam mifik baxışlarımızdakı nikbinliyin təzahürüdür.. 

Milli düşüncədən gələn nikbin ruh hələ X əsrdə ərəbdilli ədəbiyyatın Azərbaycanda ilk 

nümayəndələrindən olan Bərakəveyh Zəncani yaradıcılığında yer alır. Bərakəveyh Zəncani 

müasirlərini şadlıq süfrəsinə dəvət edərkən sevincdən doğan əyləncənin və bol ruzinin ən yaxşı 

nemət olduğunu aydın şəkildə bəyan etməkdən çəkinmir. Əgər Qorqud Ata qopuz düzəldərək 

ölümdən qaçmağa can atırsa, Nizami ölümə belə nikbin nəzərlərlə baxaraq dünyadan köçməyi 

yer dəyişmək adlandırır. Doğma təfəkkürü əsərlərinin ruhuna hopduran Nizami Gəncəvi bu 

fikirdə idi ki, dünya fərəh, şadlıq üçün yaranmışdır. “Sirlər xəzinəsi” poemasının on birinci 

məqalətində, eləcə də “İsgəndərnamə” əsərində yer alan bir miniatür hekayədə Nizami ömrün 

qısa, dünyanın fani olduğuna eyham edərək həyatı  qəm-qüssə ilə keçirtməyə qarşı çıxır. 

Sufi anlamında mərifətin kəsb olunmasına yol çətinliklərlə dolu hallar və məqamlar 

silsiləsindən keçir. Kamilliyə çatmış Füzuli Məcnunu Leylinin məzarı üstündə dediyi “İstərəm” 

rədifli qəzəldə özünə fəna diləyir ki fənaya vararaq bəqaya çata bilər. Bu isə sufini səadətə, 

arzuya aparan son məqsəddir. Qəlb nəfsin qaranlığından təmizləndikdə, ağıl isə pak imana 

söykəndikdə səadətə aparır.  

     Səadət nədir? Bu sual təkcə filosofları deyil, şair və nasirləri də düşündürmüş, sualın cavabı 

hətta eyniadlı əsərlərdə axtarılmışdır. Klassik ədəbiyyatda “Səadətnamə”lər müxtəlifdir. 

Ş.M.Şəbüstərinin tövhid anlayışı ilə bağlı açıqlamalarının yer aldığı əsəri “Səadətnamə” 

adlanırsa, M.Füzulinin məşhur məqtəli “Xoşbəxtlər bağçası” əsəridir. 

Xalq inamında gülüşün ömrü uzatması fikri yer almış, bu, yazılı ədəbiyyata da öz təsirini 

göstərmişdir. Psixoloqlar gülüş və təbəssümün insanın təkcə cismi üçün deyil, ruhu üçün də 
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müalicəvi olduğu fikrindədirlər. Təsadüfi deyil ki, M.Füzulinin cismin və ruhun sağlamlığından 

bəhs edən “Səhhət və Mərəz” əsərində  ruh qəlb şəhərindən qorxu, ədavət və qəmi uzaqlaşdırır.  

Mifologiya, folklor və yazılı ədəbiyyat örnəkləri göründüyü kimi, nikbinliyi təbliğ edir. Ən 

qədim zamanlardan ruhumuza hopmuş bu düşüncə milli bayram və rəqslərimizdə də özünü 

büruzə verir. 

Açar sözlər: nikbin, səadət, gülüş, mifologiya, Xızır 

ABSTRACT 

Autobiographisms take a special place in praising the characters’ psychological state and 

description of events in the medieval poetry. The author’s individual thinking not only sheds 

light on the main purpose of the presented event but also informs about the poet’s outlook on 

life, world, humanity. At that time embodiment of the national thinking based on the ancient 

roots does not escape attention either.  

Optimistic mood dominates in the Azerbaijani people’s most ancient views. Rejuvenating 

apple, the Bird Simurg hurrying to help, the Bird of Happiness Huma, Patron of lovers Khizir 

on the gray horse, a hairy, bearded red old man who is a mind symbol are results of the people’s 

thinking. 

Optimistic mood emanating from the national thinking took place in Berakeveyh Zanjani’s 

creation who was one of the first representatives of the Arabic literature in Azerbaijan even in 

the X century. Inviting his contemporaries to the feast Berakeveyh Zanjani stated frankly that 

joyful fun and abundance are the best blessing. Making his gopuz Dede Korkud seeks to avoid 

death, but Nizami looks at death optimistically and considers the death just a change of place. 

Nizami Ganjavi who reflected the national thinking in his works thought that the world was 

created for joy and pleasure. Nizami hints at the transience of life, the fraity of the world in the 

eleventh story of his poem “Treasury of Mysteries”, in the miniature story in his poem 

“Iskandername” and opposes living in despondency and sadness.  

In the Sufi understanding the path to cognition is full of the various difficulties and obstacles. 

Fizuli’s Mejnun who achieved perfection saying the redif ghazal “I would like” at Leili’s grave 

desires death in order to die and merge with eternity. This is the ultimate goal leading Sufi to 

happiness and dream. The soul being cleansed of greed and the mind relying on pure faith lead 

to happiness. 

What is the happiness? This question concerns not only philosophers but also poets and writers; 

the answer to this question was sought in the same-named works. There are various 

“Saadatname” (“The Book of Happiness”) in the classic literature. Sh.M.Shabustari’s work 

connected with the concept of monotheism is called “The Book of Happiness”, however Fizuli’s 

famous religious work is called “The garden of happy men”. 

There is a popular belief that laughter prolongs life; this opinion was also reflected in the written 

literature. According to psychologists, laughter and smile are healing not only for the body but 
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also for the soul. It is not coincidental that Fizuli’s work “Health and Illness” dedicated to the 

health of body and mind emphasizes the following idea: the soul removes fear, hatred and 

sadness from the heart. As can be seen, mythological, folklore and written literary sources 

promote optimism. This thought which has penetrated our soul since ancient times is also 

reflected in the Azerbaijani national holidays and dances.  

Keywords: optimist, happiness, laughter, mythology, Khizir 

GİRİŞ 

Ədəbiyyatın əsas tədqiqat obyekti insandır. Alleqorik əsərlərdə belə insana xas xüsusiyyətlər 

heyvanların, quşların, bitkilərin timsalında verilir. Təsəvvüf ədəbiyyatında cəmiyyətlə bağlı 

ideyaların təqdimatında rəmzlərdən də istifadə olunur. İnsan ruh və cisimdən ibarətdir. Şairləri 

yazıçıları düşündürən isə insanın daxili aləmi, xarakter xüsusiyyətləridir. Hər bir fərd özü-

özlüyündə bir aləmdir – bənzəri, təkrarı olmayan bir aləm Tanrının bu şah əsərinin mikroaləmi 

xilqətlə gələn keyfiyyətlərin, genetik xüsusiyyətlərin, sahibinin dünyagörüşünün və 

intellektinin, eləcə də həyat təcrübəsinin, bəzən təcrübəsizliyinin aynasıdır. Mikroaləm 

adlandırdığımız bu aləmdən başqa digər bir aləm də vardır ki, bu, bizi əhatə edən mühitdir, yəni 

makroaləmdir. Mühitin fərdin dünyagörüşünün formalaşmasında rolu danılmazdır. “İnsan 

mühitin quludur” fikri də burdan doğmuşdur. İradəli, özünə inamlı, xaraktercə güclü olanlarsa 

Nizami Məcnunu kimi mühitin quluna çevrilmir, əksinə öz mikroaləmləri ilə makroaləmə 

meydan oxuyurlar. Bu baxımdan, yaratdığı obrazın sevinc və sarsıntılarını, hiss-həyəcanlarını 

təbii və inandırıcı əks etdirmək müəllifin qarşısında duran əsas vəzifələrdəndir. Qəhrəmanının 

psixologiyasını bədii sözün vasitəsi ilə oxucusunun gözü qarşısında canlandırmağı bacaran 

sənətkarlar bədii yaradıcılıqda uğur qazana bilir, yaratdıqları obrazlar, təlqin etdikləri bəşəri 

ideyalarla tarixin yaddaşına həkk olunurlar. İstər lirikada, istərsə də epik əsərlərdə 

qəhrəmanların keçirtdikləri psixoloji halların tərənnümündə, yaxud təsvirində sənətkarlar öz 

düşüncələrini də bəyan etməkdən çəkinmirlər. Orta əsr şairlərinin yaradıcılığında yer alan  

avtobioqrafizmlər təqdim olunan hadisənin əsas məqsədinə aydınlıq gətirməklə yanaşı,  

müəllifin insana, cəmiyyətə baxışından xəbər verir. Burada müəllifin mənsub olduğu xalqın 

milli təfəkkürünün təsiri də özünü göstərir.  

Azərbaycan mifik təfəkküründə xeyrin şər üzərində qələbəsinə inam geniş yer almışdır. Uzaq 

məsafəni qısa müddətdə qət edən uçan xalça, cavanlıq alması, insanları zülmətdən xilas edən 

Simurq, saç-saqqalı qırmızı qoca, boz atlı Xızır insanların arzu və xəyallarından doğan 

simvollar olmaqla yanaşı, qədim fəlsəfi düşüncəni və burada yer alan optimizmi də əks etdirir. 

Mifologiya və folklorun nikbinliyə çağırış motivləri klassik poeziyada yeni məna çalarları, 

bəşəri ideyalar silsiləsi ilə davam etdirilir. Burada metafora və rəmzlər vasitəsilə klassiklərin 

dərin fəlsəfi məzmun yaratma bacarığı böyük maraq doğurur..  

Tanrının ən gözəl biçimdə yaratdığı, nitq, ağıl, sevmək üçün qəlb verdiyi insan Yer üzünün ən 

qiymətli incisidir. Dünya nemətləri insanın ixtiyarına verilmişdir. Ş.Sührəvərdi yaradıcılığında 

atamız Adəmlə bağlı olan bir hekayə insanın yaradılışda necə bir dəyərə sahib olduğunu əks 
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etdirir: “Göylərdə xəbər yayılır ki, yer üzündə dörd ünsürdən Adəm – İnsan yaranıb. Bunu 

eşidən Hüsn, Eşq və Hüzn tez atlarını minib Adəmin canında öz yerlərini tutmağa çalışırlar. 

Hüsn qardaşlarından tez çatıb Adəmin canını elə bürüyür ki, boş yer qalmır. Eşq gəlib çatdıqda 

özünə yer tapa bilməyib, Adəmin önündə baş əydikdən sonra Hüznün əlindən yapışıb gedir. 

Göylərdən mələklər enib Adəmin gözəlliyinə heyran qalır və ona baş əyirlər” (Mahmudov, 

2007, s. 263). Mələklərin Adəmin – insanın gözəlliyinə heyranlığı M.Füzulinin “Leyli və 

Məcnun” əsərinin Meracnaməsində də yer almışdır. Füzuli öz poetik təxəyyülündən çıxış 

edərək Hz. Məhəmmədin – ali insanın meraca dəvət olunmasını mələklərin onun gözəl üzünü 

görmək, planetlərin səcdə etmək istəyi ilə əlaqələndirir: 

   Didarını görməyi mələklər, 

   Pabusuna yetməyi fələklər. 

   Çox eyləyib iztirab peyda, 

   Allahdan etdilər təmənna.  

     (Füzuli, 2005, II c., s. 25)    

Dünyada nə varsa, insanın ixtiyarına verilmişdir. Nizamiyə görə, insan “təbiətdə yeganə qurub-

yaradan, öz ağlının və mütəşəkkilliyinin gücü ilə təbiətin özünü belə dəyişməyə, ondan istifadə 

yollarını asanlaşdırmağa, daha da səmərəli etməyə qadir yeganə qüvvədir. Bu işdə Günəş də, 

Ay da, torpaq da, su da, od da, hava da onun xidmətçiləridir” (Əlizadə, 1992, s. 74). Tanrının 

Yer üzündə xəlifəsi olan insan bu mövqeyini qorumaq üçün özünü dərk etməlidir. Mərifətə yol 

dərketmədən keçir. Bunun üçün insana ağıl verilmişdir. Bu məqamda Nizami yaradıcılığına 

Bəhmənyar fəlsəfəsinin təsiri də özünü aydın göstərir. “Kitabut-təhsil” əsərində insanın hər şeyi 

duyğu və ağılla dərk etdiyini bildirən Azərbaycan filosofu duyğuların dəyişə bilən zahiri 

cəhətləri qavradığını, ağlın isə yaradılışda sabit olan mahiyyətləri və gerçəklikləri dərk etdiyini 

vurğulayır (Məmmədov, 2007, s. 237). 

Şairin səadət quşu olan Hümaya bənzətdiyi insan ədalətli, doğruçul, xeyirxah olarsa, Tanrının 

ona bəxş etdiyi məqamı qoruyub saxlaya bilər. Ağıl və sevginin vəhdəti insana bu keyfiyyətləri 

aşılayır. Belələri dünya qəmindən “düzlüklə bayraq sancdığına görə xəzan vaxtı talan olunmaq 

qəmindən azad olan sərv” (Gəncəvi, “Xosrov və Şirin”, 1981, s. 48) kimi uzaqdırlar. 

  

Milli düşüncədən gələn nikbin ruh hələ X əsrdə ərəbdilli ədəbiyyatın Azərbaycanda ilk 

nümayəndələrindən olan Bərakəveyh Zəncani yaradıcılığında yer almışdı: 

    Ömrünü güllər və mərsinlər içərisində keçir, 

    Palçıq evlərdə şərab bədasində sevinc axtar. 

    Birini özünə təbib, digərini həmdəm seç 

    Ümidsizlik zamanı belə insanlarda insanlara 
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    qarşı məhəbbət tərbiyə et. 

(Mahmudov, 1983, s. 35) 

M.Mahmudov bu şeirin filoloji tərcüməsini təqdim edərkən, şairin “insanlar həyatlarını 

sevinclə keçirtməli, gözəlliklərdən zövq almalıdırlar” fikri ilə çıxış etdiyini bildirir. Alim yazır: 

“Bərakəveyh şeirlərindən göründüyü kimi, nikbin bir şair olmuşdur. O, həyatın gözəlliyindən 

ilham almış, onun sevinc və nəşəsini ömrünün munisi, həmdəmi seçmişdir” (Mahmudov, 1983, 

s. 35). 

Bərakəveyh Zəncani müasirlərini şadlıq süfrəsinə dəvət edərkən sevincdən doğan əyləncənin 

və bol ruzinin ən yaxşı nemət olduğunu aydın şəkildə bəyan etməkdən çəkinmir: 

    Ey fəzilət və ağıl sahibləri, bizə doğru gəlin, 

    Bizim süfrəmizdə hər cür ən yaxşı nemət toplanmışdır. 

Bunlar sevinc və ləzzətdən doğan ən gözəl əyləncə, bir də ki, hamıya kifayət edən ən yaxşı 

ruzudan ibarətdir (Mahmudov, 1983, s. 35) 

“Sirlər xəzinəsi” poemasının on birinci məqalətində, eləcə də “İsgəndərnamə” əsərində yer alan 

bir miniatür hekayədə Nizami ömrün qısa, dünyanın fani olduğuna eyham edərək həyatı 

tənbəllik və qəm-qüssə ilə keçirtməyə qarşı çıxır. Məqalətin son beytində deyilir: 

    Bu mənzil fanidir, onu bir qərarda görə bilməzsən, 

    O, payız küləyidir, onun baharını görə bilməzsən. 

         (Gəncəvi, 1981, s. 137) 

X.Yusifli filoloji tərcümədə “görə bilməzsən”in “görmə” kimi dilimizə çevrilməsini daha 

düzgün sayaraq yazır: “Şair demək istəyir ki, bu dünya fani mənzildir, onu qərar tutan, bir 

qaydada dayanan, duran görmə, payız küləyidir, onu bahar görmə” (Yusifli, 1992, s. 150). 

Həqiqətən də, dünyanı həmişə bahar zənn etmək məntiqəuyğun olmaz. Alim filoloji 

tərcümədəki təhrifə diqqət yetirərək fikrinin isbatı üçün məqalətdən sonra gələn “Müdrik 

möbidin hekayəti”ndən bir beyti örnək alır. Həmin beytin orijinaldan filoloji tərcüməsi 1981-

ci il nəşrində belə təqdim olunur: 

    Ömrü bir nəfəsdən artıq olmayan kəs 

    Öz aqibəti haqqında fikirləşməz. 

         (Gəncəvi, 1981, s. 137) 

X.Yusifli bu beytin “onların məhəbbətləri bircə nəfəs (an) idi, artıq yox, (ancaq) heç kim bir an 

öz aqibəti haqqında fikirləşmirdi” kimi tərcümə olunmasını daha düzgün sayaraq misraları belə 

şərh edir: “Nizami bağdakı güllərin həyatsevərliyindən, ömürlərinin müddəti bir andan artıq 

olmasa da, sonsuz bir sevinc içində yaşayıb heç nə barədə düşünmədiklərindən danışır” 

(Yusifli,    s. 150). Göründüyü kimi, şair təbiətə müraciət edərək insanları həyatın qədrini 

bilməyə çağırır.  
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“İsgəndərnamə” əsərindəki miniatür hekayədə isə barəsində ölüm hökmü çıxarılan gənc 

ömrünün son anlarını şad keçirərək dostlarına qısa ömrü kədərlə keçirtməyin düzgün 

olmadığını bəyan edir: 

    Dedi: “Son nəfəsdir, ömrüm qalır az, 

    Az ömrü kədərlə keçirmək olmaz”. 

         (Gəncəvi, 1982, s. 215) 

Bu hekayədən bütün insanlar ibrət almalı, Tanrının bəxş etdiyi ömrü qəm və kədərlə 

keçirtməməlidirlər.  

 “İsgəndərnamə” əsərinin “İqbalnamə” hissəsində mənzum hekayələrdən birində hökmdarın 

sevgilisinin xəstələnməsi, həkimlərin qadını sağalda bilməməsi, bu səbəbdən İsgəndərin kədərə 

qərq olması təsvir olunur. Dünyagörmüş bir qocanın danışdığı əhvalat və məsləhətləri 

hökmdarda nikbinlik və ümid doğurur. Üzü gülməyə başlayır. Çox keçmir ki, həkimlər ona 

xəstənin sağaldığını bildirirlər. İsgəndər bir daha qocanın sözlərindəki hikməti anlayır. Ən çətin 

anda belə insan ruhdan düşməməlidir. Bu məqamda səbir və inamın da özünəməxsus rolu 

vardır.  

Ruh ilahi mənşəlidir, bədən isə maddidir. Bir-birilərindən asılı olduqları kimi, birinin digərinə 

təsiri də qaçılmazdır. Belə bir fikir də mövcuddur ki, sağlam bədəndə sağlam ruh olur. 

Ruhumuz və beynimizin xəstələnmədiyi müddətcə bədənin də sağlam olması ehtimalı vardır. 

Əksər xəstəliklər stress nəticəsində yaranır. Musiqi və optimizm xərçəng kimi ağır xəstəliyin 

müalicəsində belə öz müsbət təsirini göstərir. İbn Sinaya görə, varlıqlarda harmoniya və nizam 

mövcuddur, bədənin hər bir hüceyrəsinin özünə məxsus olan vəzifəsi vardır. M.Füzulini 

“Səhhət və Mərəz” əsərində həm ruhun, həm də cismin sağlamlığı düşündürür. Füzuliyə görə, 

dərketmə mövcudatı, maddi olanı dərketmədən başlayır. Tanrının şah əsəri olan insanın cismi 

də sirlərlə dolu bir elmdir. Ağıl bu sirləri aça bilər. Nizamiyə görə, “gözə işıq verən ağıldır”sa, 

“xəstəlikdən bədən biliklə” nicat tapırsa, Bəhmənyar təsəvvüründə ağıl dərdin təqib edə 

bilmədiyi şəfa, xəstəliyin yaxın düşmədiyi sağlamlıqdır (Məmmədov, 2000, s. 73). 

Şərq həmişə üstünlüyü ruha vermişdir. Bəlkə də bu səbəbdən kamil insan problemi klassikləri 

daha çox düşündürmüş, onları insanın daxil aləmi daha ciddi maraqlandırmışdır. Bu da bir 

həqiqətdir ki, “insan Yer üzünə endirildikdən sonra ona cisim verilmişdir. Burada ürək, ciyər, 

böyrək və s. orqanlar yerləşdirilmişdir. Hətta insanın keçirtdiyi hislər bu orqanlarla bağlanır. 

Məsələn, qorxu böyrəkdədir, saç mənfi enerjini özünə çəkir. Gözün rəngi, əldəki xətlər, 

çapıqlar, xallar və s. insanın xarakterindən və taleyindən xəbər verir. Bütün insanlarda barmaq 

izləri fərqlənir ki, bundan kriminalistikada istifadə olunur. İnsanın hiss və həyəcanları, sevinci 

və kədəri də gözlərdə və üzdə əks olunur. Bu baxımdan, insan üzü səhifə, kitab məzmunu 

daşıyır. 

Səadət nədir? Onu necə əldə etmək olar? Bu sual təkcə filosofları deyil, şair və nasirləri də 

düşündürmüş, bu sualın cavabı eyniadlı əsərlərdə axtarılmışdır. Klassik ədəbiyyatda 
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“Səadətnamə”lər müxtəlifdir. Ş.M.Şəbüstərinin tövhid anlayışı ilə bağlı açıqlamalarının yer 

aldığı əsəri “Səadətnamə” adlanırsa, M.Füzulinin məşhur məqtəli “Xoşbəxtlər bağçası” 

əsəridir. Əsərin birinci babının birinci fəslində Adəm peyğəmbərin – ilk insanın bəlaya düçar 

olmaqla sınağa çəkilməsi ilə bağlı rəvayətlər əks olunmuşdur. Şair Adəmin cəsədinin üzərinə 

yağış yağdıran buludun 39 gün qəm çeşməsindən, 1 gün sevinc ümmanından nəm çəkərək yağış 

yağdırması ilə bağlı rəvayəti də “Hədiqətüs-süəda”da diqqətə çatdırır. Burada insanın ömür 

boyu çətinliklərlə qarşılaşmasına, həyatında kədərin sevincə nisbətən çox olmasına incə bir 

eyham vardır. Füzuli bunu belə ifadə edir: “Məxsusdur Adəmə bəlayi-aləm”. Füzuliyə görə, bu 

qəm insanı kamilliyə aparır: “Aləmdə bəla çəkməyən olmaz adəm”. A.Qasımova Füzuli 

düşüncələrinə aydınlıq gətirərək yazır: “insan xilqətinə xəsisliklə sərf olunan sevinc əslində 

kədərdən, ələmdən çoxdur, o, dərya, çeşmə qarşısında dənizlər qədərdir. Füzuli yaradıcılığında 

həmişə ön planda olan kədər əslində sevinc qaynağıdır” (Qasımova, 2005, s. 207). Burada, 

şübhəsiz ki, söhbət əbədi səadətə çatmaqdan gedir ki, Nizami və Füzulinin eyniadlı əsərlərinin 

qəhrəmanları – Məcnun və Leyli məhz axirətdə, yəni əbədi dünyada xoşbəxtliyə çatırlar. 

Akvinalı Fomaya görə, “İnsan qismən xoşbəxt ola bilər. Tam xoşbəxtlik insana yalnız o 

dünyada verilir. Bu kamil xoşbəxtlik əbədidir” (Abbasova, 2016, s. 49). Bu məqamda “səadət” 

anlayışı ilə bağlı düşüncələr də diqqəti cəlb edir. Yusif xas Hacibin məşhur əsəri “Xoşbəxtliyə 

aparan elm” adlanır. Bu əsərdə Aytoldu səadəti təmsil edir. “Səadət”, “xoşbəxtlik”, “qut” – bu 

sözlər eyni mənanı ifadə edir. “Kutadqu-bilik” əsərinə görə, səadəti tapmaq asan deyil, əsas 

olan isə çətinliklə tapılan xoşbəxtliyi əldə saxlamaq bacarığıdır. Səadəti mənəvi-əxlaqi 

yüksəlişlə bənd etmək olar. Kitionlu Zenon (Stoisizm cərəyanı) bu fikirdə idi ki, xoşbəxtlik 

insanın mənəvi cəhətdən yüksəlib təkmilləşərək kamillik dərəcəsinə görə kosmik ağıl 

səviyyəsinə ucalmasıdır (Abbasova, 2016, s. 22). Səadəti təmsil edən obraza bu ad – Aydoldu 

təsadüfən verilməmişdir. Səadətin təbiəti Aya bənzəyir. N.Tusi ədaləti insanların səadətinə 

səbəb olan bir şey olduğu üşün mədh olunanlar sırasına daxil edir: “Səadət xeyirli işlərdən və 

ilahi buyruqlardan olduğundan mədhdən azaddır, o, bəyənilə bilər. İnsanların səadətinə səbəb 

ola biləcək şeyləri mədh etmək olar, məsələn, “ədalət” səadətə səbəb ola biləcəyi üçün onu 

tərifləyib mədh edərlər” (Tusi, 2005, s. 81). Sevgi və iman, həyatı dərk edərək yaşamaq əbədi 

səadəti qazandırır. Bəlaya düçar olma kimin üçünsə cəzadırsa, Tanrının (sevimli) 

peyğəmbərləri üçün sınaqdır. 

Təsəvvüf ədəbiyyatında göz yaşına fərqli baxışın yer aldığını görürük. Sevgidən doğan göz 

yaşları qəlbə axaraq buradakı atəşi daha da alovlandırır. M.Füzuli yazırdı: 

   Eylər könüldə əşk xətin şövqünü füzun, 

   Oddan çıxar buxar, saçıldıqca ab ona. 

        (Füzuli, 2005, I c., s. 45) 

Şair göz yaşlarının qəlbdə həvəsi, şövqü artırdığını söyləyir, oda bir az su səpdikdə buxar hasil 

olduğuna diqqət çəkərək fikrini əsaslandırır. Aşiq üçün könüldə sevginin artması lütf və 

sevincdir. Göz yaşı artdıqca o, ruhən Tanrıya daha çox yaxınlaşır. Mövlana hikmətlərindən 
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birində deyilir: “Göz yaşlarına üzülmə. Onlar üzündə açacaq sevinc çiçəkləri üçün təmizlik işi 

aparırlar (görürlər). “Eşq”dən doğan göz yaşı, ah məxluqun Xaliqə qovuşmasına aparır. Bu 

damcının dəryaya can atmasına bənzəyir (Təsəvvüfdə aşiqin Məşuqda əriməsi). Təsəvvüfdə 

son məqsəd zərrənin küllə qarışmasıdır. Təsəvvüf ruhunu yaşadan əsərlərin sonluğu faciəli bitsə 

də, sufi anlamında fənaya, sonra bəqaya yetmək aşiq üçün xoşbəxtlik məqamıdır. Kamilliyə 

çatmış Füzuli Məcnunu Leylinin məzarı üstündə dediyi “İstərəm” rədifli qəzəldə özünə fəna 

diləyir. Çünki fənaya vararaq bəqaya çata bilər. Bu isə sufini səadətə, arzuya aparan son 

məqsəddir ki, təsəvvüfdən faydalanan şairlərin əsərlərində geniş əks olunmuşdur. Oda zidd olan 

ünsür sudursa, göz yaşına zidd olan gülüş, təbəssümdür. Göz yaşı kədərin, gülüş, xoş əhval-

ruhiyyə sevincin təzahürüdür. 

Azərbaycan mifik düşüncəsində və şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrində xeyrin şər üzərində 

qələbəsinə inam güclüdür. Nizami yaradıcılığında “Yeddi gözəl” əsərindəki hekayələrdən biri 

“Xeyir və Şər” adlanır. Adları ilə əməlləri eyniyyət təşkil edən iki gəncin obrazını yaratmaqla 

dahi şair xalq müdrikliyini epik əsərdə əks etdirir. Nizamiyə görə, bahar sevinc fəslidirsə, 

qocalıq xoş gecədir. Yaz təkcə gözəlliyi ilə ruh oxşamır, novruz özü ilə sevinc, şadlıq gətirir. 

Novruzda el inancına görə, xoş sözlər söylənməli, küsülülər barışmalıdır. Bu baxımdan əlvan 

rənglərə, xüsusilə qırmızı rəngə üstünlük verilir. İnsanlar baharı xoş əhval-ruhiyyə ilə 

qarşılayarlarsa, ilin sevinc içində, uğurlu keçəcəyinə inanırlar. Bu el bayramında hamılıqla 

şənlənmə ən qədim dövrlərdən adət halını almışdır. Ordubadda “Xan” adlı el şənliyi bu 

baxımdan maraq doğurur. Təlxək cürbəcür oyunlar çıxararaq xan seçilən şəxsi güldürməyə 

çalışır. Xan isə tamaşaçıların gülüşlərinə baxmayaraq, ciddi olmalı, gülməməlidir. Təlxək xanı 

güldürdükdə xanı soyuq suya salırlar. Bu səbəbdən də xan nə olursa olsun, gülməməyə, təlxək 

isə güldürməyə çalışır. Çünki güldürə bilməsə, özü soyuq suya atılacaq. Bu tamaşa bəzən bir 

neçə gün çəkir. Bu müddətdə təlxəyin oyunlarını seyr edən xalq gülür, əylənir. Bu xalq 

tamaşasından əsas məqsəd yüzlərlə insanın üzündə gülüş əks etdirməkdir.  

Gülüş ağciyərdə nəfəsin dərinləşməsinə səbəb olur və beləliklə, bədəni oksigenlə 

zənginləşdirir. Bu isə insan sağlamlığında öz təsirini göstərir və ömrü uzadır, zehin açıqlığı 

gətirir. Təbəssüm ətrafa xoş aura, gülüş sahibinə sağlamlıq bəxş edirsə, qəhqəhə ilə gülmək 

tibdə təqdir olunmur. Peyğəmbərin hədislərindən birində deyilir: “Çox gülüş qəlbi öldürür”. 

Burada qəhqəhə ilə çox gülməyin ürək damarlarında kirəclənmə olan insanlar üçün təhlükəli 

olduğuna eyham olunur. Psixoloqlar gülüş və təbəssümün insanın təkcə cismi üçün deyil, ruhu 

üçün də müalicəvi olduğu fikrindədirlər. Cismin və ruhun sağlamlığından bəhs edən “Səhhət 

və Mərəz” əsərində təsadüfi deyil ki, ruh qəlb şəhərindən qorxu, ədavət və qəmi uzaqlaşdırır. 

Çünki gülüş ömrü uzadır.  

Bu tamaşada xanın taxtı çinar ağacı olan məhəllədə qurulur. Xan gülərsə, qoca çinarın 

altındakı soyuq çeşmə suyuna salınır. Çinar uzun ömürlülüyün rəmzidir. “Su qədər ömrün 

olsun” el arasında geniş yayılmış dualardandır. Çinar, su və gülüş – hər üçü uğura, uzun ömrə 

işarədir. Təmiz su damarlarda kirəclənmənin qarşısını alırsa, çinar yarpağı kürü ayaqlarda 

kirəclənmənin dərmanı və yeni hüceyrə yaradıcı vasitə kimi özünü tibb elmində təsdiqləyib. 
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Çinar əzəmət və ucalıq rəmzi olmaqla yanaşı, ətrafa oksigen mənbəyidir. Təsadüfi deyildir ki, 

ata-babalarımız təqvimin ilk günü bu ağacın altında toplaşaraq bayramı qeyd edir,  

şənlənirdilər. 105 yaşlı yapon həkim Shigeaki Hinoharanın uzunömürlülüklə bağlı 

məsləhətlərindən birində deyildiyi kimi, insan enerjini qidadan və yuxudan deyil, sevincdən 

alır. Bu səbəbdən də Azərbaycan xalq inancında gülüşün ömrü uzatması fikri yer almış, bu, 

yazılı ədəbiyyata da öz təsirini göstərmişdir. Unutmaq olmaz ki, şair və yazıçıların insan və 

zamanla bağlı fikirlərində mənsub olduqları xalqın qədim düşüncəsi, milli ruh özünü aydın 

büruzə verir.  

NƏTİCƏ 

Mifologiya, folklor və yazılı ədəbiyyat örnəkləri, göründüyü kimi, mikbinliyi təbliğ edir. Ən 

qədim zamanlardan ruhumuza hopmuş bu düşüncə bayram və rəqslərimizdə də özünü büruzə 

verir. “Səadətə can at” şüarı isə belə əsaslandırılır ki, insan nəyə can atırsa, ona doğru gedir. 

Sən sevinci və ümidi seç. Bunu özün üçün et. Çünki bu ömrü bir dəfə yaşayırsan. Şükür et, 

səbir et və hər şeyin yaxşı olacağına, həyatın acıları kimi xoş sürprizlərin də qarşına çıxacağına 

inan. Sevinmək istə, istəsən, mütləq bunun üçün bir səbəb tapılacaq. Unutma, xoşbəxtliyə yol 

dərketmədən, bilgidən və sevgidən gedir. Bu yolu tapsan, daxilindəki enerjinin işığı Günəşin 

işığını belə kölgədə qoyacaq. Çünki yaradılışda ən güclü enerji insanda – yəni səndədir.  

Klassiklər belə bir fikri təlqin edirlər ki, əbədi həyatın, ölməzliyin rəmzi olan “dirilik suyu” 

insanda mövcuddur. İnsan bu xoşbəxtliyi, yəni daxilindəki dirilik çeşməsini aşkar etmək üçün 

mərifətə yetməli, mənən kamilləşməlidir. Burada özünüdərk əsas şərtdir. Tanrının hədiyyəsi 

olan idrak qabiliyyəti, qəlbdəki sevgi, iman, yəni sevgi ilə qidalanan düşüncənin işığı sevinc və 

səadət yolunun bələdçisidir.  
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ABSTRACT 

Online education has been steadily growing worldwide in recent years thanks to technological 

and economic advancements. This rapid growth of online education was intensified due to 

COVID-19 Pandemic and lockdown in many countries. As a result, online education became 

the only possible way of continuing education. Meanwhile, online education is on the way to 

become mainstream in upcoming years with or without Pandemic. Therefore, in this paper, the 

authors decided to investigate the existing challenges that teachers in public and private 

secondary schools face during emergency online education. ¬The authors hope to shed light on 

the main challenges so that those could be further studied and eliminated for more successful 

and efficient delivery of online instructions. An online survey was carried out in best 

performing public and private secondary schools across Baku in October-November 2020. 

More than 500 teachers answered the survey. The results revealed that the most encountered 

challenge was student motivation and access to technology as reported by teachers. Teachers 

also were concerned about their preparedness level, the ineffectiveness of provided trainings, 

lack of ICT skills as well as lack of support from parents and administration. Meanwhile, most 

of the teachers considered online teaching ineffective from point of view of student learning. 

Studies across the world suggest that online education is here to stay worldwide. Therefore, 

governments and policymakers should pay more attention to improvement of 

telecommunication skills both for teachers and students. The results of this study show that the 

quality of online education must be improved in terms of digital competence and connectivity 

issues. 

Keywords: online education, distant education, virtual schools, online learning, e-learning 
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ABSTRACT 

The diversity and abundance of wild pollinators, has undergone tremendous decline. The exact 

cause of such reduction is obscure and not localized. However, the significant drivers of 

pollinator decline are habitat loss, exposure to parasites, indiscriminate use of pesticides, and 

flowers' absence. The present study investigates the impact of conservation practices over the 

native pollinators’ population and the yield of Brassica napus (Canola) using a case study. Three 

locations were selected as conservation and sampling sites to collect the pollinator’s population 

data and impact the quality and yield of canola from 2014 to 2019. Results revealed that the 

pollinators' activity in canola surrounding fields was enriched in the conservation sites. Plants 

have the highest pollinator activity and pollen deposition within 1000 m of the conservation 

sites than plants at a more considerable distance from the conservation sites. Beyond the 1000 

m range, fewer pollinators were observed, including the A. mellifera, A. dorsata, and A. cerana. 

This study deduces that the decline in the diversity and abundance of pollinator could threaten 

the crop pollination and ultimately causes yield loss. Based on our study, we recommend 

maintaining the on farm conservation of pollinators and the employment of effective crop 

management methods that enhance the pollinators' foraging activity should be adopted. 

Key Words: Pollinator conservation, Brassica, Apis mellifera, fruit yield. 

 

 

 

 

 

Page 259



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

  
 

 
 

Introduction 

Insect pollinators are under serious threat of decline due to multiple factors, monoculture, 

extensive use of pesticides, disease, habitat loss, loss of nesting sites, and egg-laying sites for 

insect pollinators (Goulson et al., 2015). Most of the flowering crop plants required pollinating 

insects for their reproductive cycles throughout the world (Ollerton et al., 2007); these insect 

pollinators are also necessary to pollinate most cultivated crops worldwide (Klein et al., 2007). 

Insect pollinators like bees, flies, butterflies, wasps, and some beetle are considered as the 

essential part of the terrestrial ecosystems; they deliver a vital role in the pollination of crops 

and other wild plants related to human and other organisms (Klein et al., 2007; Mburu et al., 

2016). Insect pollinators are essential for the pollination of fruits and vegetables (Pashte & 

Kulkarni, 2015). About 70% of the total of 124 cultivated crops for human consumption 

throughout the world dependent on animal pollinators (Klein et al., 2007). Although the 

domesticated honey bee (Apis mellifera) plays a vital ecological and economic role, the wild 

pollinators, mainly bees and hoverflies, play a vital role in domestic and wild pollination plant 

species (Garibaldi et al., 2014; Kleijn et al., 2015). 

As the human population is growing, they are destroying the natural habitat of wildlife, habitat 

restoration is increasingly demanded to recover the population of wild pollinators in agricultural 

landscapes (Menz et al., 2011). Planting different flowering resources like crop margins, 

hedgerows, and water resources can boost the pollinators' population and diversity of wild bees, 

hoverflies, and butterflies important for pollination (Hannon & Sisk, 2009; Pywell et al., 2011). 

Pollinator diversity is an instrument to determine the pollination service (Albrecht et al., 2012), 

as domesticated honey bee (A. mellifera) cannot meet the pollination requirement (Garibaldi, 

Steffan-dewenter, et al., 2014).  

Different crops have different levels of dependence over the insect pollinators for pollination, 

and sometimes pollinators' diversity is required to pollinate the crops (Morse & Calderone, 

2000). To conserve the pollinators' population and diversity, it is important to know about the 

pollinator species and richness of the selected area (Ali et al., 2015). It gives a better 

understanding of the pollinators' life cycle, requirements, and effectiveness (Condit et al., 

2002). In agricultural landscapes where the extensive use of pesticides, habitat fragmentation, 

or loss causes the pollinators' decline (Brittain et al., 2010; Garibaldi et al., 2011; Rundlöf et 

al., 2015). Previous studies indicate that the pollinators' population and diversity can be 
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increased by the floral diversity (Ghazoul, 2006). One of the most widely used methods to 

reverse the pollinator decline is to plant flowering plants and shrubs along field edges and 

roadsides. These flowering plants must have a wide variety that holds the pollinators species 

throughout the season (Garibaldi et al., 2014; Williams et al., 2015).  

The study was conducted to investigate the following questions (1) Do conservation positively 

affects the population abundance and diversity of native pollinator insects? (2) Whether the 

crop yield and quality parameters of the associated field of Brassica napus get benefit or not 

from that population of pollinators. 

Materials and Methods 

Study site 

Three sites were identified and marked for the conservation of insect pollinators; all the sites 

are 15, 20, and 40 km apart from each other, and all these sites were marked in Chakwal, a 

beautiful city of Punjab Pakistan. Sites were selected where the natural water resources are 

nearby, and these are surrounded by the cultivated field of Brassica. After ploughing the water 

source's wet area, the seeds of grasses, weeds, and other recommended flowering plants were 

sown in winters, and only the seeds were hand-thrown in summer to grow the floral sources. 

All the locations have excessive numbers of hiding, resting and breeding sites. Flowers and the 

sown plants have long flowering periods, and there is a flowering gap. Before the selection of 

conservation sites, native flora and pollinator fauna were studied. 
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Figure 1: Study area map showing sampling sites in the Chakwal district of Pakistan. 

Sowing of flowering seeds 

In 2013, the selected sites' plots were sown with a mixture of different recommended flower 

mixture, including both annual and perennial. Flowers were planted after a recommendation 

from horticulturists and agronomists in circular patterns on other dates centring the water 

source. Some of the flower species are local to Indian sub-contents, and few are important but 

grown in gardens and lawns. The following flowering plants were sown on all three sites, 

Lavender, Salvia divinorum, Medicago sativa, Coriandrum sativum, Aster novi, Allium 

schoenoprasum, Margarita flower, Solanum surattense, Thymus Serphyllum, Fumaria muralis 

and Myosotis arvensis. Some of the well known common varieties of weeds and grasses (Jungle 

rice, canary grass, Foxtail grass, Johnson grass, Dactyloctenium aegyptium, Phalaris minor, 

Anagallis arvensis, Medicago polymorpha, Thistle, Solanum nigrum) are also included in the 

study and mowing of these grasses and weeds was not done. After sowing the seeds of grasses 

and weeds, the sites were announced as a no-mow zone. The sowing dates were adjusted 

accordingly to make the flowering resources available throughout the year. 

The soil was loamy clay and well-drained with a higher level of organic matter and earthworms. 

The seeds were sown at monthly intervals sequentially each year. The seeds were broadcasted 
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at the rate of 4 kg/ha for the first time in 2013 but at 0.5kg/ha afterwards. The flowering density 

and phenology were observed weekly by counting each plant species' numbers from 10 selected 

1m2 quadrates randomly. Each location had about 50 Beri (Ziziphus mauritiana) and Phulai 

plants (Acacia modesta). 

Pollinator sampling 

We used the three prevalent methods; pan traps, insect visitation transects, and floral 

observation. 

Pan traps 

A triplate of plastic bowls of about 250 ml each was used in this technique. Each bowl was 

separately painted with white, blue, and yellow colors to attract pollinators.  Each container of 

the triplate was filled with about 150 ml of water with few drops of detergents to remove the 

surface tension. Each of the triplate was hanged over the wooden stage at a floral vegetation 

height. The data were recorded three times a week throughout the flowering season. 

Net sweeping 

In this method, the insects' collection was done with the help of an insect collection net. A 

medium-sized insect collection net was used to collect the insect pollinators along each selected 

transect of 100m long and 5m wide at each selected site. The collection of pollinators was done 

by two collectors moving in the opposite directions at two transects at each selected site. The 

collection of flower visitors was done for one hour by each collector. The collectors' positions 

were also changed after each collection, along with the selected line of transects area. The insect 

visitors were collected when they touched the flower and transferred to a plastic container for 

transportation to the laboratory. The plant species from which the insect was collected were 

also kept in record for future conservation planning. 

The net sampling was done three times a week in the morning and in the evening (11:00 AM 

to 12:00 PM) and (3:00 PM to 4:00 PM). As Brassica's flowering was available in winters, the 

collection timing was according to the temperature and the pollinators' activity. To avoid 

climatic and weather conditions, the collection was done by flexible rules and the three days, 

and the timing was adjusted accordingly. The location of the transect line was not also fixed 

and was changed after every week during the whole       
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Insect visitation transects 

Two transect sections of the 100 m length of a linear route at each conservation site were 

allocated. The observer was walked for 5 to 10 min in a straight line, and the number of the 

insect pollinator was observed and recorded over the notebook. If the identification was not 

possible, then the insect was collected and transferred to the lab for further identification. The 

population of pollinating insects were also assessed by the standardized butterfly method like 

for butterflies within 5 m, for bees within 2 m, and hoverflies and flies within the 1 m, while 

the recorder walks in a linear direction of 100 m transect area (Pollard & Yates, 1994).  

Pollinators' diversity 

The pollinators' diversity was observed two times a day (10:00 AM to 12:00 PM) in the morning 

and (2:00 PM to 4:00 PM) in the evening three times a week, during the flowering periods of 

both Canola. The specimens were collected by net sweeping and pan trapping and identified, if 

not possible, in the field, then after etherizing, the insects transferred to the entomological lab 

(Roy et al., 2014). The observation time was about 10 minutes at each site; the nesting and 

habitat sites were also observed. 

Pollinators' abundance 

The pollinator abundance was assessed by randomly selecting ten plants for 60 seconds/ plant 

from each selected site, and numbers of pollinator insects are counted with stopwatch and 

counter. Observations were made for 30 min at each site from 10:00 AM to noon and 2:00 PM 

to 4:00 PM, three times a week throughout the flowering period. 

Identifying dominant pollinator species 

Pollinator insect species were considered the dominant insect species if their relative abundance 

is higher than 5% (Bashir et al., 2019). 

Pollination effectiveness 

To study pollinator conservation and population and diversity of pollinator insects, pollinators' 

effect on the yield and quality parameters was investigated. The data was collected from all 

three sites selected for the study and conservation. The data was collected were measured each 

year from 2014 to 2019. 
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Results 

Plant growth and flowering 

The flowering in all the cultivated plants was started within 8-10 weeks. The flowering started 

when the already sown plants have flowers just to overcome the foraging breaks. The peak 

flowering period varies according to the sowing dates, but the flowering is available throughout 

the year and the nesting habitat to bread. The November sown flowers had the highest (m2) 

number of flowers during February, as the present study is just focused on the winter flowering 

and the numbers of pollinators. As the winter oilseed crop (B. napus) need pollination and due 

to winters and other factors, the numbers of pollinators are decreasing. The following flowering 

plants Lavender, Sweet alyssum, Alfalfa, Coriandrum sativum, Allium schoenoprasum, 

Ocimum tenuiflorum, Rudbeckia hirta, Chrysanthemums, Marigold, Solanum surattense, 

Origanum vulgare, Valeriana officinalis, Fumaria muralis, Cirsium arvense, Carthamus 

oxyacantha, Thistle, and Myosotis arvensis had the highest flowers density m-2. Some local 

varieties of long and short grasses also act as a strong attractant for few solitary bees. Few of 

the grass varieties like feather reed grass, Jungle rice, Foxtail grass, and Canary grass attracted 

most ground-nesting solitary bees (Megachile bicolor, Ceratina smaragdula, Andrena sp. 

Amegilla sp. Colletes sp. Agapostemon sp. and Halictidae sp.). But the sudden outbreak of the 

population of pollinators was observed after March and April, the population abundance and 

diversity of the pollinators of all three sites were skyrocketed after the conservation strategies 

were adopted. 

Flower visiting pollinating insects 

Pollinators' abundance and diversity were assessed across three sites from 2014 to 2019, which 

are about 15, 20, and 40 km away from each other, and every site has its water source.  The 

winter flower mixture attracted surprisingly high diversity and numbers of pollinating insects, 

mainly the hoverflies and the bees. The conservation efforts predominantly positively affect the 

population and diversity of Hymenoptera of all three sites, about 17 species comprising the Apis 

cerana, A. dorsata, A. florea, A. mellifera, Bombus asiaticus, B. haemorrhoidalis, B. 

melanurus, Osmia caerulescens, O. cornifrons, Osmia. sp. Xylocopa pubescens, X. fenestrate, 

X. collaris Ceratina smaragdula, Vespula vulgaris, Anthophora fulvitarsis, Anthophora sp 

Diptera mainly comprised of hoverflies (Eristalinus laetus, E. arvorum, E. aeneus, Eristalis 

tenax, Paragus bicolor, Syritta pipiens, Milesia sexmaculata, and Cheilosia albipila ) and one 
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housefly (Musca domestica) and some species of butterflies also noted even in the winter season 

(Pieris brassicae, Pieris canidia, Pieris deota, Danaus genutia, Hypermnestra helios, and 

Tirumala limniace). 

The population of hoverflies, B. haemorrhoidalis, and A. cerana, responded very quickly, and 

the population reached its maximum level in 2019 m-2 at each site. The population of all the 

pollinators' A. cerana, A. dorsata, A. florea, B. haemorrhoidalis, orchard bees, hoverflies, 

carpenter bees, wasps, butterflies, and flies were very low in 2014 (1.0-3.22, 0.1-1.88, 1.23-

3.11, 1.2-2.27, 0.8-2.11, 1.23-2.55, 0.9-1.83, 0.9-1.66, 0.23-1.22 and 3.21-8.83 per 100 m 

transect respectively). The total number of B. haemorrhoidalis and A. cerana was deficient in 

2013 per 100 m transect 0.1-1.2 and 0.2-1.9 respectively before the start of conservation 

strategies. The conservation strategies and methods reversed the pollinators' decline, and some 

of the pollinators' species were recorded for the first time in the area. The population of some 

species of pollinators' insects was raised to 80%. The population of A. cerana, A. dorsata, A. 

florea, B. haemorrhoidalis, orchard bees, hoverflies, carpenter bees, wasps, butterflies, and flies 

were reached up to 9.87-14.72, 4.34-7.28, 7.86-9.62, 12.23-15.61, 3.12-5.11, 15.23-19.05, 2.34-

4.56, 2.32-4.28, 6.31-7.11 and 17.23-21.61 respectively in 2019 per 100m study area. These 

results include the net sweeping and the triplate trap collection of the pollinators. The pollinator 

abundance and diversity were very low in 2012 and 2013, but when the conservation started on 

marked locations, the population started responding. In 2014 the population increased up to 2 

to 5% in some species, but in 2019, the 80% increase in population abundance of some species 

was also recorded compared to 2013-2014 (Figure 1). 

Some of the pollinator species were more abundant than other species. Honey bees and 

bumblebees were more numerous than other Hymenopteran pollinators (Orchard bees, 

Carpenter bees, and wasps). Of the honey bees' A. cerana and A. cerana and bumblebees, B. 

haemorrhoidalis dominated the three sites throughout the year. Simultaneously, B. asciaticus 

and A. mellifera started their activity earlier than all other pollinating bees. Among the 

Lepidopteron, Pieris canidia, Pieris rapae, Danaus genutia, Dipterans, Eristalis tenax, 

Paragus bicolor, Syritta pipiens, Milesia sexmaculata, and Cheilosia albipila dominated all 

three sites during the whole flowering season.  

The pollinators' population was present throughout the flowering season from October to 

February throughout the study period from 2014 to 2019. The flies and hoverflies were present 
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on all three sites; the abundance of pollinating insects is directly linked with the area's flowering 

densities (Figure 1). The pollinators' abundance and diversity over the selected sites varied 

according to the sowing dates and the gaps between them. The flies, Cheilosia albipila, Milesia 

sexmaculata, Eristalis tenax, B. haemorrhoidalis, and A. cerana, were the most abundant 

species from October to February. 

Pollinators' effectiveness 

The effect of pollinators' abundance and diversity was studied by measuring their impact on the 

yield and quality of Brassica. 

Effect of pollination on the yield and quality of Brassica 

The A. mellifera, A. cerana, A. dorsata, A. florea, B. haemorrhoidalis, B. asciaticus, Cheilosia 

albipila, Milesia sexmaculata, Eristalis tenax, Episyrphus balteatus Eristalinus aeneus, Pieris 

canidia were found foraging on the canola throughout the flowering season during the whole 

study period from 2014 to 2019. The population abundance and diversity increased up to 76% 

in 2019 compared to 2013-2014. The A. mellifera and A. cerana were numerous throughout the 

study period, and they started their activity earlier than other pollinating insects and while the 

activity of hoverflies and Pieris canidia was started after 10-11 AM during sunny days. To 

study the effect of pollinators on the yield and quality of canola following factors were studied; 

Number of pods per plant 

There is a significant increase in the number of pods per plant was recorded from 2014 to 2019 

(F (5, 12) = 102.7, P<0.0001) (Figure 3). There is no significant difference in the numbers of 

pods per plant in 2015 compared to 2014 (P=0.0364). About 97% increase in the numbers of 

siliqua per plant was observed on the selected plants in 2019.  

Number of seeds per siliqua 

However, there was a significant difference (F1,10 = 6.60, P = 0.027) between the number of 

seeds per siliquae for covered and pollinated canola. This represents a 26.7% increase in the 

number of seeds per siliquae due to pollination. 

Weight of 1000 seeds 
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A significant difference was recorded in 1000 seed weight in 2019 compared to 2014. The seed 

weight was 3.37±0.13 in 2014 that reached up 6.47±0.30 in 2019; a considerable increase was 

observed (F5, 12 = 41.04, P<0.0001). It shows a 92% increase in seed weight due to the 

pollinators' increase. 

Yield (t/ha) 

While yield per hacter on average 53% increase was observed in all three sites, a significant 

difference was recorded (F5, 12 = 61.24, P<0.0001) in canola yield. 

Oil content percentage 

The percent oil content on all three sites was 27.83±1.04% in 2014 and reached up 40.01±0.94% 

in 2019. About 44% increases in the oil content were recorded in 2019 compared to 2014 

(P<0.0001). But in the case of 2014 and 2015, there is no significant difference observed in the 

percent oil content (P=0.4281); only the 8% increase in oil content was recorded.  

Oil/kg (ml) 

As canola is an oilseed crop, pollinator abundance and diversity on the qualities like oil content 

and oil per kg seeds of canola were measured. About 17% increase in the oil content was 

recorded and as compared to 2014 in 2019, (F (5, 12) = 70.99, P<0.0001).  

Discussion 

Results indicated that the flowering conservation sites enhance the pollinators' activity in canola 

fields. Plants within the 1000 m range around the conservational sites have received the highest 

pollinators' activity and pollen deposition than plants at a greater distance from the marked sites. 

Fewer pollinators were found after 1000m, including the A. mellifera, A. dorsata, and A. cerana. 

The conservation efforts show their effects on the pollinators' population and diversity within a 

short period of one year. Unmanaged and managed sites act as a habitat for the pollinators and 

enhance pollinating insects' diversity (Brittain et al., 2010; Cariveau et al, 2013; Lonsdorf et 

al., 2009). In habitat management, we find that conservation efforts positively affect the 

abundance and diversity of pollinators. All three sites had a deficient pollinator’s population, 

and that number is decreasing, and some pollinators disappeared from the area. The study also 

indicates that most of the hoverflies' population and diversity are strongly linked with the 

flowers as a food source and accessibility to nectar (Rijn & Wackers, 2016). In similar to 
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previous studies, we found that the abundance and diversity of hoverflies are associated with 

the specific choice of flowers according to the nectar accessibility (Rijn & Wackers, 2016). 

Before selecting a mixture of certain flowers to enhance the pollinators' population and activity, 

some important biological and agronomic properties must be kept in mind. Biological 

properties include the flowering period, flowering time, shape of flowers, nectar, and pollen 

availability, while the agronomic properties have the minimum seed rate, quick growth, well 

establishment, and ability to compete with the weeds, and no need for agrochemical. The 

annual, perennial, and seasonal flowering plants' mixture in this study had good agronomic and 

biological properties. But the perennial and annual herbaceous plant species established well 

and attracted most of the pollinators. The sown mixture of the flowering plants competed well 

with the weeds, but some of the weeds also competed well and provided nectar and pollen to 

the pollinators. The flowering densities remained the same throughout the study period with 

minor fluctuations, although the seed rate decreased after the first year, while the continuous 

flowering was achieved by monthly sowing of the seed according to the season. All the flowers 

were non-hybrid. So the flowers are provided to the pollinators throughout the year. 

Previous studies indicated that bumblebees and butterflies preferred to feed on perennial and 

annual flowers because of the nectar's quality and quantity (Fussell & Corbet, 1992; Pullin, 

1995). The mixture of perennial, annual, and seasonal flowers attracted all three groups of 

pollinators, including Diptera, Hymenoptera, and Lepidoptera, and provided for a more 

extended period. The Diptera includes the Eristalinus laetus, E. arvorum, E. aeneus, Eristalis 

tenax, Paragus bicolor, Syritta pipiens, Milesia sexmaculata, and Cheilosia albipila, and they 

preferred to feed on flowers that have higher pollen. In the present study, the Syrphids mostly 

visit the Asteraceae and the Brassicaceae. The hoverflies chose to provide on the family 

Asteraceae (Sajjad & Saeed, 2010). Lepidoptera includes the Pieris canidia, Pieris rapae, and 

Danaus genutia, and they mostly feed on perennial flowers that they have high nectar. 

The survey indicated that some solitary bees and hoverflies were recorded for the first time after 

protection started. All three groups of pollinators were observed Hymenoptera (bees and 

wasps), Diptera (flies and hoverflies), and Lepidoptera (butterflies). The highest population of 

flies and hoverflies was recorded, while the bees are one of the most important groups of 

pollinators both for crops and the wild plants (Bawa et al, 1985; Aebi et al., 2012). Honey bees 

abundance was higher on Salvia divinorum, Coriandrum sativum, Aster novi, Ocimum 
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tenuiflorum, Rudbeckia hirta, Margarita flower, Chrysanthemums, Marigold, wild safflower, 

Solanum surattense. Simultaneously, bumblebees were recorded higher in perennial flowers 

Solanum surattense, sunflower, Geranium rozanne, Thymus Serphyllum, Origanum vulgare, 

Valeriana officinalis, Cirsium arvense, Carthamus oxyacantha, Puncture vine, Thistle, 

Solanum nigrum, and Myosotis arvensis that have relatively higher nectar and pollen. The 

abundance of hoverflies, butterflies, A. cerana, and bumblebee responded surprisingly, and the 

population was increased dramatically. B. asciaticus, B. melanurus, Osmia caerulescens, O. 

cornifrons, Xylocopa pubescens, X. fenestrate, and Anthophora fulvitarsis were recorded for 

the first time in this area. Bumble bees preferred to forage over the flowers Geranium rozanne, 

Thymus Serphyllum, Origanum vulgare, Valeriana officinalis, and Cirsium arvense.    

The carpenter bees were found to build their nests in long grasses in sandy soil near the water 

source. Rehan & Richards (2010) reported that the carpenter bees preferred to build their nests 

in broken branches. Wasps are found around the Z. mauritiana, A. modesta, and sweet alyssum 

flowers. The butterflies are found over the perennial and the annual flowers with higher nectar 

and lower pollen. All the bumblebee species start appearing for the first time after the 

conservation during February and March, while the P. canidia and P. rapae were recorded in 

January and February, and their eggs are found on cruciferous plants. The honey bees (A. 

mellifera, A. dorsata, and A. florea) were found at the longest distance, about 800m, from the 

conservation sites. But the hoverflies and carpenter bees were found about 300m around the 

sites.  

In the case of pollinators' effectiveness, the pollinators' diversity and abundance caused a severe 

impact on the yield and quality of Canola. The number of pods/plant, 1000 seed weight, number 

of seeds/pod, oil content, and oil/kg of the canola were the factors we studied. All these factors 

are positively correlated with the abundance and diversity of pollinators. The canola flower's 

color and structure act as a lucent for large numbers of pollinators, including the bees, flies, and 

some of the beetles (Pierre, 2001), leading to the higher yield fruit set (Free, 1993). In this study, 

the abundance and the diversity of pollinators are strictly linked with latitude and temperature.  

The pollinator abundance and diversity increased the per hectare yield of canola by about 53% 

in 2019 compared to 2013-14 at the conservation sites. The result of the present study indicated 

that honey bees are the most dominated pollinator of the canola. It also attracted some long 

tongue solitary bee species for nectar and pollen. The oil/kg was increased about 17%, while 
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the percent oil content was increased about 44% due to 6 years of pollinators' conservation. The 

highest increase was observed in the number of pods per plant and the 1000 seed weight (97% 

and 92%, respectively). The honey bees as pollinators increased canola's germination up to 96% 

(Kevan & Eisikowitch, 1990). Shakeel & Inayatullah (2013) Discovered that insect pollination 

positively affects seed size and seed formation.  

As a common problem of developing countries, the farmers have inadequate knowledge about 

the beneficial and harmful insects (Munyuli, 2011). The present study also showed that the level 

of satisfaction in farmers around the conservation sites. The farmers reported that there had 

been significant increases in the yield. Before training the farmers, most of them cannot 

differentiate between the flower-visiting pollinating insects and the harmful insect pests. The 

majority of the farmers were convinced about the benefit and on-farm pollinator conservation.  

This study has demonstrated the importance and benefits of on-farm pollinators' conservation 

on the canola. Pollinators are under serious threat worldwide, so the preservation of pollination 

insects for crops is the area of debate (Klein et al., 2007). So the steps should be taken by the 

farmers and extension department to conserve the on-farm pollinators. 

Conclusions 

This study has demonstrated the importance and benefits of on-farm pollinators' conservation. 

Pollinators are under serious threat worldwide, so the preservation of pollination insects for 

crops is the area of debate (Klein et al., 2007). So the steps should be taken by the farmers and 

extension department to conserve the on-farm pollinators to increase the production of different 

crops. The decline in the diversity and abundance of pollinator could result in the threat to the 

crop pollination and ultimately causes yield loss. Hence pollinator conservation strategies and 

employment of effective crop management methods that enhance the foraging activity of the 

pollinators must be adopted by the farmers to increase the yield of different crops. 
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Figures  

 

Figure 1: Conservation area of pollinators incenting the water source. 
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Figure 2:  Scatter plot of Pollinators’ Abundance by Sites and years The one-way repeated 

measures ANOVA for Pollinators’ Abundance is very significant (p < .0001), indicating there is 

a sharp increase over years. 

 

Figure 3: Effect of pollinator diversity and abundance on yield-related parameters of the 

canola. Scatter plot of (a) Yield (t/ha) (b) 1000 seed weight (g) (c) number of pods per plant 

(d) number of seeds per pod by sites and years. There is an obvious increase over years for all 

three sites. The effect of the year is highly significant (p < .0001). 
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Figure 4: Effect of pollinator diversity and abundance on quality-related parameters of the 

canola. (a) Scatter plot of the Oil content (%) (b) Oil/Kg (ml) by site and year. There is an 

increase over the years for all three Sites. The effect of the year is highly significant (p = .0001). 

 

 

 

 

 

Figure 5: Impact of insect pollinators on the yield of Brassica napus. 
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ÖZET 

Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ ve Dağlık Karabağ’ı çevreleyen Ermeni 

kontrolündeki Azerbaycan topraklarındaki etnik çatışma ve toprak anlaşmazlığı 1988’de 

Karabağ’da yaşayan Ermenilerin, Karabağ’ın Sovyet Azerbaycan’dan Sovyet Ermenistan’a 

devredilmesini talep ettiği zaman 1990’lı yılların başında, geniş çaplı bir savaşa dönüştü. 

Yaklaşık 30 yıl sonra Ermenistan ordusu, 27 Eylül 2020’de Dağlık Karabağ’da cephe hattı 

boyunca Azerbaycan ordusu mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine tekrar savaş açtı.  

 

Ermenistan ve Azerbaycan arasında gerçekleşen Dağlık- Karabağ savaşı kültür ekonomisini 

olumsuz etkileyerek savaş sonrası kültürel mirasların korunması konusunda stratejik kararların 

alınması gerektiği bir koruma politikasının izlendiği alana dönüştü. Çünkü bu savaş sonrasında 

fiziksel veya maddi kültürel miraslar oldukça zarar gördü. Şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel 

adımlar doğrultusunda yeniden inşası bu mirasların korunması yolunda atılması gereken önemli 

adımların olduğunu göstermektedir. 

 

Karabağ savaşının tarihi hikayesiyle birlikte bu bölgede yer alan, savaşın öncesinden günümüze 

kadar değişime maruz kalmış kültürel miras yapıtlarının dokusu dünya mirasının bir ürünüdür. 

Bu anlamda kültürel miraslar korunması gereken ve topluma ait tarihsel belleği barındıran 

önemli kültürel zenginliklerdendir. Bu kültürel bellek dünya mirasının korunmasını 

amaçlamanın yanı sıra gelecek nesillere aktarılmasında da önemli bir işleve sahiptir. Bu çalışma 

Karabağ Savaşı sonrası kültürel miraslar üzerinden inşa edilmiş kolektif kültürün önemine 

değinilerek Karabağ savaşının kültür varlıkları üzerindeki olumsuz etkileri incelenerek durum 

tespiti yapılmaya çalışılmıştır. Bu durum tespiti doğrultusunda kültürel mirasların korunması 

hususunda geliştirilecek kamu politikaları ve tahrip olan kültürel mirasların yeniden restore 

edilmesine yönelik stratejilerin geliştirilmesi hususunda atılacak adımların neler olduğu ve 

yapılması gerekenler ele alınmıştır.  
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ABSTRACT 

The ethnic conflict and territorial dispute between Azerbaijan and Armenia, in Nagorno-

Karabakh and in the territory of Armenia-controlled Azerbaijan surrounding Nagorno-

Karabakh, began in the 1990s when Armenians living in Karabakh demanded the transfer of 

Karabakh from Soviet Azerbaijan to Soviet Armenia. At the beginning, it turned into a large-

scale war. Approximately 30 years later, the Armenian army once again declared war on 

Azerbaijani army positions and civilian settlements along the front line in Nagorno-Karabakh 

on September 27, 2020. 

The Nagorno-Karabakh war between Armenia and Azerbaijan negatively affected the cultural 

economy and turned into an area where a conservation policy was pursued where strategic 

decisions should be taken regarding the protection of postwar cultural heritage. Because of this 

war, physical or material cultural heritages were severely damaged. The reconstruction of the 

city in line with social, economic and cultural steps shows that important steps must be taken 

to protect this heritage. 

Along with the historical story of the Karabakh war, the texture of the cultural heritage works 

in this region, which have been subjected to change from before the war to the present, is a 

product of the world heritage. In this sense, cultural heritage is one of the important cultural 

wealth that needs to be protected and contains the historical memory of society. This cultural 

memory not only protects the world heritage but also has an important function in passing it on 

to future generations. This study determines the situation by examining the negative effects of 

the Karabakh war on cultural assets by emphasizing the importance of the collective culture 

built on cultural heritage after the Karabakh War. In line with this determination, the steps to 

be taken and what should be done in developing strategies for the restoration of the destroyed 

cultural heritage and public policies to be developed for protecting cultural heritage were 

discussed. 

Keywords: Nagorno-Karabakh War, Cultural Heritage, Azerbaijan, Culture 

 

 

 

 

1. Giriş 

Günümüzde tüm insanlığın ortak değeri olarak kabul edilen kültürel miraslar, tarih süreci 

boyunca ne yazık ki sürekli tahrip edilmeyle karşı karşıya kalmıştır. Bu noktada savaş, en 

önemli etkenlerden biri olmuştur. Kültürel miras; belirlenen topraklarda bir toplumun var 
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oluşundan günümüze kadar yaşantılarının olduğunu ispat eden maddi ve manevi değerlerin 

tamamını ifade etmektedir. Diğer bir deyişle bir toplumun bilinen tüm zaman dilimleri içinde 

yaşayıp biriktirdiği ve kendinden sonraki nesillere aktardığı veriler dizisidir. Yaşanan savaşlar 

sonrası zarar görmüş veya tahrip edilmiş kültürel mirasların korunmasına ilişkin çalışmalar 

artırılmıştır (Çakırca, 2015; Çokişler, 2019). Bu alana ilişkin günümüze kadar yapılan 

çalışmalar sonucunda, telafisi mümkün olmayan bu kayıp ve tahribatları bir daha yaşamamak 

adına birçok Uluslararası Kurum kurulmuştur. 

1988’de başlayıp, 1990’lı yıllarda geniş çaplı savaşa dönüşen Azerbaycan ve Ermenistan 

arasındaki etnik çatışma sadece insanların ölüm veya yaralanmasına değil bu bölgede 

Azerbaycan’ın sayısız yerleşim birimiyle birlikte, emeğinin ürünü olan kültürel mirasların da 

zarar görmesine ve yok olmasına sebep olmuştur  

I. ve II. Dağlık Karabağ Savaşlarında Azerbaycan tüm somut ve somut olmayan medeni 

varlıkların korunmasına yönelik çalışmalar yapmasına rağmen Ermenistan bu insanlık mirasına 

ciddi düzeyde zarar vermiştir.  Azerbaycan Devlet sınırına dahil olan Dağlık Karabağ ve civar 

illerinde yer alan kültürel miraslar UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer almaktadır 

(https://mehribanaliyeva.preslib.az ). Ermenistan Karabağ bölgesinin UNESCO’ya dahil 

olduğunu bilmesine rağmen Dağlık Karabağ ve etraf illerinde Azerbaycan halkının yaşamına 

ait değerlere, kültürel miraslara bilinçli olarak zarar vermiş ve onları yok etmeye çalışmıştır. 

Savaşın başlandığı günden Ermenistan işgal ettiği topraklarda gerçeği yansıtmayan hak 

iddiaları dışında Azerbaycan’a ait, tüm uluslararası kabuller ve tüzükleri ihlal etmesinden 

ziyade, kazılar zamanı ortaya çıkmış anıtların üstünde yer alan yazıları da değiştirmiştir. 

Bununla birlikte Ermeniler 1954 Lahey Sözleşmesi'nin ilkeleri olan silahlı çatışma zamanı dini 

ve medeni miraslarının korunması hakkında olan sözleşmeye de aykırı şekilde davranmıştır 

(http://ua.mfa.gov.tr ). 

Silahlı çatışmaların değişen yapısı nedeniyle çatışma içerisinde olan her iki taraf, birbirlerinin 

kültürel varlıklarını özellikle hedef almaktadır. Silahlı çatışmalar zamanı kültürel mirasın tahrip 

ve yok edilmeye çalışılmasının ilkel nedenlerinden biri, bu çatışmaların toprak paylaşımından 

ziyade, dinsel veya etnik özelliği ağır basan kimlik kökenli çatışmalar olmasıdır (Kviseth, 

2016). 

İkinci Karabağ savaşı sonrası alınan zafer, Azerbaycan Devletinin Dağlık Karabağ ve etraf 

illerinde yer alan tüm tarihsel ve kültürel miraslar için yeni nefes yaratmasının başlangıcı 

olmuştur. Savaştan sonra Azerbaycan Devleti Ermenistan’ın zarar verdiği kültürel ve dini 

mirasları, anıtları, evleri listeleyerek restorasyon ve yeniden yapılandırma işleri için kurumları 

görevlendirmiştir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kendisi de bu bölgelerin hepsini 

ziyaret ederek uluslararası kuruluşların aldığı silahlı çatışma zamanı dini ve medeni 

miraslarının korunması hakkında olan kararların ilkelerine nasıl haykırı şekilde davrandıklarını 

tüm çıplaklığıyla Azerbaycan halkına ve kamuya aktardı. Azerbaycan Devleti ayrı bir şekilde 

her bölgede Ermenistan’ın zarar verdiği ve yok ettiği tüm maddi ve kültürel mirasların, füzelerle 

zarar verdikleri ve öldürdükleri sivil insanların, anıtların, özel mülkiyetlerin statiklerinin 
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tutulması grafiklerle, dijital tablolar ve görsellerle halkı, kamunu ve ulusalı bilgilendirmesi ve 

her iki Karabağ savaşı zamanı zarar gören somut yada soyut kültürel miras ögelerinin 

görüntüleri ve listeleri belgelenerek UNESCO, AGİT, BM ve tüm uluslararası kuruluşlara 

gönderilmesi için çalışmalara başlamıştır. Azerbaycan Devleti için kültürel miras daha bir 

anlam kazanırken, neleri kapsadığını önemsemek ve savaş süreçlerinde kültürel mirasa özgü 

bir kültür ve ahlak oluşturma adına ilk adımlar atılmış, atılan adımlarda ilk hedef olarak 

kamunu, ulusalı ve halkı bilgilendirmek olmuştur. 

2. I. ve II. Dağlık Karabağ Savaşlarında Ermenistan’ın hedefi olan kültürel miraslar 

Savaşlarda toplum, devlet tarafından kutsal sayılan ve değer verilen tarihi, kültürel değerlerin 

yok edildiği yönündeki farkındalık; zamanla kültürel mirası koruma kaygı ve düşüncesini 

ortaya çıkarmıştır (Özel, 1998). Bu düşüncenin gelişimi, barış ve savaşlar döneminde bu 

değerlerin tahribini engellemeye yönelik ulusal ve uluslararası ölçekte kurumsal düzenlemeler 

yapılması ve iş birliklerin gerçekleştirilmesini sağlamıştır. 1988’de başlayan ve 10 Kasım 2020 

tarihinde Azerbaycan’ın zaferi ile son bulan her iki Dağlık Karabağ savaş tarihinin her 

döneminde Azerbaycan Devleti ne kadar bu mirasları koruma isteğiyle tedbirler almaya çalışsa 

da Ermenistan bir o kadar içiresinde UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan tarihsel ve 

kültürel miraslar olmasına rağmen tahrip ve yok etme çabalarında bulunmuştur. Bu bakımdan 

Ermenistan, Karabağ topraklarındaki kültürel miras alanlarının işgal sonucu meydana 

gelebilecek her türlü zarardan uluslararası hukuksal sorumluluk taşımaktadır. Bu sorumluluk 

Ermenistan'ın uluslararası yasal yükümlülüklerini ihlal ederek Azerbaycan'a verdiği zararı 

ortadan kaldırmak görevidir. Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin Azerbaycan kültür 

mirasının yok edilmesi ve zimmetine el konulmasına ilişkin bildirisinde belirtildiği gibi, işgal 

altındaki topraklarda 100.000'den fazla ulusal ve uluslararası öneme sahip kültürel örnek, 500'ü 

tarihi, 100 arkeolojik anıt, 22 müze tamamen veya kısmen tahrip edilmiştir 

(https://qafqazinfo.az/).  

Kültür Bakanlığı Bilgilendirme ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Maryam Gafarzade, 6 

Kasım'da Azerbaycan Ulusal Sanat Müzesi'nde Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından işgal edilen 

topraklardaki Azerbaycan kültür mirası hakkındaki bir brifingde, Ermeni saldırganlığı sonucu 

işgal altındaki topraklarda bulunan 4,6 milyon kitaplık 927 kütüphane, 808 kültür, kulüp ve 

kültür sarayı, 85 müzik ve sanat okulu, evler, eğitim, sanayi ve tarım tesisleri olmak üzere 

yüzlerce kültür kurumu yok edildiğini ifade etmiştir. Aynı zamanda 100.000'den fazla serginin 

toplandığı 22 müze ve müze şubesi, 4 sanat galerisi, 4 tiyatro, 2 konser salonu, 8 kültür ve 

rekreasyon parkı Ermeni Vandalizm’inin kurbanı olmuştur (Mct, 2020). Tüm bu gerekçeler 

Ermenistan’ın devlet siyasetinin kültürel miraslar üzerinde sürdüğünü de göstermektedir. 

Alınan tüm veriler sonucu işgal altındaki Karabağ topraklarında Azerbaycan Cumhuriyeti'ne 

ait kültürel miras alanlarının tahrip edilmesi kültürel saldırı olarak nitelendirilmektedir.  

3. Savaş sonrası ve öncesi değişime maruz kalan kültürel miraslar. 

Silahlı bir çatışma durumunda kültürel varlıkların korunması, her ulusun karşı karşıya olduğu 

stratejik bir konudur. Bu durum sadece Güney Kafkasya'da değil, Suriye’de, Irak'ta ve 
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Afganistan’da da var. Buradaki temel mesele, din ve dil fark etmeksizin azınlıklara ait dini 

anıtların ve kültürel eserlerin korunmasının her devletin stratejisi olmasıdır (Yaddan Çıxmaz 

Qarabağ, 2007).  

Güney Kafkas ’yanın kalbi olan Karabağ’a, orada yer alan tarihsel ve kültürel miraslara yapılan 

bu tahrip ve yok etme çabalarının sonucu birçok miras ve anıtlar değişime maruz kalmıştır. Bu 

miraslardan ilki Azıh mağarasıdır. Azıh mağarasında 350-400 bin yıl öncesine ait bir insan 

çenesi parçası bulunmuştur. Ermeniler Azıh mağarası ve etrafında kazlılar zamanı ortaya 

çıkmış bulguları restore ederek kendilerine ait olduklarını ispatlamak yolunda yani, anıtların ve 

yazıtların üzerindeki yazıları değiştirmeye çalışarak, hükümetler arası Lahey Konferansı Nihai 

kararı ve bu sözleşmenin tatbikatına ilişkin tüm tüzük ve ek protokolleri hiçe saymıştır 

(http://ua.mfa.gov.tr ). 

Foto 1: Azykh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: http://arxeologiya.az/   

Karabağ’da Ermeni saldırılarına maruz kalan kültürel miraslardan biri de 19. Yüzyılın 

sonlarında inşa edilen Ağdam Ulu Camidir (Ağdam Cümə Məscidi). Cami, 1868-1870 yılları 

arasında Kerbelayı Sefihan Karabaği tarafından yapılmıştır. Cami, iki katlı galerideki taş sütun 

bölümleri ve kubbeli tavan kullanımını içeren ve Karabağ bölgesindeki camilerde yaygın olarak 

görülen bir tarzda inşa edilmiştir. Ağdam’daki binalar arasında halen ayakta kalan az sayıdaki 

binalardan biridir. Azerbaycan Devletinin son kaynaklarında caminin çatısı ve çatı katı aşağı 

yıkılırken, pencereler, kapılar, iç kaplamalar ve hatta mermer zemin yok edilmiş. 2007 

senesinde camiyi ziyarete eden fotoğrafçı Andrei Galafyev, Haziran 2010’da ‘Caminin zemini 

tamamen Ağdam harabelerinde dolaşan sığır gübresi ile kirlenmiş’ diye belirtmiştir 

(http://www.today.az ). 

Foto 2: Ağdam Ulu Cami 
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Kaynak: https://web.archive.org/   

Ağdam ili 23 Temmuz 1993 işgal olunduğu tarihten günümüze kadar cami Ermeniler tarafından 

iki kere yakılmıştır. Fransız fotoğrafçının görüntülediği bu fotoğraftan sonra Ermenistan’ın 

kültürel miraslara karşı sergilediği bu davranışları tüm dünya medyası ve uluslararası kuruluşlar 

da gördü. 

2 milyon yıl yaşı olan Azıh mağarası dahil ulusal ve dünya için önemli kültürel miras 

nesnelerinin çoğu: taş anıtlar- Hocalı'daki dolmenler, Khankendi'deki kromleksler, eski 

Arnavutlara ait anıtlar- Ganzasar, Amaras tapınakları, İslami anıtlar- Ağdam Cuma Camii, Hacı 

Alasgar Camii, dahi şahsiyetlerimiz olan Hurşidbanu Natavan, Üzeyir Hacıbeyli, Bülbül 

büstleri vb. tarihin ilgili dönemlerinin ideolojisini ve ahlaki düşüncesini yansıtan, maddi 

kültürün sembolü olarak yaklaşık 30 yıl süren Ermeni saldırganlığının kurbanı oldu ve değişime 

maruz kaldı (https://qafqazinfo.az ). 
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4. Azerbaycan’ın zaferi ile sonuçlanan 2. Karabağ savaşı sonrası hasar gören somut 

kültürel mirası korumak ve iyileştirmek bağlamında atılan adımlar 

Ermenistan Azerbaycan’ın tarihsel ve kültürel miraslarından ziyade bu mirasların yer aldığı 

Karabağ ve etraf illerini de büyük çapta zarar vermiştir. Ermenilerin Azerbaycan topraklarında 

sergilediği vahşilikleri ‘Lonely Planet’ dergisi 2008'de Ağdam’ı "Kafkas Hiroşima’sı’’ 

(https://shop.lonelyplanet.com ), 2010 yılında, El Cezire'nin çevrimiçi yayını Ağdam'ı "Ruhlar 

Şehri" (https://www.aljazeera.com ) olarak ifade etmiştir.  

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev topraklar işgalden kurtulduktan kısa süre sonra bu 

şehirlerin ve şehirlerde yer alan tüm somut veya somut olmayan tarihsel ve kültürel mirasların 

restorasyonu ve iyileştirilmesi için bakanlar kurulu toplantısı yapmıştır. Ön tahminlere göre bu 

miras ve anıtların yüzde 60’ı tamamen tahrip edilmiş, yüzde 14’ü kısmen tahrip edilmiş, kalan 

yüzde ise hasar görmüş ya da zarar görmemiştir. Bu verilerden sonra cumhurbaşkanlığı 

yönetimi savaş bittiği günden 6 alanda zarar görmüş kültürel mirasları tespiti için kurumlar 

yaratmıştır (https://nk.gov.az). İkinci Karabağ savaşı ve Ermenistan’ın savaş politikası Karabağ 

ve etraf illerindeki şehirlere, bu şehirlere ulaşımı sağlayan yollara ve diğer ulaşım araçlarına 

büyük çaplı hasar vermiştir. Ermenistan ordusu savaşın sonlarına doğru kaybetme içgüdüsüyle 

birçok şehirlerdeki taşınmaz kültürel mirasların olduğu bölgeleri mayınlamış ve bu miraslara 

ulaşımı neredeyse yok etmiştir. Bu zarar bazı şehirlere ulaşımı ve bu illerde yer alan kültürel ve 

tarihsel mirasların, anıtların incelemesine ve restorasyonuna olumsuz yönde etki etmektedir. 

Bu olumsuz yönde etki eden faktörleri ortadan kaldırmak için Azerbaycan Devleti ilk olarak 

tüm Karabağ ve etraf illerin ulaşımını sağlayan yolların restorasyon ve yeniden 

yapılandırmasına başlamıştır.  

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 29 Ekim 2020 tarihli, 1170 sayılı ‘Azerbaycan 

Cumhuriyetinin kurtarılmış topraklarında geçici özel idare teşkilatına ilişkin’ kararnamesi 

gereğiyle Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı temsilcileri, tarihi ve kültürel mirasların 

ilk envanteri ve korunması amacıyla Azerbaycan’ın kurtarılmış topraklarındaki anıtları 

izlemeye başladılar. Şimdiye kadar yapılan incelemede 312 devlet tescilli tarihi ve kültürel eser 

izlenmiştir. Ayrıca bu alanlarda bulunan 106 tescilsiz tarihi, mimari ve arkeolojik obje (yeni 

keşfedilen anıtlar) ve izleme 286 kütüphane, 237 kültür evi ve kulübü, 19 müze, 24 çocuk müzik 

okulu, 1 sinema, 2 tiyatro, 2 si bir galeri olmakla 571 kültür kurumu ortaya çıkarmıştır. Hemen 

hemen tüm bu işletmeler tam bir yıkım içindedir (http://mct.gov.az ). Yapılan inceleme görevli 

kurumların kültürel miraslara ulaşım sorunu ve coğrafi etkenlerden dolayı mirasların 

restorasyon ve iyileştirmesinin üç sene içerisinde tamamen bitirilmesi planlanıyor. 

4.1 Restorasyon ve yeniden yapılandırma bağlamında atılan adımlarda kültürel 

mirasların ve değerlerinin eski tarihsel dokusunun bozulmaması adına atılan adımlar 

Ermenistan Azerbaycan’ın kültürel miraslarından ziyade bu mirasların yer aldığı şehirlerin 

tarihsel dokusuna da büyük çaplı zarar vermiştir. Karabağ bölgesi Azerbaycan’ın kültür 

beşiğidir ve Cumhurbaşkanı Aliyev Şuşa ilini Azerbaycan kültürünün başkenti ilan etmiştir 

(https://apa.az). Şuşa ilinin coğrafi konumunun, tarihsel yapısının ve kültürünün Azerbaycan 
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için ne kadar önem arz ettiğinin yakın takipçisi olan Ermenistan bu kültür beşiğine de hasar 

vermekten, kültürel mirasını yok etmekten de çekinmemiştir.  

Foto 3: Üzeyir Hacıbeyovun Ev Muzeyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: http://iqtisadiislahat.org/   

Tüm bu kültürün korunması, iyileştirilmesi ve yeniden yapılandırılmasında tarihsel dokusunun 

korunması adına Cumhurbaşkanı Aliyev halka seslenerek, Birinci Karabağ savaşından 

günümüze kadar olan süreçte Ermenistan’ın hedefi olan bu şehirlerin anıtların, müzelerin, 

binaların vb. kültürel mirasların restorasyonun tamamlanması için görevli kurum ve kuruluşlara 

bilgilerinin paylaşılmasını istemiştir (https://president.az ). 

Foto 4: Hacı Yusifli Mahallesi 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: http://iqtisadiislahat.org/   
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4.2 Kültürel mirasın yeniden inşasında uluslararası alınan yardımlar 

Envanter süreci, BM uzman kuruluşları da dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlar tarafından 

son 30 yılda yürütülecek bilgi toplama görevlerinin bulunmaması nedeniyle bir boşluğu 

doldurmak zorunda kaldı. Mevcut izleme, Ermenistan’ın 30 yıllık işgal sonucunda tarihi ve 

kültürel anıtlara, miraslara karşı hukuka aykırı eylemlerinin bu bölgelere teslim edildiğini 

belirlemeye olanak tanımıştır. Ne yazık ki, kurtarılmış bölgelerdeki camiler, medreseler, 

köprüler ve tapınaklar sadece yıkılmakla kalmadı, birçok durumda uygunsuz kullanıldı ve 

halkımızın milli ahlaki değerlerine de hakaret edilmiştir. Tüm bölgenin restorasyonu ve yeniden 

yapılandırılması için ‘Haydar Aliyev Vakfı’ görevlendirilmiştir. İkinci Karabağ savaşından 

sonra bölgedeki illerin ve kültürel mirasların iyileştirilme ve yeniden nefes kazandırmak için 

Cumhurbaşkanı Aliyev ‘Yaşat Vakfı’ ve ‘Karabağ Canlanma Vakfı’nı yaratmıştır 

(https://www.bbc.com). Karabağ bölgesinin, kültürel ve tarihsel mirasların restorasyonu için 

2021 Devlet Bütçesi Yasası onaylanırken 2 milyar manat tahsis edildi (https://president.az).  

Ayrıca Azerbaycan’da olan tüm yabancı şirketleri ve Azerbaycan’ın tüm ulusal şirketlerini 

yatırımlarını Karabağ bölgesine yönlendirmiştir. 

Her iki Karabağ Savaşlarında yok edilen ve zarar gören tüm maddi ve kültürel mirasların 

restorasyonu ve iyileştirilmesi adına UNESCO başta olmakla Türkiye, İtalya ve İngiltere’den 

uzman ekipler davet edilerek bölgenin incelenmesini ve yeniden yapılandırılma işlerinde 

yardım etmeleri istenmiştir. 

 

 

5. Sonuç 

Etnik çatışma esasında Karabağ coğrafyasında başlayan savaşlarda, Ermenistan Azerbaycan’a 

ait dünya mirası, soyut veya somut kültürel mirasları, önemli yerleşimleri ve bu alanlardaki 

değerleri tüm dünyanın gözleri önünde bilinçli olarak tahrip ve yok etmiştir. Buradaki önemli 

durum; Ermenistan’ın yok ettiği bu mirasların ve varlıkların hiçbirinin kendi toplumuna ait 

olmayışıdır. Ne Şuşa’daki anıtlar, ev müzeleri, tarihsel dokusu olan mahalleler, ne de Ağdam 

ve Füzuli’deki mescitler vb. tarihsel ve kültürel mirasların hiçbiri Ermenistan devletine ve 

toplumuna ait olmayıp, binlerce yıl önce bu coğrafyada yaşayan Azerbaycan Türklerine ait 

veriler olması; kültürel mirasın topyekûn düşman görüldüğünü açıkça ortaya koymaktadır.  

Her türlü evrensel değer tüzük ve kabulün yok sayılarak bu tahribatları her iki Karabağ savaşı 

süresinde devam ettiren Ermenistan, Karabağ topraklarındaki kültürel miras alanlarının işgal 

sonucu meydana gelebilecek her türlü zarardan uluslararası hukuksal sorumluluk taşımaktadır. 

Azerbaycan İkinci Karabağ savaşı aldığı zaferden sonra bu sorumluluk gereğinde 

Ermenistan’ın Karabağ ve etraf illerindeki tüm kültürel ve tarihsel miraslara verdiği zarar, savaş 

esnasında bu topraklardan kaçırılan kültürel değeri olan tüm varlıkların listesi hazırlanarak 

uluslararası diasporaya, diplomatik temsilcilere, İSESCO ve UNESCO’ya ve sivil tolum 

kuruluşları ile devlet kurumlarına resmi olarak şikâyette ve bu zararın karşılanması adına 
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başvurulmuştur. Bu doğrultuda Azerbaycan Devleti yaşamın her alanında bu kültürel ve tarihsel 

mirasların toplumun doğru yönde yetişmesine katkı sunarak eğitimsel ve kültürel politikaların 

geliştirilmesinin ve bu değerli varlıkların korunma ve iyileştirilme çalışmalarının ilk adımlarını 

atmıştır.  
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ÖZƏT 

Demək olar ki, Azərbaycanın bütün bölgələrində bayatı söyləmək ənənəsi vardır. Bu 

janr bayatı adı ilə yanaşı, hər bölgədə də özünəməxsus adlarla yayılmışdır: hayla, mani, qoşma, 

haxışta, gülümey və s. Bu cür adlanmalara daha çox müxtəlif musiqi alətlərinin müşaiyəti ilə 

və yaxud da müəyyən avaz üstündə oxunan bayatılarda rast gəlirik. Cənub bölgələrində dəfin 

müşayiəti ilə oxunan bayatılar halay adlanır. Bu bayatılar vaxtilə məhşur halayçılar tərəfindən 

ifa olunurmuş, indi isə bölgədə olan halay qrupları tərəfindən ifa edilir. Halaylar qadınların xor 

halında ifa etdiyi mahnılardır. Burada adətən iki dəstə qadın üz-üzə dayanır, dəfin müşayəti ilə 

deyişirlər. Bu cür deyişmələrdə rəqs elementləri və eləcə də, jest və mimika özünəməxsus yer 

tutur.  

Halaylar iki hissədən ibarət olur: xor və solo hissədən. Bunların da öz növbəsində 

deyilmə yerləri və formaları vardır. Halayların bir neçə söylənmə yeri vardır. Bunlardan ən 

əsası toy mərasimi və onun müxtəlif mərhələləridir. Bundan başqa, əkin-biçin yerlərində də 

halaylar deyilib. Bunlar arasında əsas fərq budur ki, toy mərasimlərində oxunan halaylar daha 

çox üz-üzə deyişmələr şəklində söylənirmiş. Əkin-biçin yerlərində deyilən halaylar bəzən adi 

formada, bəzən də deyişmə şəklində oxunurmuş. Amma bu deyişmələrin toy deyişmələrindən 

əsas fərqi üz-üzə dayanıb, rəqs elementləri daxil etmədən oxunmasıdır. Yəni işin xarakterindən 

asılı olaraq deyişmənin formaları yaranır. Toy mərasimində halay deyişmələri mübarizə, 

“didişmə” formasında deyilir, iş prosesində isə səs-səsə vermək formasında ortaya çıxır. Amma 

hər ikisi də deyişmənin formaları hesab oluna bilər. Bu yazıda bölgədə deyilən halaylar detallı 

şəkildə təsvir olunacaqdır. Bunlardan başqa, bölgədə vaxtilə məhşur olmuş halay ifaçıları 

haqqında da xatirələr toplanmışdır. Onlar haqqında da məlumat veriləcəkdir.  

Açar sözlər: halay, toy, deyişmə, mərasim, rəqs, jest, mimika 
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The bayati tradition is widespread in all regions of Azerbaijan. This genre is known by 

the name of bayati and its own names in each region: hayla, mani, qoshma, haxishta, gulumey 

and others. Such names are more common in bayats accompanied by various musical 

instruments and sung in a certain rhythm. In the southern regions, bayats recited with the 

accompaniment of a tambourine are called halay. These bayaties were once performed by 

famous halay players, but are now performed by halay groups in the region. Halays are songs 

sung by women in a choir. Here, two groups of women usually stand face to face, accompanied 

by a tambourine. Dance elements, gestures and facial expressions have a special place in such 

performances. 

Halay consists of two parts: choir and solo. There are different places where halayes are 

performed.The most important one of these is the wedding ceremony and its various stages. In 

addition, halays were being performed in the fields. The main difference between them was that 

the halays recited at weddings were mostly said in the form of face-to-face exchanges. In the 

fields, the halays were sometimes recited in the usual form and sometimes in the form of a 

“word fight”. But the main difference between these “word fight” and wedding "word fight" is 

that they are read face to face, without the addition of dance elements. That is, depending on 

the nature of the work, there are forms of “word fight”. At the wedding, the halay is said in the 

form of a struggle, but this may change in the course of the work. But both can be considered 

forms of “word fight”. This article will describe in detail the halays in the region. In addition, 

memories of halay singers who were once famous in the region have been collected. They will 

also be informed. 

Keywords: halay, wedding, word fight, ceremony, dance, gesture, facial expressions 

 

GİRİŞ 

Biz bayatını kitablarda 4 misralıq şeir parçaları kimi görməyə vərdiş etmişik. Ancaq gəlin 

baxaq görək xalq arasında da bu belədirmi? İllərdir ki, Azərbaycanın bölgələrindən folklor 

toplayırıq. Getmədiyimiz çox az sayda ərazi qalıb. Bölgədən asılı olmayaraq hər yerdə bayatı 

xüsusi avazla və əksər hallarda hansısa bir musiqi alətinin müşayəti ilə ‒ dambur, çağana, dəf 

və s. ifa edilir. Çox maraqlıdır ki, bu musiqi alətlərinin içərisində ən yayğın olanı dəfdir. Dəfin 

müşayiəti ilə bayatı deməyə demək olar ki, əksər rayonlarımızda  rast gəldik. İstisnasız olaraq 

cənub rayonlarımızın hamısında bu vardır. Bundan başqa, bu məlumata Zaqatala, Quba 

rayonlarında belə rast gəldik. Bəzi hallarda musiqi aləti olmayanda padnos onu əvəz edir. Biz 
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bu halla bir neçə dəfə qarşılaşmışıq. Balakən rayonunda söyləyicilərin verdikləri məlumatlara 

görə, hayla deməyi bacaranlar hətta sini də çalıb oxuyarmışlar1. Meşəşambul kənd sakini 1951-

ci il təvəllüdlü Osbanov Hacı Nurmuhammed oğlunun  dediyinə görə, Qaysayev Ömər diş 

həkimi olsa da, həm dambur çala bilirmiş, həm də yaxşı sini çalırmış [Vaqifqızı (Süleymanova) 

Ləman (2020), səh. 205]. Lerik şəhərində də bu faktla rastlaşdıq. Lerik sakini Əliyeva Əsli 

Məhərrəm qızı da sini döyə-döyə bizə xeyli bayatı oxudu. O, bəzən sini döyərkən sanki vaxt 

qazanırdı, oxuyacağı mətnləri yada salmaq üçün çala-çala düşünür, gah da başını yelləyirdi. 

Mətni yadına saldıqdan sonra isə daha şövqlə siniyə vururdu.   

Zaqatala rayonunda folklor toplayarkən belə bir məlumat da qeydə aldıq ki,  gəlini 

gətirməyə gedərkən dəflə gedərmişlər və orada dəfin müşayiəti ilə mahnılar oxuyarmışlar.  

Bu yazımızın mövzusu halaylar olduğu üçün biz ancaq dəfin müşayəti ilə ifa edilən 

bayatı mətnlərindən danışacağıq. Əvvəla, onu qeyd edək ki, halaylar folklorçular, etnoqraflar, 

musiqişilər tərəfindən zaman-zaman araşdırılmışdır [bax: Bayat Füzuli (2018), Həsənov Kamal 

(1983), Nəbiyeva Fazilə, Hüseynli Bayram (1966), İsazadə Əhməd, Məmmədov Nəriman 

(1975) və s.]. Bu zaman hər tədqiqatçı ona fərqli tərəflərdən baxmış və maraqlı nəticələrə 

gəlinmişdir. Biz bu yazını tərəfimizdən toplanmış folklor materialları əsasında yazmağa 

çalışmışıq. 2017-ci ilin noyabr ayında Lerik rayonunda, 2020 ilin sentyabr və oktyabr aylarında 

isə Masallı və Lənkəran rayonlarında folklor toplamalarında olduq. Bu bölgədə folklor 

toplayarkən Azərbaycan folklorunun digər janrları ilə yanaşı, xeyli halay mətni qeydə ala bildik. 

Halay cənub bölgəsinin ən aktiv folklor janrlarından biri hesab oluna bilər. Təxminən 1990-cı 

illərədək bu janr bölgədə öz aktivliyini qoruyub saxlaya bilsə də, sonrakı dövrdə öləziməyə 

başlamışdır. İndi bölgədə olan bir neçə folklor qrupunu nəzərə almasaq, halay ifaçıları bölgədə 

yox dərəcəsindədir. Biz həm o qrupların üzvləri ilə, həm də vaxtilə halay ifa etmiş, yaxud da 

halayın ifa olunduğu məclislərdə iştirak etmiş ayrı-ayrı şəxslərlə görüşərək bu janrın özü, 

deyilmə formaları, ifa olunduğu məclislər, halay mahnıları və s. haqqında məlumatlar 

toplamağa çalışdıq. Həmçinin dövrün yaxşı halay ifaçıları barədə yaddaşlarda qalan xatirələri 

qeydə almağa mümkün qədər səy göstərdik. Getdiyimiz hər yaşayış məntəqəsində bir neçə gün 

qalaraq bizə nişan verilən bütün söyləyicilərlə söhbətləşməyə çalışdıq. Demək olar ki, bölgəyə 

etdiyim bütün səfərlərimiz uğurlu keçdi. Halayla bağlı təxminən 30 saatlıq material toplaya 

bildik.  

                                                       
1 Sini çalıb oxumaq – məcməyinin arxasına vura-vura oxumaq 
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Halayın ifa olunduğu məclislər 

 Hər hansı bir folklor janrından danışarkən ilk növbədə həmin janrın ifa edildiyi 

məclislər haqqında məlumat vermək lazımdır. Çünki folklor mətnləri bu auditoriyalar üçün 

hesablanmışdır və həmin məclislərdə oxunur, yayılır və cilalanır. Halaylar daha çox toy 

mərasiminin müxtəlif mərhələrində (demək olar ki, elçilik xaric, bütün mərhələlərində), 

həmçinin əkin-biçin zamanı ifa olunmuşdur. Bu mahnılar deyişmə formasında oxunarmış. 

Adını qeyd etdiyimiz məclislərdə də təbii ki, deyişmə formasında deyilərmiş. Amma məclisdən 

asılı olaraq deyişmənin formaları da dəyişərmiş. Toy mərasimində oxunan halaylar daha şövqlə 

deyilərmiş. Çünki iş-gücdən qurtarıb toya yığışan qadınlar buna bir növ, əyləncə vasitəsi kimi 

baxarlarmış. Əslində mərasimlərin yarandığı arxaik dövrlərdə orada icra olunan rituallar, eləcə 

də ifa olunan mahnı və rəqslər mifoloji mahiyyət daşıyarmış. Ancaq zaman keçdikcə bu 

mahiyyət dəyişməyə başlamış, mifik səciyyədən çıxaraq əyləncə vasitəsinə dönüşmüşdür. 

Toyun mərasimlərində halaylar ifa olunarkən qadınlar iki dəstəyə bölünər, üz-üzə duraraq 

deyişərmişlər. Bu deyişmələr əvvəlcə normal formada başlayar, yavaş-yavaş dəstə üzvləri 

qızışdıqca “didişmə”yə çevrilərmiş. Ancaq bu “didişmə”lər həm dəstə üzvləri, həm də 

tamaşaçılar tərəfindən xoş qarşılanar, əlavə söz-söhbətə səbəb olmazmış. Hər iki dəstənin 

dəstəbaşının əlində isə dəf olarmış. Oxunan halaylar həmin dəfin müşayiəti ilə ifa olunarmış. 

Halayın ifa edilməsi üçün toy evinin ən böyük otağı seçilər, otağın döşəməsi həsir ilə bəzədilər, 

həsirin üstündən isə kilim, xalça salınardı. Toya yığışan qadınlar dairə halında oturar, halay ifa 

edən qadınlara tamaşa edərdilər.  

Bu ifalar toya yığışan qadınların musiqi ehtiyaclarını ödəyərmiş, yəni qadınların 

toplaşdığı məclislərə əlavə musiqiçilər gətirilməz, halay ifa edən qadınlar həmin funksiyanı 

yerinə yetirərdilər. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, 1990-cı illərdən sonra həmin proses 

öləziməyə başlasa da, sonralar aradakı boşluq bölgənin halay qrupları tərəfindən müəyyən haqq 

müqabilində doldurulmağa çalışılmışdır. Bölgənin yaxşı halay ifaçıları olan qadınlar öz kənd 

qardaşlarının toyuna gedərkən heç bir haqq ummadan çalar, oxuyar, oynayar, həm özləri 

şənlənərdilər, həm də məclis iştirakçılarını şənləndirərdilər. Əslində həmin dövrdə bölgənin 

əksər qadınları halay ifa edə bilirdilər. Onların arasında bu işdə xüsusi seçilənlər olsa da, çoxu 

bunu bacarardı. Həmyerlilərinin toyunda halay oxumağı onların hər biri öz borcu bilərdi. O 

zamanlar hər kənddə kifayət qədər halay ifa etməyi bilən qadın olduğu üçün ətraf ərazilərdən 

başqa qadınları gətirməyə gərək duymazdılar. İndi isə bütün bölgədə bir neçə halay qrupu vardır 

ki, bütün bölgə toylarına da onlar dəvət olunurlar. Əvvəllər bu qruplar ailə ansanbılları şəklində 
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təşkil olunardı. Yəni qrupun yaradıcısı olan qadın iştirakçıları da öz ailə üzvlərinin arasından 

seçərdi. Sonralar onların övladları qrupun yaşamasını təmin edirlər. Yəni əvvəlcə bir qadın 

tərəfindən yaradılmış halay qrupunun üzvləri onun bacıları idisə, indi dünyasını dəyişmiş 

bacıları öz övladları təmsil edir. İndi qrupun üzvləri xalaqızları və bacı gəlinləridir. Bundan 

başqa bölgədə tək-tək ifaçılara da rast gəldik ki, onlar toylara dəvət alır, bununla da öz 

güzəranlarını təmin etməyə çalışırlar. Bu kimi hallarda təbii ki, heç bir deyişmədən söhbət gedə 

bilməz. Həmin qadınlar dəvət aldıqları məclislərdə dəf çala-çala bir neçə bayatı oxuyur və 

yaxud da bir neçə saat oxuyur, sonra isə haqqını alaraq geri dönür.        

Əkin-biçin yerləri dediyimiz zaman söyləyicilərimiz daha çox cənub bölgəsində əkilən 

düyü sahələrində işləməyi nəzərdə tuturdular. Onu da qeyd edək ki, düyü əkini vaxtilə bölgədə 

geniş yayılmış, hal-hazırda isə o dövrlə müqayisədə çox azalmışdır. Çay plantasiyaları da 

bölgədə əsas işlərdən biri hesab olunmuşdur. Düyü əkini ilə bağlı dediklərimizi çay istehsalına 

da şamil edə bilərik. Bundan başqa taxıl biçini, tərəvəz sahələrində iş zamanı da halay ifa 

olunmuşdur. Əvvəlcə işə başlayan qadınlardan biri yavaşca bir bənd bayatı oxuyar, sonra 

yanında işləyən qadınlar da onun səsinə səs verərlərmiş. Onların əlləri işləyər, ağızları isə mahnı 

ifa edərmiş. Əslində buradakı halay ifalarını deyişmə hesab etmək olar, amma toy 

mərasimindəki üz-üzə deyişmələri burada görmürük. Çünki prosesin gedişi buna imkan vermir, 

iş icrası zamanı ancaq çalıb-oxumaq mümkün deyildir. Odur ki, buradakı deyişmələr səs-səsə 

vermək formasındadır.  Bu zaman oxunan halaylar isə işlə məşğul olan insanların başını qatmaq 

üçünmüş, yəni bir növ onlar halay oxuyaraq başlarını qatar, gərgin əməklərini musiqi vasitəsilə 

yüngülləşdirməyə çalışarlarmış.         

Halay ifaçılığı 

Halay mahnılarının ifası zamanı istifadə edilən hərəkətlər, jest və mimikadan ayrıca 

danışmaq lazım gəlir. Bu mahnıları oxuyarkən ifaçılar bir yerdə dayanmır, müxtəlif jest, 

mimika və hərəkətlərdən istifadə edirdilər. Bayatıların ifası zamanı hərəkətlərdən, jest və 

mimikadan istifadə arxaik mərasim elementləridir. Halayların da mərasimlərdə ifasını nəzərə 

alsaq, bu tamamilə təbii haldır. Halay qruplarının üzvlərinin hərəkətləri ilə sadə söyləyicilərin 

izah etdikləri hərəkətlər arasında fərqlər var idi. Həmçinin müxtəlif qrupların üzvlərinin də 

hərəkətlərində müəyyən fərqlərin mövcud olduğunu gördük.  

Halaylar qadınlar tərəfindən ifa edilərdi. Keçmişdə cənub bölgəsinin əksər qadınları 

halay oxumağı bacarsalar da, daha çox bu işlə yaşlı və orta yaşlı qadınlar məşğul olardı. Hər 
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gənc qız halay oxumağa meyil göstərməzdi. Gənclər daha çox yaşlılara tamaşa etməyə üstünlük 

verərdilər. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi,  halay çəkən qadınlar iki dəstəyə bölünər, hər 

dəstənin başında duran qadınların əlində dəf olardı. Bu qadınlar dəstəbaşı adlandırılardı. 

Dəstəbaşılardan başqa dəstənin heç bir üzvünün əlində dəf olmazdı. Mahnını oxumağa 

dəstəbaşılar başlayar, xorun ifası lazım gəldiyi zaman dəstənin digər üzvləri də onun səsinə səs 

verərdilər. Adətən bayatının ilk iki misrasını birinci dəstənin dəstəbaşısı deyər, ondan ardınca 

dəstə üzvləri təkrar edər, sonrakı iki misrasını isə ikinci dəstə deyərdi. Nəqarət hissələri isə hər 

iki dəstənin üzvləri birgə təkrar edərdilər. Yeri gəlmişkən deyək ki, nəqarət kəlməsi yazılı 

ədəbiyyatdan gəlmə termindir. Halay ifaçıları nəqarət əvəzinə mahnıbaşı, kəlməbaşı və s. 

terminlərdən istifadə edirlər. 

Məclisin əvvəlində sakit bir səslə halay çəkən qadınlar yavaş-yavaş qızışar, bir-biri ilə 

deyişməyə başlayardılar. Məclisin sonuna yaxın “A yordu-yordu, yordu” havasına keçərdilər. 

Bu havanın ifası cəld oxumağı, qarşısındakının cavabını cəld verməyi tələb edir. Söyləyicilərin 

dediyinə görə, hətta bu havanın oxunması zamanı edlən hərəkətlər belə fərqlidir. İfa zamanı 

rəqs edən qadınlar nümayişkarənə şəkildə ayaqlarını bir-birinin qarşısına qoyar və qarşı tərəfin 

cavabını gözləyərdi. Bəzən bu deyişmələr hədsiz dərəcədə kəskin keçərdi. Onu qeyd edək ki, 

bu cür deyişmələrdə heç bir ədəbsiz söz və ifadəyə yer olmaz, dava-dalaşa yol verilməzdi. 

Amma deyişmənin özü ağır keçərdi. Masallı rayonunun Şərəfə kəndində halay deyişmələri ilə 

bağlı maraqlı bir xatirəni qeydə ala bildik. Keçirilən məclislərin birində dəstələrin dəstəbaşıları 

günülər olur. Deyişmə zamanı onların heç biri geri çəkilmək istəmir, sonuna qədər belə demək 

mümkündürsə, “dirəşirlər”. Nəhayət, məclis qurtarandan sonra günülərdən biri tərləmiş və 

yorğun halda həyətdəki daşın üstündə oturur. Bu qadın zahı olduğu üçün orada möhkəm 

soyuqlayır və az bir müddət sonra dünyasını dəyişir. Həmyerliləri hələ də bu qadının ölüm 

səbəbi kimi günüsü ilə qızğın keçən deyişməni göstərirlər.     

Bəzən bu mahnıların ifa edildiyi məclislərə yeniyetmə oğlanlar da gələr, onlar məclis 

qızışan zaman halay oxuyan qadınların saçlarını, yaxud da şallarının saçaqlarını bir-birinə 

düyərdilər. Qadınlar başları tərpədən zaman saçlarının bir-birini pərçim olduğunu başa düşər, 

ara qarşar, şən gülüş səsləri ətrafı bürüyərdi.      

SONUC 

Halaylar məclisləri, halayın ifası, oxunan mahnılar, halayın auditoriyası, orada işlənən 

terminlər, hərəkətlər, jest, mimika və s.-in öyrənilməsi Azərbaycan bayatı yaradıcılığının bir 
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çox məsələlərinə işıq salacaqdır. Odur ki, halayın daha dərindən öyrənilməsinə ciddi ehtiyac 

vardır. Halay oxuyan ifaçılar haqqında xatirələrin toplanılması və tədqiqata cəlb edilməsi isə 

Azərbaycan folklor söyləyiciliyi haqqında fikirlərin bir az da zənginləşməsinə, həmçinin 

cilalanmasına səbəb ola bilər. 
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7. Hüseynov Qeybullah Təhməz oğlu. 1943-də Zaqatala rayonunun  Suvagil 

kəndində doğulub. Ali təhsillidir. Hal-hazırda təqaüddədir.   

8. Rəhimova Qaraqız Şamil qızı. 1935-ci ildə Lerik rayonunun Orand kəndində 

doğulub. 7 il oxuyub. Təsərrüfatda çalışıb. Milliyyəti azərbaycanlı 

9. Nağdıyeva Dilarə Rəzzaq qızı. 1935-ci ildə Lerik rayonunun Orand kəndində 

doğulub. 7 il oxuyub. Təsərrüfatda çalışıb. Milliyyəti azərbaycanlı 

10.  Əliyeva Qızılgül Hacağa qızı. 1954-cü ildə Lerik rayonunda doğulub. Orta 

təhsillidir. Evdar qadındır. Milliyyəti azərbaycanlı 

11.  Əliyeva Əsli Məhərrəm qızı. 1930-cu ildə Lerik rayonunda doğulub. 7 sinif 

oxuyub. Evdar qadındır. Milliyyəti azərbaycanlı 

12.  Əliyeva Natəvan Sabir qızı. 1964-cü ildə Masallı rayonunun Mahmudavar 

kəndində doğulub. Ali təhsillidir. Mahmudavar kənd Folklor Evinin direktoru. 

“Halay xalq folklor kollektivi”nin bədii rəhbəridir. Milliyyəti azərbaycanlı 

13.  Babayeva Güldərən Murad qızı. 1968-ci ildə Masallı rayonunun Mahmudavar 

kəndində doğulub. Orta-ixtisas təhsillidir. Bölgə toylarında xanəndəlik edir. 

Milliyyəti azərbaycanlı 
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14.  Abdullayeva Səmayə Mirzağa qızı. 1957-ci ildə Masallı rayonunun 

Mahmudavar kəndində doğulub. Orta təhsillidir. Evdar qadındır. Milliyyəti 

azərbaycanlı 

15.  Məmmədov Əlihüseyn Əli oğlu. 1924-cü ildə Masallı rayonunun Boradigah 

qəsəbəsinin Mollaoba kəndində anadan olub. 7 il oxuyub. Təsərrüfatda çalışıb. 

Hal-hazırda təqaüddədir. Milliyyəti azərbaycanlı   

16.  Nurullayeva Gülnarə Əlihüseyn qızı. 1963-cü ildə Masallı rayonunun 

Boradigah qəsəbəsinin Mollaoba kəndində doğulub. Orta təhsillidir. Evdar 

qadındır. Milliyyəti azərbaycanlı 

17.  Nağıyeva İsmət Hacıbaba qızı. 1953-cü ildə Masallı rayonunun Boradigah 

qəsəbəsində doğulub. Orta təhsillidir. Evdar qadındır. Milliyyəti azərbaycanlı 

18.  Məmmədova Sevil Polad qızı. 1954-cü ildə Masallı rayonunun Boradigah 

qəsəbəsində doğulub. Məktəbə getməyib. Təsərrüfatda çalışıb. Milliyyəti 

azərbaycanlı 

19.  Həbibova Mədinə İsmayıl qızı. 1941-ci ildə Masallı rayonunun Boradigah 

qəsəbəsinin Babaser kəndində doğulub. 5 sinif oxuyub. Təsərrüfatda çalışıb. 

Milliyyəti azərbaycanlı 

20.  Məmmədova Xoşgül Səttar qızı. 1971-ci ildə Masallı rayonunun Ərkivan 

qəsəbəsində doğulub. Orta təhsillidir. Evdar qadındır. Milliyyəti azərbaycanlı 

21.  Novruzova Zenfira İmran qızı. 1944-cü ildə Masallı rayonunun Ərkivan 

qəsəbəsində doğulub. Orta təhsillidir. Təsərrüfatda çalışıb. Milliyyəti 

azərbaycanlı 

22.  Gülverdiyeva Alagöz Nəzərəli qızı. 1959-cu ildə Masallı rayonunun Ərkivan 

qəsəbəsində doğulub. Orta təhsillidir. Milliyyəti azərbaycanlı 

23.  Həsənova Gülazər İsrail qızı. 1968-ci ildə Masallı rayonunun Ərkivan 

qəsəbəsində doğulub. Orta təhsillidir. Evdar qadındır. Milliyyəti azərbaycanlı      

24.  Hüseynova Kürsüm Musa qızı. 1960-cı ildə Masallı rayonunun Ərkivan 

qəsəbəsində doğulub. Orta təhsillidir. Milliyyəti azərbaycanlı 

25.  Bünyadova Təcibə Hilal qızı. 1958-ci ildə Masallı rayonunun Ərkivan 

qəsəbəsində doğulub. Orta təhsillidir. Milliyyəti azərbaycanlı 

26.  Heybətova Mirzadə Seyid Rza qızı. 1950-ci ildə Masallı rayonunun Ərkivan 

qəsəbəsində doğulub. 8 sinif oxuyub. Təsərrüfatda çalışıb. Milliyyəti 

azərbaycanlı 
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27.  Piriyeva Xanımqız Nəcəf qızı. 1950-ci ildə Masallı rayonunun Şərəfə kəndində 

anadan olub. 6 il oxuyub. Təsərrüfatda çalışıb. Milliyyəti azərbaycanlı 

28.  Əliyeva Həcər Fətəli qızı. 1964-cü ildə Masallı rayonunun Mahmudavar 

kəndində doğulub. 7 sinif oxuyub. Təsərrüfatda çalışıb. 1980-ci ildə Şərəfə 

kəndinə gəlin gəlib. Milliyyəti azərbaycanlı 

29.  Bəşirova Şərqiyyə Hilal qızı. 1937-ci ildə Masallı rayonunun Şərəfə kəndində 

anadan olub. 7 sinif oxuyub. Evdar qadındır. Milliyyəti azərbaycanlı 

30.  Kərimova Mədinə Həsən qızı. 1934-cü ildə Masallı rayonunun Şərəfə kəndində 

doğulub. 7 sinif oxuyub. Təsərrüfatda çalışıb. Milliyyəti azərbaycanlı 

31.  Əzizova Cəmilə (Mirzadə) Əjdər qızı. 1941-ci ildə Masallı rayonunun Şərəfə 

kəndində doğulub. Orta təhsillidir. Dərzi işləyib. Milliyyəti azərbaycanlı 

32.  Kərimova Rübabə Xurşud qızı. 1960-cı ildə Lənkəran rayonunun Separadi 

kəndində anadan olub. Orta təhsillidir. Təsərrüfatda çalışıb. Milliyyəti 

azərbaycanlı 

33.  Məmmədova Şərəf Qulam qızı. 1967-ci ildə Lənkəran rayonunun Separadi 

kəndində anadan olub. Orta təhsillidir. Evdar qadındır. Milliyyəti azərbaycanlı 

34.  Kərimova Telli Qələm qızı. 1965-ci ildə Lənkəran rayonunun Separadi 

kəndində anadan olub. Orta təhsillidir. Təsərrüfatda çalışıb. Milliyyəti 

azərbaycanlı 

35.  Əhədova Qızbəs Allahverən qızı. 1937-ci ildə Lənkəran rayonunun Separadi 

kəndində anadan olub. Orta təhsillidir. Təsərrüfatda çalışıb. Milliyyəti 

azərbaycanlı 

36.  Quliyeva Xanımbacı Allahverən qızı. 1936-cı ildə Lənkəran rayonunun 

Separadi kəndində anadan olub. 7 sinif bitirib. Təsərrüfatda çalışıb. Milliyyəti 

azərbaycanlı 

37.  Dadaşova Xalidə Əliheydər qızı. 1945-ci ildə Lənkəran rayonunun Boladi 

kəndində doğulub. 8 illiyi bitirib. Təsərrüfatda çalışıb. Milliyyəti azərbaycanlı 

38.  Səfərova Gülarə Həmzə qızı. 1952-ci ildə Lənkəran rayonunun Boladi kəndində 

doğulub. Orta-ixtisas təhsillidir. 40 il mühasib işləyib. Milliyyəti azərbaycanlı 

39.  Mahmudova Şahnənə Əli qızı. 98 yaşı var. Lənkəran rayonunun Boladi 

kəndində doğulub. 7 illiyi bitirib. Təsərrüfatda çalışıb. Milliyyəti azərbaycanlı 
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40.  Rəcəbova Humayət Sahib qızı. 1929-cu ildə Lənkəran rayonunun Boladi 

kəndində doğulub. Məktəbə getməyib. Təsərrüfatda çalışıb. Milliyyəti 

azərbaycanlı 

41.  Rəcəbova Anaxanım Məmməd qızı. 1939-cu ildə Lənkəran rayonunun Boladi 

kəndində doğulub. Bir il məktəbə gedib. Təsərrüfatda çalışıb. Milliyyəti 

azərbaycanlı 

42.  Ağayeva Qızqayıt Əli qızı. 1931-ci ildə Lənkəran rayonunun Boladi kəndində 

doğulub. Məktəbə getməyib. Təsərrüfatda çalışıb. Milliyyəti azərbaycanlı 
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İLKÇAĞDAN GÜNÜMÜZE NEVRUZ VE KUTLAMALARI İLE DESTANLARI 

GELENEKLERİ VE İNANÇLARININ DİVAN ŞİİRİNE YANSIMALARI 

REFLECTIONS OF NEVRUZ AND ITS CELEBRATIONS AND EPICS, TRADITIONS 

AND BELIEFS ON DIVAN POETRY FROM ANTIQUITY TO TODAY 

Uzman Öğretmen Şahamettin KUZUCULAR 

Edebiyat ve Sanat Akademisi. Com Baş Editörü 

Edebiyat Sanat ve Sanatçıları Derneği Başkanı 

ŞAS Çok Programlı Anadolu Lisesi Dörtyol / Hatay 

                                                          

ÖZET  

Yazımızın başlıca iki amacı vardır. İlk amacımız Başlangıçtan günümüze kadar evrensel bir 

konu haline gelen nevruz ile ilgili tüm detaylara işaret etmektir. İkincisi ise tüm bu bilgilerin 

divan şiirimize nasıl ve ne şekilde yansıdığını göstermek olmaktadır.  Yazıda Sümer, Akad, 

Babil ve Perslerden başlayarak nevruz ve nevruz bayramının kökeni ele alınmış,  nevruz ile 

ilgili adetler ve ayinlerin ortaya çıkışları ve nevruz kutlamalarının kuzey yarıküredeki Asya ve 

Avrupa kültürlerine geçişleri üzerinde durulmuştur.  Pagan dinlerde ve inançlarında ortaya 

çıkan Nevruz kavramının Hıristiyanlık, İslamiyet’e geçerken uğradığı değişimler ve tüm 

bunların divan şiirlerine yansıması yazının merkez konusu olmaktadır. 

Divan şairleri nevruzdan söz ederlerken Cem, Cem’in aynası, Feridun, Dehhak, Gave  gibi 

esatiri kahramanlara değinip, Pers ve Zerdüşt kültüründeki pek çok, adet, anane, gelenek ve 

ritüellerinden de söz ederler.  Divan şairlerini anlamak için ayrıca eski devrin arsal inançlarını 

ve anlayışlarını anlamak, yani hamel burcu, nevruz-u amme ve nevruz u hasse gibi kavramları 

da bilmek gerekmektedir.  Divan şairlerinin yaptıkları bu telmih, teşbih, istiare, kinaye ve 

mecazları anlamak için özellikle tüm bunların bilinmesi gerekir.  

ABSTRACT 

The primary purpose of the article is to give information about the origin of the subject of 

nevruz and to explain how it reached a universal dimension. The other purpose of the article is 

to show how beliefs, traditions and epics about Nevruz are reflected in Divan Poetry. Nevruz 

and its celebrations have appeared in Sumer and Akkadian civilizations even before. The 

concepts and rites of Nevruz later passed to the Zoroastrian religion. Thus, it became the day 

on which the Persian kings Cem and Feridun ascended to the throne, and epics based on 

Nevruz celebrations were formed. These epics and celebrations changed shape and name and 

entered many cultures in Asia and Europe. Nowruz, whose origin is based on polytheistic 

religions, becomes the resurrection day of Jesus in Christianity. In Islam, it is known as the 

first day and week that God started to create the world. In addition, Muslims regard Nevruz 

day as the day the Prophet Adam and Hz Ali were born. Many of the Nevruz traditions 

described in the Sumerian and Zoroastrian epics have survived to the present day. Divan poets 
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learned very well the Nevruz and all the epics and heroes of the Zoroastrians and mentioned 

them in their poems. Poems written about Nevruz cannot be analyzed without knowing the 

subjects about Nevruz. Divan literature offers very rich documents on the subject of nevruz. 

Key Words : Nevruz, Sümer, Pers, Zerdüşt, Cem, Feridun,  

GİRİŞ  

Nevruz, Farsça yeni anlamındaki  “nev “ ve gün anlamındaki “ruze”  ile kurulmuş bir bileşik 

kelimedir ve Türkçede yeni gün anlamına gelmektedir. Fakat kimi dilciler bu sözcüğün 

Farsçadan Türkçeye değil aksine yeni gün anlamı ve Türkçedeki bileşik kelime ve tamlama 

kuralları mantığıyla Farsçaya geçtiği görüşündedir. Çünkü nev-ruz sözcüğünün Farsça 

olabilmesi için Farsça mantıkla ruze- nev şeklinde kurulması gerektiği düşüncesindedirler.  

Nevruz, tarihteki ilk medeniyetlerden beri bilinen, baharın başlangıcı olarak bilinen bir 

gündür. Baharın başlangıcı hemen her kültürde çeşitli törenlerle kutlanmıştır.  Mart ayı eski 

takvimlerde ferverdi ayı olarak bilinmiştir.  Coğrafik olarak bahar ekinoksu olarak kabul 

edilen 21 Mart’ta gece ve gündüzün uzunluğu eşittir ve eski takvimlere göre ferverdi ayının 

ilk günü olan Nevruz,  yılbaşı olarak kabul edilmiştir.  

Nevruz ve kutlamaları ilk önce Sümer ve Aşağı Mezopotamya medeniyetlerinde ortaya 

çıkmış,  ilk kez bu coğrafyada efsanevi özellikler kazanmış, yazıya geçmiş,  dinler ayinlerle 

ilgili özellikler e bürünerek Asya ve Avrupa kültürlerinde evrensel bir boyuta uzanmıştır. 

Nevruz; işlevsel anlamı baharın ilk günü olması, kutlamaları ve farklı kültürlerdeki ilgili 

inançlarıyla Asya ve Avrupa kültürlerinin hemen hepsinde benzer nitelikleri ile karşımıza 

çıkmaktadır. 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR  

İlk Çağ Medeniyetlerinde Nevruz  

Nevruz, yukarıda açıklanan astrolojik ve dinsel inançlarla ilgili olarak törenlerle kutlanan bir 

gün haline gelmiş, Nevruz günü antik çağ medeniyetlerinden beri baharın gelmesi ile alakalı 

şenlikler ile kutlanmıştır. Üstelik ilk medeniyetlerden bu tarafa bu kutlamaların ortaya 

çıkmasına yol açan pek çok mitolojik efsaneler de bulunur.  Tarihi ve kronolojik olarak 

Nevruz ile ilgili mitolojik efsanelerin ilki Sümerlere dayanır. Sümerlerde ortaya çıkan bu 

mitler sırasıyla Babil, Hitit, Mısır, Hint, Asur, Pers, Yunan, Helen Roma ve Sasaniler’e doğru 

yayılmaya başladığı dikkati çeker. Lakin Sümer uygarlığında ortaya çıkan ilk efsaneler, mitsel 

kahramanlarının isimlerini değişerek, bazı ilaveler, çıkarmalar yapılarak yayılmıştır. Fakat 

değişik kültürlerde varyantlar halinde ortaya çıkan bu çeşitlemeler dikkatli analiz edilince 

büyük ölçüde aynı kökenden Sümer, Akad hatta daha da önceki devrilere ait inançlar ve 

söylencelerden geldikleri de anlaşılmış bir konudur. Mezopotamya uygarlıklarında ortaya 

çıkan hatta eski Hint mitolojilerinde de varlığı bilinen nevruz kavramının Farisilere ve 

Zerdüşt inançlarına hangi yolla geçtiği tartışılacak bir konudur.  Kimilerine göre Zerdüşt, 

Hindistan’dan gelip İran’a yerleşerek Zerdüştlük inancını yaydığı için nevruz ve ilgili 
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inançları da Hindistan’dan İran’a taşınmıştır. Ancak Sümer uygarlığının Hint uygarlığından 

daha eski olması,  yukarı Mezopotamya’da bulunan Persler’in Sümer, Babil, Akad 

uygarlıklarının çöküşünden sonra aşağı Mezopotamya’ya da hâkim olması bu görüşleri 

zayıflatacak gerçeklerdir.  Ama netice olarak nevruz Farisilerin ve  Zerdüştlerin yazıya da 

geçirdikleri esatirleri haline gelmiş,  nevruz tüm diğer Ön Asya uygarlıklarında da olduğu gibi 

21 Mart günü Acemlerin de bayramı olmuştur. 

Nevruz ile ilgili ilk kutlamaların Sümerler tarafından yapıldığı pek çok Sümerolog ve 

Hititolog’ un iddia ettiği hatta kanıtladığı bir konudur. Bu görüş, Sümerlerin Türklerin bir 

kolu olduğunu da savunan Sümerolog  Muazzez İlmiye Çığ’ın “Sümer-Türk Kültür Bağları” 

adlı eserinde de ele alınmıştır. Pek çok bilim insanı Sümer yazıtlarını referans göstererek aynı 

görüş içindedir. (Muazzez İlmiye Çığ, 2015)  

Bu görüşteki Sümerologların referansları ise Çoban Dumuzi ile Tanrıça İnanna’nın 

evliliklerini anlatan Sümer mitosu ile Gılgames Destanıdır.  

İnanna ile Dumuzi mitosunun özeti şu şekildedir.  Tanrıça İnanna eş seçmek istemiş, adaylar 

arasından Çoban Dumuzi’yi (  Tammuz) seçmiştir. Düğün hazırlıkları başlar. İnanna,  

düğünden önce kardeşi yer altı tanrıçası Ereskigal’ı ziyaret etmeyi ister. Yer altı kanunlarına 

göre yer altına inen yukarı çıkamayacaktır. Fakat İnanna kardeşinin bu kuralı kendisi için 

uygulamayacağını düşünür. Ancak Ereskigal, İnannayı, yeryüzüne göndermez. Bunun üzerine 

tanrılar araya girerek İnanna’yı kurtarmak ister. Fakat Ereskigal, başka bir tanrıçanın İnanna 

‘nın yerine getirilmesi şartını koyar. İnanna, yeryüzüne çıkınca yerine gönderecek bir tanrıça 

bulamaz. Daha doğrusu kimseye kıyamaz. Bunun üzerine İnanna, kendisini kayıtsız bir 

şekilde beklerken gördüğü Dumuzi’ye kızarak onu Ereskigal’e gönderir.  Tanrılar tekrar araya 

girerek Dumuzi’nin altı ay Ereskigal ile yer altında, altı ay da yeryüzünde İnanna ile kalması 

ile bir çözüm bulmuş olurlar. Bu nedenle Dumuzi her yıl Mart sonu ve nisan başlarında 

yeryüzüne çıkmakta ve bahar gelmektedir. (Dr. Suzan AKKUŞ MUTLU,  2016)  Böylece 

İnanna ile Damuzi evlenirler. Damuzi ve İnanna sevişmeye başlayınca, spermleri yağmur olup 

yağmakta, her yer yeşermektedir.  

 

Dumuzi, yer altına indiğinde sonbahar ve kış, yeryüzüne çıktığında ise bahar ve yaz 

gelmektedir. Sümerler de bu nedenle her yıl 21 Martı yılın veya baharın ilk günü olarak 

kutlamışlardır.  (Dr. Suzan AKKUŞ MUTLU,  2016)  Damuzi’nin ( Tammuz- Dumuzi) yer 

altına yeniden inmesi ise sonbahar ekinoksu yani en uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık 

olmaktadır. 21 Aralık ise Acemlerde Mihrican bayramı olarak kutlanmaktadır.  

Sümerlerdeki yeni yıl veya baharın gelişi Gılgames Destanında şu şekilde anlatılır. “ Yeni 

Gün gelince öküz, koyun kesilir; içki, meyve şırası, şerbet yapılır, halka dağıtılır. Rahipler ve 

krallar yağlanır, giyinir, süslenir;  tacını takar, en güzel elbisesini giyer, tanrı heykelinin 

önünde halkın huzuruna çıkar, Dumuzi ve İnanna’nın kutsal evliliğini dramatize eden törenler 

yapılır.”  (M. Elizade, 2017)  Sümerler bu bayrama A-ki- it veya zağmuk, Akadlar ise akitu 

veya zagmukku (Dr. Suzan AKKUŞ MUTLU,  2016, )  adlarını vermişlerdi.  
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Dumuzi ve Tanrıça İnanna'nın simgesi ise Venüs yıldızıdır. Bu hikâye, Yunan kültürüne Ares 

ve Afrodite,  Roma kültürüne ise Venüs ile Mars mitosu şeklinde yerleşmiştir. 

Anglosaksonlar Nevruzu ilkbahar tanrıçası Estor bayramı olarak kutlamakta, Hıristiyanlıkta 

ise bu bayram İsa’nın çarmıha gerildikten sonra 3.  günde dirilişi; “ Hz İsa’nın dirildikten 

sonra yeraltından çıkması” gerekçesi ile Easter, Ostern Bayramı adlarıyla kutlanan bir 

bayram şeklinde karşımıza çıkmaktadır.  İsa’nın çarmıha gerildikten sonra dirildiği 3. günün 

pazar günü olduğuna inanılması nedeni ile MS. 325 yılında yapılan İznik Konsili'nde 

Paskalya'nın (21 Mart) sonraki ilk dolunayın ardından gelen Pazar günü olduğu karara 

bağlanmıştır.  

 İzahlardan da anlaşıldığı gibi Sümer, Akad, hatta daha öncesinde ortaya çıkan bu kültür, önce 

tüm Asya’ya daha sonra da Yunan ve Roma üzerinden Avrupa kültürlerine; daha sonra 

Hıritiyan ve İslam dinlerine de girmiştir. Nitekim nevruz ve kutlamalarına Babilliler Akitu, 

İsrâiloğulları -Ken‘ânîler - yedi günlük Fısıh (Mayasız Ekmek) bayramı,  Türkler yeni gün, 

Farisiler Nevruz adını vermişlerdir. Türkler için “ yeni gün “ ( yengi gün) Ergenekon’dan 

çıkış günü, İranlılar için Nevruz;  Zerdüşt dinine göre ilk insan olan Keyûmers’in doğduğu 

gün, efsanevi hükümdarları Çemşid’i Hurşid’in tahta çıktıkları gün olarak bilinir. (  ŞİNASİ 

GÜNDÜZ, TDİA)  Ayrıca Avesta kitabındaki en eski varyantta Dehhak'ın Gave tarafından 

öldürülmesi ve Feridun’un tahta çıkması da 21 Mart Nevruz günü meydana gelmiştir. (  

Ş.Kuzucular, 2011) Bazı kaynaklar Feridun’un tahta çıkışını ve Dahhak’ın öldürülüş gününü 

mihrican günü olarak göstermiştir.  Lakin bu kaynaklar Mihrican günü ile Nevruz’u aynı gün 

olarak bilmeleri ihtimal dâhilindedir.  

Bütün Asya hatta Avrupa halkları arasında “yeni gün” Nevruz kutlamaları aşağı yukarı 

Gılgames Destanı’ndaki törenlere benzer şekilde kutlanır. Ancak, her kültür bu kutlamalara 

dinsel ve törensel anlayışları gereği bazı şeyler eklemişler veya bazı şeyleri çıkartmışlardır.  

Antik Kültürler ve Evrensel Açıdan Nevruz  

Dünyanın kuzey yarımküresi ve medeniyetin beşiği antik Ön Asya kültürlerinde ve uygarlık 

beşiği Mezopotamya medeniyetlerinde değişik adlarla anılsa bile en büyük tanrı hep Güneş 

tanrısıydı. Sümer, Babil, Akat, Asur, Hitit, Pers ve Mısır medeniyetleri, hatta Hint, Yunan, 

Roma kültürlerinin de; Marduk, İştar, Şamaş, Hurşid, Ra, Baal, Zeus gibi adları farklı olsa da 

bu tanrıların her biri, bir Güneş tanrısıydı.   

Çin yıllıklarının da teyit ettiği Hunlar, Göktürkler, Uygurlar ve Kırgızlar’ın da Mart ve Mayıs 

aylarında baharın gelişi ile ilgili kutlamalar yaptıkları bilinmektedir. (A. Azmi Bilgin,  (2003) 

s. 448-457 )  “Nevruz, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar Türk halklarının yaşadığı hemen 

hemen her yerde de kutlanılan bir bayramdır.” ( Dr. Mehmet KILDIROĞLU, 2020, 315-338 , 

)  

 Örneğin Selçuklu ve Gaznelilerin muntazam olarak her yıl yeni gün ve yılbaşı olarak Nevruz 

için, hasat zamanlarını ise Mihrican Bayramı olarak kutladıkları bilinir.  (Cihan 

PİYADEOĞLU, 2010, 1412– 1420 )  Türklerde Nevruz, baharın ilk günü, yılbaşı ve 

Ergenekon’dan çıkılan gün olmaktadır. ( Prof. Dr. Abdulhâlık,  1993, s.12 )  
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Netice olarak Nevruz, Kuzey yarıküredeki hemen her kültürde baharın başlangıcı olarak 

kutlanılan evrensel bir olgudur. Yalnızca yaşanılan coğrafyada baharın gelişine göre yapılan 

kutlamalar martın son haftası ile nisanın ilk haftası olarak değişmektedir. 

Türk ve İslam âleminde Nevruz; âlemin yaratılmaya başlandığı ilk gün, âlem ve feleklerin 

yaratılıp devrana başladığı ilk gün âlemin yaratılmasının tamamlandığı hafta, Hz Âdem’in 

doğum günü olarak kabul edilir.  Diğer yandan nevruz günü Hz Ali’nin doğduğu veya halife 

olduğu gün olarak da bilinir.  (Bedri Noyan,  (1983), s. 102-109)  Anadolu’daki Alevi 

Türkmenlere göre Nevruz, aynı zamanda kırkların bayram günüdür. (Sebahattin Şimşir, 

(2002), s. 268-275)  

 

Ali'nin doğduğu gündür 

Bugün her günden üstündür 

Hemen saki peymane döndür 

Bugün nevruz-ı sultandır     Trakya Bölgesinin Tasavvufî Halk Müziği, 

Çok şükür bahara eriştik bugün 

Üçleyelim nevruz sultan demine 

Kırkların bayramı dediler bugün 

Hü diyelim nevruz sultan demine   Tekirdağ Türküleri Kılavuzlu Köyü  

 

Nevruz Bayramı Cem ve Feridun  

Cem ile Feridun divan şairleri tarafından çok iyi bilinen Zerdüşt krallarıdır.  Bu iki Zerdüştlük 

dönemi Pers krallarının tahta çıktıkları gün nevruz günüdür. Bu iki kralla ilgili Şehname ve 

Taberi Tarihi kökenli efsaneler ve varyantları bulunmaktadır.  

Kimi kaynaklara göre Nevruz kavramı Hint mitolojisinden Zerdüştlere geçmiştir.  Ahmet 

Talat Onay’ın eski kaynaklara dayanarak verdiği bilgilere göre Nevruz ile ilgili esatirlerin 

kökeni Hint esatirlerinde Cama Şida adlı tanrı ile alakalı olmaktadır. ( A.T. Onay, ( 1996),  

s.382)  Lakin tarafımızdan çok sayıda tanrısı olan Hint tanrılarından birisi olduğu söylenen 

Cama Şida veya sözü edilen Hint esatirleri ile ilgili destekleyici mahiyette bir bilgiye 

ulaşılamamıştır.   

Mecûsîlik’te Nevruz ateşin efendisi Aşa Vahişta’ya atfedilmiştir. Nevruz’un Mecusilerdeki, 

anlamı, sonbaharla birlikte yeryüzünden ayrılan bitkilerin ve suların koruyucusu Rapîtvîn’in 

yeryüzüne yeniden dönüşü olmaktadır.  

Zerdüşt ve Acem esatirlerinde Nevruz Bayramının ortaya çıkışı ile ilgili Cem’in ( Cemşid-i 

Hurşid ) tahta çıkışı ile ilgilidir. Bu konu divan şairlerimiz tarafından da oldukça iyi bilinir.  
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Zerdüştlerin efsanevi hükümdarı büyük tanrı Hurşit, yani Güneş Tanrısının oğlu Cem,  

Nevruz-u Amme günü yani Nevruz’un ilk günü tahta çıkmıştır. Tahta çıktığı yer ise eski adı 

ile Kuzey İran’da Hazar gölünün güneyindeki Taberistan’dır. Günümüzdeki adı Mazenderan 

olan bu bölge, Zerdüştlerin ortaya çıktığı coğrafik bakımlardan Doğu Karadeniz Bölgesine 

benzeyen dağlık bir yerdir. Cemşid –i Hurşid, 21 Mart sabahı şafak vaktinden önce üzerinde 

türlü çeşit mücevherler dolu altın işlemeli elbisesini giyerek her tarafı mücevherlerle techiz 

edilmiş altın tahtına oturur.  Şafağın sökmesi Güneş’in doğuşu ile birlikte ayağa kalkarak 

hükümdarlığını ilan eder.  Cemşid –i Hurşid’in tahtı, tacı ve elbisesinden saçılan ışıltılar her 

tarafı gün gibi ağartmış, bu parıltı ve ihtişam ile ahali saygıyla selam durarak Cem’e biat 

etmiştir. Böylece Cem, tahta çıktığı ilk gün olan 21 Martı ve devamındaki yedi günü bayram 

olarak ilan eder. Böylece,  mahkûmları serbest bırakmış, beratları yenilemiş,  devasa kutlama 

ateşleri yaktırmış, macunlar dağıtmış,  fakirlerin ihtiyaçları giderilmiş,  fakirlere yiyecek ve 

giysiler dağıttırmış, yeni memurlar atamış, ( Ş. Kuzucular ,  2020)  

mahzenler ve ambarlar halka açılmış, bir hafta boyunca herkesin yiyip içmesi ve eğlenmesi 

sağlanmıştır. (Firdevsi Şehname,Necati Lugal, ( 1967) , s. 97-109 )  Halk bu altı gün boyunca 

kırlara çıkmış, vaktini eğlence ile geçirmiş, Cem, ahaliye macunlar da dağıtmıştır. Yedinci 

günü ise Tanrı’ya şükür tapınma günü olarak ilan etmiştir. ( S. Kuzucular, 2011)  “ Eski İran 

şahları nevrûz-ı âmme ile nevrûz-ı hâssa arasındaki altı günde ihtiyaç sahiplerinin bütün 

ihtiyaçlarını gidermek üzere tahta oturur ve herkese yardım ederlermiş. Mahpusları serbest 

bırakır, içki ve eğlence ile vakit geçirirlermiş. Bu günlerde macunlar yenir, kırlara 

çıkılırmış.” (İskender Pala , ( 1989) , s. 371 )  

 

Feridun’un tahta çıkması Gave ( Kawa) veya Dahhak ( Dehhak )  Destanı olarak anlatılır. Bu 

destan Arap Çöllerinden gelerek sekiz asırdır saltanat süren Cem’i tahttan indiren zalim 

Dehhak’ın Demirci Gave tarafından öldürülmesi ile ilgilidir. Cemşid'i , tahttan  zorla 

indirdikten sonra, İran ve Turan tahtına oturan beşinci hükümdar olan Dahhak, İranlılar`ın, 

 meşhur Gave (Kawa ) destanındaki, omuzlarından yılan çıkan zalim hükümdarıdır. Dehhak 

şeytan Ehrimen Ehremen  ile ortak olur ve Şeytan’ın telkini ile babasını öldürür. (Firdevsi 

Şehname, Necati Lugal, ( 1967) , s. 97-100 ) Şeytan, babasının yerine Padişah olan Dahhâk’a 

aşçı olmuş ve bir yolunu bulup iki omzundan öpmüştür.  Daha sonra şeytanın öptüğü bu 

yerlerden yılanlar çıkmaya başlar. 

 Dehhak, omuzlarındaki yılanların verdiği acılara dayanamamaktadır. Dehhak, Şeytan’ın 

“Eğer yılanların her birinin başına her gün birer genç veya çocuk beyni sürersen acıların 

geçer” önerisi üzerine her gün iki genci öldürtüp, beyinlerini yılanlara yedirmeye başlamıştır. 

(Şahamettin Kuzucular ,2015 )  Böylece Dehhak, o gün çektiği acılardan kurtulmuş 

olmaktadır.  Yedi oğlunu bu nedenle kaybeden Demirci Gave, sonuncu oğlunu da almaya 

geldiklerinde , “ elimle teslim edeceğim” diyerek Dehhak’ın huzuruna çıkar. (Ş.Kuzucular,  

(2011 ) Firdevsi’nin Şehnamesi )  Demirci Gave’nin Dahhak’ı öldürmesini ise Dehhak’ın 

yılanlarından başını zor kurtaran Feridun planlamıştır.  Böylece Dehhak’ın huzuruna çıkmayı 

başaran Gave, sahtiyan önlüğü içine sakladığı örsü Dahhak’ın kafasına vurarak öldürür. 

Dahhak’ın kanlarını da sahtiyan önlüğüne siler. Direfş-i Gayvani adı verilen Gave’nin bu 
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önlüğünü bayrak yapan Feridun ,halkı isyana teşvik ederek tahta çıkar.  Dahhak’ın öldüğü, 

zulmün sona erdiği ve Feridun’un tahta çıktığı gün ise 21 Marttır. Zalimin zulmünden 

kurtulan ahali ateşler yakarak yedi gün bayram kutlar. (Şahamettin Kuzucular, 2016 )  

Divan şairlerimiz tüm bunları şiirlerinde kullanmışlardır.  

Başı dururken  iki omzunda zülf-i yar 

Dahhak var lebleri yetime acep güler       Necati Bey 

Başı ve İki omzunda yârin zülüfleri gibi iki yılan dururken Dahhak’ın  dudakları  yetime bir 

acayip gülüyor. 

Direfş-i Gâveyâni şol deri bayrak ki itmişdür 

Demirci Gâve Dahhâki anunla eyledi ber-bâd         Tuhfe-i Vehbî 

“Gâve'nin şu deri bayrağı ki demirci Gâve onunla Dahhâk'ı perişan etmiştir. 

Degşürüp İblîs bir gün sûretin 

Geldi Dahhâkün katına ol La’în                 Ahmedî 

“İblis bir gün çehresini değiştirdi. O melun Dahhâk'ın huzuruna çıktı.” 

Her fenâ ehline bir ser-rişte-i maksûd imiş 

Mâr-ı magz-âşâmlar kim var imiş Dahhâkte          Hayâli 

“Fenalık yolunda olan her kişinin bir dileği olduğu gibi Dahhâk'ta da beyin içen yılanlar 

varmış.” 

Nevruz u Amme Nevruz u Hasse  

İslam kültürlerinde ise Nevruz Allah’ın âlemi yaratmaya başladığı 21 Mart günüdür.  Allah, 

âlemi, 21 Mart’ta yaratmaya başlamış, âlemin yaratılması yedi gün sürmüş ve yaratılış 28 

Mart’ta sona ermiştir. (İskender Pala, ( 1989 ) s. 371 )  Allah,  âlemi ve Hz Ademi21 Martı 22 

Marta bağlayan gece yaratmaya başlamış kâinatın yaratılışı yedi günde tamam olmuştur. 

Kâinatın yaratılmaya başlandığı ilk gün Nevruz-u Amme, yedinci gün Nevruz u Hassa kabul 

edilmiştir. İslami kültürde belirlenen bu takvim ilginç bir şekilde Zerdüşt söylenceleri ile 

birebir örtüşmektedir.   

Astrolojik Açıdan Nevruz  

Astrolojik inançlara göre Güneş dördüncü felektedir ve gökyüzünün kralı olarak kabul edilir. 

Gökyüzünün kralı olan güneş 21 Mart günü Hamel ( koç ) burcunun evine girer. Böylece 

havalar ısınmaya, toprak yeşermeye vb başlar, yani bahar gelir.  Güneş, uğursuz sayılan 

Mars’ın temsil ettiği koç burcuna girdiğinde bahar başlamış olur. Yeni takvimde bahar 

erkinoksu olarak bilinen bu durum uğurlu kabul edilmiştir.  Güneş’in 21 Martta Hamel 

Burcuna girmesi nahs-ı ekber yani büyük uğursuz Mirrih, Merih, Mars’ın mizacını 

dizginlemiş olması olarak anlaşılmıştır.  Divan şairlerine göre de dördüncü felekte sultan 

olarak tasavvur edilen Güneş, Nevruz’un da sultanıdır. 
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Burc-ı hamelde revzen-i hurşîdden saçıldı zer 

Çıkdı ‘adâlet kasrına nev-rûz-ı sultânî meger          Şeyhülislam Yahya 

Sâgar-ı mihri cihâna sundı sâkî-i hamel 

Neşve-dâr itdi yine eşyâyı hep nevrûzdur                       Nabi G. 125/2 

Nabi bu şiirinde nevruz ile Mihrican gününü karıştırmaktadır. Bir başka açıdan bakarsak 

Araplar, nevruzu mihrican olarak adlandırmışlar, Nabi de muhtemelen bu açıdan nevruzu 

mihrican olarak ifade etmiştir.  

Güneş gökde hamel burcını teşrîf eyledi gûyâ 

Mizâc-ı dehri kıldı mu‘tedil nev-rûz sultânı              Nevi 

Güneş, Hamel burcuna girerek; nevruz sultanının mizacını mutedil yani ölçülü hale getirdi. 

Eskiler Güneşin, Hhamel burcuna girdiği ayı ferverdi ayı olarak biliyor,  ateş burçlarından 

birisi olan bu burca ise “Burc-ı bere” ya da “Bere-i felek” (Hafsanur YILDIRIM, ( 2015) , 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 8 Sayı: 41 adlarını veriyorlardı.  

 Hıdrellez ile Nevruz  

Kimi kaynaklar Hıdrellez şenlikleri ile Nevruz arasında da alakalar kurmaktadır.  Hızır ile 

İlyas’ın her sene 6 Mayıs günü bir araya geldikleri tasavvuruna dayanan Hıdrellez şenlikleri 

büyük ölçüde Nevruz şenliklerine benzer şekillerde yapılır. Lakin takvimsel olarak Nevruz ile 

Hıdırellez günleri arasında takvimsel olarak 40 – 45 günlük bir süre bulunur. Açıkçası 

Hıdrellez, baharın değil;  yazın gelişi kutlamaları olmaktadır.  

Nevruz Adetleri   

İran geleneğinde Nevruz törenlerinin bir parçası olarak yedi saksıya yedi çeşit tohum ekilir ve 

kutlamaların başlangıcında kralın önüne yedi çeşit tahıl, yedi ağaçtan taze dallar ve yedi 

gümüş para konurdu. Yine Nevruz dekorasyonu yedi çeşit nesneyle yapılırdı (EIr., XI, 524-

526). Günümüzde de Nevruz yemeğinde yedi çeşit tahılın kullanılması bu sayıyla ilgili 

geleneğin devam ettiğini göstermektedir. 

Ateşlerin yakılması, dilek tutularak yanan ateşlerin üzerinden atlanması, kızgın ateşte demir 

dövülmesi, en güzel kıyafetlerin giyilmesi, süslenilmesi …Sümerlerden, Perslerden günümüze 

kadar uzanan bir gelenektir.  Bu geleneklerin izlerini yukarıda da anlatıldığı gibi Sümer 

Destanlarında ve Zerdüştlerde de görmek mümkün olmaktadır.  

Osmanlı saraylarında takvimler müneccimbaşı tarafından her yıl nevruzda hazırlanır, 

padişaha, sadrazama ve diğer devlet ricâline takdim edilir,(  Ahmet Oğuz, “ (2002), s. 23-24.), 

Mustafa Uslu, (1987), s. 22-24)  böylece nevruz günün de geldiği belli olurdu. Osmanlı 

saraylarında nevruz gününde tatlılar yapmak, nevruz macunları hazırlayıp halka dağıtmak, 

nevruz münasebeti ile nevruziye yazarak takdim eden şairlere bahşiş vermek, hatta saraydaki 

görevlilere nevruz bahşişleri vermek adetleri vardı. Nevruz’da macun ve tatlı dağıtmak 
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âdetinin en azından  Mecusilerin en meşhur hükümdarı olan Cem’in tahta çıktığı 21 Mart 

gününe kadar uzatabilmek mümkündür.                                                                                                                                                                                          

 

 Nevruziye Türü Şiirler  

Nevruz bayramı ve Nevruz günü ile ilgili olmak üzere İki türlü nevruziye vardır. İlki devlet 

büyükleri için nevruz gününü Nevruz gününü tebrik vesilesiyle yazılmış nevruz konulu 

müstakil manzumeler ile nesip bölümlerinde nevruzdan söz eden kasideler olmaktadır. 

İkincisi ise nevruz günü münasebeti ile  nevruz gününe özel, nevruz günü yenmek için 

yapılmış macunlar veya tatlıları ifade etmektedir. 

Nevruz günü vesilesi ile devlet adamlarına ve hünkârlara methiyeler, kasideler yazarlar 

nevruzu da tasvir ettikleri ve nevruz iye adı verdikleri bu şiirleri onlara takdim ederek 

hediyeler ve bahşişler alma yoluna giderlerdi.“Osmanlılar döneminde Nevruz gününde 

şairlere hediye verme âdeti oldukça yaygındı.” Bu nedenle nevruziyeler nevruz gününde 

sunulmak amaçlı yazılmış şiirlerdi. 

Nevruziyeler müstakil olarak ve sadece nevruz gününden söz etmek için de yazılabiliyordu.  

Buna rağmen  devlet adamlarını övmek veya yermek amaçlı yazılan kasidelerin nesib – teşbib 

bölümlerinde nevruzdan söz eden, çoğu kez de nevruz veya bahar redifli olan türlerine de 

Nevruziye denirdi. Nevruz günü için yazılan şiirler kaside şeklinde yazılıyor, bu tip 

kasidelerin nesib – teşbib bölümlerinde  bahar, nevruz, gül mevsimi,  aşk ve işret mevsimi vb 

konular ele alınıyordu.  

Buna mukabil divan şairleri gazel ve mesnevi türündeki şiirlerde de nevruz ve nevruz ile ilgili 

bahislere değinmişlerdir.  Divan edebiyatında çok sayıda nevruz konulu müstakil nevruziye 

yazılmıştır.  Yazılan bu şiirler Nevruz günü ve nevruz bayramı münasebeti başta padişahlar 

olmak üzere devlet adamlarına takdim edilmiş, karşılığında ise onlardan bahşiş, hediye , 

tımar, berat veya yüksek bir mevki  gözetilmiştir.  

Bezm-i şehe bu nazm ile olsan güher-efşan 

Gûyâ ki gülistâna düşer şebnem-i Nevrûz      Nef‘î 

 

Şâh-ı eyvân-ı Hamel teşrîf edip dîvânını 

 Ehl-i bâğa eylesin cûd u sehâ Nevrûz’dur.   Şeyhülislâm Yahyâ 

 Nevruziye Macunu  

Nevrûziye macunu, nevruz gününe özel yapılmış, nevruz günü yenmesi ve ücretsiz olarak 

halka dağıtılması amaçlı olarak hazırlanmış macunlar veya tatlılardır. Bu macunların yüksek 

bir yerden kalabalığın üzerine atılarak bedava dağıtıldığı gibi güne özel olarak yapılıp para ile 

de satılan türlerinin de olduğu anlaşılmaktadır.    A. Talat Onay bu macunlar hakkında bize şu 

bilgileri aktarır. “  Güneş Hamel Burcuna girdiğinde yenilmek üzere güzel kokulu, hazmı 

kolay, kuvvet verici macunlar yapılır, yedi maddeden mürekkep bu macuna nevruz macunu 
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denirdi. Bu macunlar nevruz günü, yaldızlı kâğıt külahlarda, şişeler içindeki şekerci 

dükkânlarında, cami avlularındaki sergilerde satılırdı”  (A.T. Onay, (1996) , s.382)  

Eski devirlerde Nevruz macununu yapmak, dağıtmak yemekle ilgi pek çok gelenek olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Yusuf HALAÇOĞLU ise bu konuda bize şunları aktarır.  “Bu macundan 

yemenin kuvvet ve şifa verici bir tesiri ve kendi usul ve an'anelerine göre bunları kaynatıp 

suyunu içerler ve yüzlerini yıkarlardı. Nevruz'dan birkaç gün önce eczacılar, kulplu küçük çay 

bardaklarına veya fincanlara, terkibi kendilerince bilinen bir macun doldurup, tanıdığı 

müşterilerine ve mahallenin kibar ve zenginlerine gönderirlerdi. Bu hediyeleri alanlar, buna 

karşılık çoğunlukla bir gümüş Mecidî bahşiş verirler ve eczacı çıraklarını sevindirirlerdi.” 

(Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU, 2019) 

Nevruz gününün ilk saatinde adı  “ s “  sin harfi ile başlayan yedi yiyecek yemek çok uğurlu 

sayılırdı.  Buna ise yedi sin ( heft –sin ) deniyordu.(  A.T. Onay, ( 1996 ) , s.382 )   Bu 

yiyecekler ise  “ Arapçadaki sin harfiyle başlayan süt, simit, sukker, sa'lep, sirke (sir), soğan, 

semek (balık) veya sefercil (ayva) “ idi. ( Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU, 2019 )  

 

Yusuf Halacoğlu’nun  saydığı bu yiyeceklere ilaveten  sumak, sebze, sünbül,semek, sirke, sir 

( sarımsak) senced ( iğde) nin de heft sin sayıldığı ortaya çıkmaktadır.  Demek ki nevruz günü 

önemli olan yiyeceklerin kendileri değil yiyecek adlarının  “ s “ sin harfi ile başlaması 

önemliydi. 

 

Nevruz gününün ilk saatinde adı  “ s “  sin harfi ile başlayan yedi yiyecek yemek çok uğurlu 

sayılırdı.  Buna ise yedi sin ( heft –sin ) deniyordu. Bu yiyecekler ise  “ Arapçadaki sin 

harfiyle başlayan süt, simit, sukker, sa'lep, sirke (sir), soğan, semek (balık) veya sefercil 

(ayva) “ idi. (Şahamettin Kuzucular, 2020 )  

Adı Osmanlıca sin ( s ) ile başlayan bu yedi yiyeceği yemenin de bir adabı vardı.  “ Heft sin 

bir tepsiye konulup evin efendisi önüne getirilir, evde mevcut olanlar da tepsinin etrafına iki 

diz üstünde otururlardı. Evin efendisi herkesin önünde bu malzemelerden birer fincan veya 

tabak ile herkese dağıtır ve gün dönümü saati geldiği vakit, buyurun hitabıyla önce 

macundan, sonra diğerlerinden birlikte alınır, evin efendisi senenin saadetle geçmesi için 

uzunca bir dua yapar, eller öpülür ve merasim sona ererdi.” (  ( Prof. Dr. Yusuf 

HALAÇOĞLU, 2019 ) 

 

Heftsin ve macun takdimi saraylarda da özel törenlerle yapılır, bu macunları ve yiyecekleri 

dağıtanlar ve yapanlar Padişah ve hanedan mensupları tarafından bahşişlerle ödüllendirilirdi. 

 “Macun yenir yenmez üstüne su, gül veya limon şerbeti içilmesi âdettendi.” (Ş.Kuzucular, 

2020 ) 

Bu adetler de divan şairlerinin işaret ettiği konular arasına girmişlerdir.  

Sunar fütâdeye nevrûz-ı fasl  erişdi deyü 

Dehân-ı okka şekker nevâle-i gül- renk    Raif ( Mollacıkzâde ) 
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Sofralar açsa ŝabā yér yér ˘aceb mi ġonceden 

Çün şükūfe ravżanuŋ bir haftelik mihmānıdur  Tacizade Cafer Çelebi  

Divan Şiirinde Nevruz  

 Divan şairleri Cem devri öncesi hariç yukarıda anlatılan tüm bu bahisleri öğrenmişler ve 

şiirlerinde tüm bu bilgileri kullanmışlardır. Divan şairleri, nevruz ile ilgili yukarıda bahsi 

geçen hemen her konuya değinmişlerdir.  Nevruz, divan şairleri için Cem’in tahta çıktığı, 

şarap içmenin serbest bırakıldığı,  Güneş’in Hamel burcuna girerek Nevruz Sultanın mizacını 

mutedil hale getirdiği,  bahşişlerin dağıtıldığı, beratların yenilendiği, yeni memuriyetlerin ve 

hediyelerin bahşedildiği bir aydır.  

Divan şairleri için nevruz, eski takvimin başlangıç günü bu gün münasebeti ile padişaha ve 

yüksek düzeyli devlet adamlarına nevruziyeler ve kasideler yazarak takdim etmek, 

karşılığında ise bahşiş, hediye,  yüksek bir makam veya tımar alabilmek umududur.  

Sosyal aktiviteler açısından ise nevruz ve nev bahar aşk, işret, eğlence mevsimiydi. Bu 

mevsim güllerin açtığı, hayvanların ürediği, nebatların yeşerdiği,  kırlara çıkıldığı, işretlerin 

başladığı, kırlarda işret sofralarının kurulduğu, içki meclislerinin tertip edildiği, güzlerlin 

kırlara çıktığı, âşıkların gezintiye çıktığı, bülbüllerin güller için yakarıp yakardığı, cünunluk 

mevsimiydi.  Nevruz ve bahar divan şairleri için  işret, mey, meclis ve eğlence devri demekti.   

 

Divan şairleri nevruz münasebeti ile çok sayıda nevruziye yazmışlar,  nevruz gününde veya 

nev- baharda yazdıkları kasidelerin nesib bölümlerinde yukarıda bahsi geçen hemen her 

konuya yer vermişlerdi.  Bu nedenle yukarıda anlatılan bahisleri bilmeden bu şiirleri veya 

beyitleri anlamak mümkün olamayacaktır.  

Divan şairleri, Nevruzdan söz ederlerken sözü mutlaka Cem, Cem’in aynası, içki, eğlence, 

meclis, işret, şarab vb ye getirmişlerdir.  

Yar ola cam ı Cem ola, böyle dem i hürrem ola   Nedim.        

Saki medet sun cam ı Cem       Nedim,  

Cam-ı nevruz-ı minadır cevher-i ayinemiz 

Kabz-i derya-yı işrettir şeb-i azinamız   Süleyman Fehim  

 

Çün ĥurrem étdi ˘ālemi nevrūz-ı muģterem 

 Dilde hevā-yı bāde gerek elde cām-ı Cem   Lutfî ( 15. yy Nevruziye)  

Cam-ı nevruz-ı minadır cevher-i ayinemiz 

Kabz-i derya-yı işrettir şeb-i azinamız   Süleyman Fehim  

 

Sâkiyâ gel destüñe al câm-ı Cem nevrûzdur 

Mest-i şevk olsun yine erbâb-ı gam nevrûzdur   ( AHMET NÂMÎ (17. Yy- Gazel ) 
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Yenilendi bu köhne âlem erince hemân Nevrûz 

Cihâna makdemiyle bahş edüpdür taze cân Nevrûz  ( Bahti Sultan I. Ahmet – gazel )  

(Nevrûz'un erişmesiyle şu köhne dünyâ yenilendi. Gelişiyle cihâna yeniden can bağışladı.) 

Nedim’in  bu beyitlerinde bahsi geçen cam-ı  Cem, Nevruz günü tahta çıkan, şarabı icad eden, 

o gün içki içilmesini serbest bırakan Cemşid-i Hurşid’in kadehidir.  Cem’in  aynası İçine 

bakıldığında, dünyada olup biten her şeyi gösteren bir  aynadır.   Esatirlere göre  Cem’in 

kadehi yedi madenden yapılmış, sihirli bir kadehtir.  Cem, diğer adı iCam-ı Cihannuma olan 

bu kadehe bakarak ülkesinde ne var ne yok her şeyi görüp denetler, civar ülkelerdeki halleri 

de seyredermiş. Cem bu kadehe bakarak, devlet görevlilerinin adil davranıp 

davranmadıklarını, zulüm  edenleri, nizamı   bozanları, intizamı  sağlayanları görür ona göre 

davranırmış. 

Divan şairleri için nevruz ve nevbahar yukarıda izahı yapılan konular dışında aşk, işret, 

eğlence, gezinti, meclis kurma, sohbet ayıdır.  Nevruzun gelmesi ile güzeller, seyrana çıkar, 

güller açılır, bülbüller figana başlar.                                                                                                                                                                                                               

Çün cebînüñle ruhuñdur ‘ıyd u nevruzum menüm 

Nice buhtû tapmasun bu baht-ı fîrûzum menüm   Dede Ömer Ruşeni  

 

Gonca-ı dil açılur gerçi ki nev-rûz olıcak 

Aña hâcet mi kalur tâli‘i fîrâz olıcak   Nevizade Atai – 

 

Hoşâ mübarek ü mesud ruz-i ferruh-dem 

Zihi küşade ve dil-keş zamane-i hurrem   Nedim ( Nevruziye )  

Mevsimi-nevruzu nеyistan aşikâr oldu yеnə, 

Şəhrimiz şеyхi bu gün хoş badəхar oldu yеnə.   Seyyit Nesimi  

 

Gün yüzin ‘arz eyledi nev-rûzda ol meh-likâ 

Mihr altun kaplu bir âyîne virdi rû-nümâ            Baki' 

Çün çemen Firdevs olup ŝaģrā İrem bostānıdur 

Ģūr u ġılmān ile˘işret ét ki dünyā fānidür      Tacizade Cafer Çelebi (Nevruziye )  

 Rūz-ı nevrūz érdi zeyn oldı bahār ile cihān 

 Maķdeminden oldı ˘ālem reşk-i gülzār-ı cinān  Sücûdî ( 16. yy Kalkandelenli- Nevruziye) 

Açıldı lāle-veş nevrūz kūhı 

Ķuşatdı ter benefşe ŝol u ŝaġı     Medhî, ( 16. Yy. Nevruziye )  

Elde câm-ı pür-safâ bezmüŋde sâkî pür-şükûh 

 Seyr iden âyîneŋi Cem-şîd hem Cem dir saŋa    BESNİLİ NEHCÎ DEDE 
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Dil-berân seyr-i gülistân eylesün nev-rûzdur 

‘Âşıķân sûz ile efgân eylesün nev-rûzdur   ŞEHRÎ (MALATYALI ALÎ ÇELEB 

Bu ruz odur ki sezadır olsa bir demine 

Feda zamane-i sad Baykara vü müdde-i Cem   Nedim     

 ˘Iyd-ı nevrūz oldı vü alnında šıfl-ı ġoncenüŋ 

Şol ķızıl beŋ kim görinür tāze ķurbān ķanıdur 

Ŝorma bizden Cem hikāyātın Ferìdūn ķıŝŝasın 

 Bildügi ˘āşıķlaruŋ mihr ü vefā destānıdur. (MURAT A. KARAVELİOĞLU, (2015 )s.223-262 

Halk ve ozan şiirimizde ise nevruz günü kırkların bayram günü, Hz Ali’nin doğum günü,  

güllerin çiçeklerin açtığı, gülistan ve eğlence zamanıdır.  

Erişti bad-ı nevruz gülsitane 

Gülistan vakti yetti kim uyane   Kaygusuz Abdal 

 

Gelin ey nazenin canlar 

Bugün nevruz-ı sultandır 

Sefalar sürsün ihvanlar 

Bugün nevruz-ı sultandır             ( Hüseyin Yaltırık, 2002)  

Çok şükür bahara eriştik bugün 

Üçleyelim nevruz sultan demine 

Kırkların bayramı dediler bugün 

Hü diyelim nevruz sultan demine   ( Hüseyin Yaltırık, 2002) 

Yine müjde kıldı sultan-ı nevruz 

İrişti zerrine feth-i Messiha 

Şu’le-i nur ile mihr-i şebefruz 

Mir’at-ı feleği kıldı mücella      Aşık Ömer ( 17. yy ) 

 

Derviş Hasan hü der goncadan bağdan 

Geldi nevruz sultan kalmadı güman 

Gülüm saki doldur sürelim devran 

Hü diyelim nevruz sultan demine     Trakya Kılavuzlu Köyü 

SONUÇ  

Nevruz kavramı, Sümer ve Akad kültürlerinden önceden beri var olan ve bilinen takvimsel ve 

kültürel bir olgudur.   Her senenin 21 Mart günü ve devamındaki yedi günü ifade eden bu 

mevsimsel dönüşüm yani kıştan çıkış, bahar mevsimine giriş çok tanrılı dinlerde dini 

inançlara ve esatirlere de karışarak özel ayinler,  eğlenceler, adetler vb ile kutlanan kutsal bir 

gün haline dönüşmüştür.  

Page 314



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

  
 

Çok tanrılı dinlerde ortaya çıkan bu kutlamaların bir şekilde Hıristiyanlık ve İslamiyet’e de 

sızdığı,   en az altı bin yıl öncesinde ortaya çıkan nevruz kavramanın kutlamalarının bir 

şekilde günümüze kadar yaşamayı da başardığı dikkati çeker. Diğer bir açıdan baktığımızda 

ise çok tanrılı dinlerde ortaya çıkan nevruz ve nevruz kutlamaları, Kuzey yarımküredeki Asya 

ve Avrupa’daki hemen her kültüre ad veya nitelik değiştirerek sıçrayan evrensel bir olgu 

haline dönüşmüştür. Muhtemelen Mezopotamya kökenli olan nevruz tasavvurları ve 

kutlamaları, takvimsel ve mevsimsel bir döngü olmaktan çıkarak dinsel ve kültürel bir 

karakter kazanmış,  evrensel bir olgu haline gelirken de asli özelliklerini yitirmemiştir.  

Çok tanrılı dinlerde ortaya çıkan nevruz kavramının Hıristiyanlıkta Hz İsa’nın çarmıha 

gerildikten sonra yeniden dirildiği üçüncü gün, Müslümanlıkta ise Hz Âdem’in doğum günü ; 

âlemin Allah tarafından yaratılmaya, feleklerin dönmeye başladığı gün ve hafta haline 

dönüşmesi de ilginçtir.  

Divan şairleri nevruzdan söz ederlerken Zerdüştlerden beri bilinen pek çok konuya 

değinmişlerdir. Divan şairlerinin şiirlerini tahlil ettiğimizde Nevruz, Nevruz günü ve Nevruz 

eğlenceleri ile ilgili pek çok adet, anane, esatir ve astrolojik inançlar hakkında bilgiler 

çıkmaktadır. Başka bir açıdan bakarsak nevruz ile alakalı yazılmış divan şiirlerini anlamak 

için divan şairlerinin bildikleri tüm bu konuları bilmemiz gerekmektedir.  

 Divan şairleri Nevruz’dan söz ederken Cem, Cem’in aynası, Feridun, Dehhak, Gave 

destanlarına işaret etmişler, bu esatirlerle ilgili pek çok detayı ortaya koymuşlardır. Divan 

şairleri nevruz münasebeti ile yazdıkları şiirlerinde nevruz ve nev- bahardan söz ederlerken bu 

mevsimde yapılan işret, eğlence, adet, anane ve diğer pek çok detayı ortaya koymuşlardır.  

Tüm bunlar divan şairlerinin Zerdüştlükte ortaya çıkan esatirleri Şehname ve Taberi 

tarihinden öğrendiklerini ve nevruz ile ilgili yukarıda sıralanan tüm bu detayları çok iyi 

bildiklerini ortaya koymaktadır.  
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XIX-XX ƏSRLƏRDƏ SANKT-PETERBURQDA YAŞAMIŞ         

QARABAĞLILAR 

KARABAKH PEOPLE LIVING IN ST. PETERSBURG IN THE XIX-XX 

CENTURIES 

Türkoloq, araşdırmaçı Şahnaz KAMAL 

             Sankt-Peterburq 

                                        ORCİD NO: 0000-0002-9467-1950 

ÖZET 

Rusiyanın mədəniyyət paytaxtı olan Sankt-Peterburq Azərbaycanın və azərbaycanlıların 

həyatında mühüm rol oynamış şəhərlərdən biridir. 1918-ci ildə Cümhuriyyəti quran 

şəxsiyyətlərin bəziləri Peterburqda təhsil almışdı. 

Sankt-Peterburqda 2002-ci il statistikasına görə 138 xalqın nümayəndəsi yaşayır. Onların 

arasında azərbaycanlılar da var. 

Azərbaycanlıların Sankt-Peterburqa gəlişi 1813-cü il Türkmənçay müqaviləsindən sonraya 

təsadüf edir. 

Rusiya imperiyası dönəmində azərbaycanlıları müxtəlif adlarla çağırardılar- tatar, müsəlman, 

zaqafqaziya tatarları, zaqafqaziya türkləri və hətta fars. 

XVIII əsrin birinci yarısından etibarən İran diplomatları, tacirləri Sankt-Peterburqa gəlməyə 

başlayır. Onların arasında azərbaycanlılar da vardı. XVIII 80-ci illərində II Yekaterina 

Peterburqda türk əsilli İran şahı Ağa Məhəmməd Şah Qacarın qardaşı Murtuzaqulu xanı 

təntənəli şəkildə qəbul edir. Eyni zamanda, II Yekaterina dövrün ən məhşur portret rəssamı olan 

Borovikovskiyə Murtuzaqulu xanın portetini sifariş edir. Həmin portret inqilaba qədər çar 

sarayından asılmışdı. İnqilabdan sonra muzeyə verilən portret hal-hazırda Rus muzeyindədir. 

Azərbaycanlılar I Nikolay, II Aleksandr, II Nikolay dönəmində çar sarayında qulluq etmişdilər. 

Onların sayı çox olmasa da, bəziləri çar ordusunda fərqlənməyi bacarmışdılar. 

XIX əsrdə Şimali Azərbaycanın Rusiya imperiya tərkibinə qatılmasından sonra Peterburqda 

azərbaycanlıların sayı artmağa başladı. 

XIX əsrin 30-cu illərindən azərbaycanlılar çar qvardiyasında xidmətə başladılar. Çar ordusunda 

ilk zabit 1834-cü ildə xidmətə başlayan Cavan xan Şirvaniski idi. 

Bu dövrdən etibarən Rusiyanın elm aləmində də ciddi imzalar görünməyə başladı. 30 il Sankt-

Peterburq İmperator universitetində müəllim işləyən şərqşünas, professor Mirzə Cəfər 

Topçubaşov (1790-1869), Sankt-Peterburq dövlət universitetində şərqşünaslıq fakültəsinin 

əsasını qoyan və fakültənin birinci dekanı olan Mirzə Məhəmməd Əli Kazım bəy (1802-1870) 

şərqşünaslıq elminin Rusiyada yayılmasında, öyrənilməsində danılmaz əməyi olan 

insanlardandır. 

Azərbaycanın bir çox bölgələrindən, o cümlədən Qarabağdan Peterburqa oxumaq, yaşamaq 

üçün gələn, sonra Azərbaycan dövlətçiliyində, ədəbiyyatında, musiqisində danılmaz əməyi olan 

insanlar olub. XIX –XX əsrlərdə Peterburqda təhsil almış, yaşamış, istər imperator sarayında, 

istərsə də elm aləmində özünü təsdiq etmiş Qarabağlılar var idi.  Bunların arasında Fərəc bəy 

Ağayev, Üzeyir bəy Hacıbəyov, Əmir Kazım Mirzə Qacar, Əbdülkərim bəy Mehmandarov, 
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Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Güvərə Nuriyeva kimi Azərbaycanda və Rusiyada tanınan 

şəxslər olub. 

Onlarda bəzilərinə Azərbaycanda sonsuz sevgi olub, bəzilərini isə xalq qəbul etməyib.  

Məqaləmizdə Sankt-Peterburqda oxumuş, işləmiş, yaşamış məşhur Qarabağlılar haqqında 

ətraflı məlumat verəcəyik. 

Açar sözlər: Azərbaycan, Qarabağ, azərbaycanlılar, Sankt-Peterburq 

 

ABSTRACT 

 

St. Petersburg, the cultural capital of Russia, is one of the cities that played an important role 

in the life of Azerbaijan and Azerbaijanis. Some of the founders of the Republic in 1918 were 

educated in St. Petersburg. 

According to 2002 statistics, 138 people live in St. Petersburg. There are Azerbaijanis among 

them. 

The arrival of Azerbaijanis in St. Petersburg coincided with the 1813 Turkmenchay Treaty. 

During the Russian Empire, Azerbaijanis were called by different names - Tatars, Muslims, 

Transcaucasian Tatars, Transcaucasian Turks and even Persians. 

From the first half of the 18th century, Iranian diplomats and merchants began to come to St. 

Petersburg. Among them were Azerbaijanis. In the In the 18th and 80th centuries , Catherine II 

solemnly received Murtuzagulu khan, the brother of Agha Mohammad Shah Gajar, the Shah of 

Turkish origin, in St. Petersburg. At the same time, Catherine II ordered a portrait of 

Murtuzagulu Khan to Borovikovsky, the most famous portrait painter of the time. That portrait 

hung from the tsar's palace before the revolution. The portrait given to the museum after the 

revolution is now in the Russian Museum. 

Azerbaijanis served in the tsar's palace during the reign of Nicholas I, Alexander II and Nicholas 

II. Although there were not many of them, some of them managed to stand out in the tsarist 

army. 

After the accession of Northern Azerbaijan to the Russian Empire in the 19th century, the 

number of Azerbaijanis in St. Petersburg began to increase. 

From the 1930s, Azerbaijanis began to serve in the tsarist guard. The first officer in the tsar's 

army was Javan khan Shirvaniski, who began his service in 1834. 

From this period, serious signatures began to appear in the world of Russian science. Professor 

Mirza Jafar Topchubashov (1790-1869), an orientalist who worked as a teacher at the Imperial 

University of St. Petersburg for 30 years, Mirza Mohammad Ali Kazim Bey (1802-1870), the 

founder and first dean of the Faculty of Oriental Studies at St. Petersburg State University is 

one of the people who have an undeniable contribution to the study. 

There were people from many regions of Azerbaijan, including Karabakh, who came to St. 

Petersburg to study and live, and then had an undeniable contribution to the Azerbaijani 
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statehood, literature and music. In the 19th and 20th centuries, there were Karabakh people who 

studied and lived in St. Petersburg and established themselves both in the imperial palace and 

in the world of science. Among them were Faraj bey Agayev, Uzeyir bey Hajibeyov, Amir 

Kazim Mirza Gajar, Abdulkarim bey Mehmandarov, Abdurrahim bey Hagverdiyev, Guvera 

Nuriyeva and other well-known people in Azerbaijan and Russia. 

Some of them had endless love in Azerbaijan, and some were not accepted by the people. 

In our article we will give detailed information about famous Karabakh people who studied, 

worked and lived in St. Petersburg. 

Keywords: Azerbaijan, Karabakh, Azerbaijanis, St. Petersburg 
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NOVRUZ BAYRAMI: ADDAN MAHİYYƏTƏ 

NOVRUZ HOLIDAY: FROM NAME TO ESSENCE 

 

Dos. Dr. Şakir ALBALIYEV 

AMEA Folklor İnstitutunun aparıcı elmi işçisi 

filologiya  üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

 

ÖZƏT 

Məqalədə Novruzşünaslıqda indiyə qədər də tədqiqat baxımından mübahisəli və 

anlaşılmaz görünən bir sıra məsələlərə toxunulur. Milli konteksdə Novruz bayramının adının 

farsmənşəli olmasının qarşıya çıxartdığı suallara aydınlıq gətirilir. Bayramın adının xalq 

arasında ayrı-ayrı variantları etnoqrafik müstəvidə diqqətə gətirilir. Lakin ümumxalq kütləsi 

tərəfindən geniş şəkildə Novruz bayramı adı ilə məşhurlaşdığı amili əsaslandırılır. Bunun 

kökündə türk dünyasından bütün bəşərə transfer edilən bayramın adından tutmuş bütöv 

mahiyyətinə qədər hamısında bəşəri dəyərlərə xidmətin dayandığı göstərilir.  

Məqalədə Novruzşünaslıqda mübahisə mövzusu kimi daim diqqət çəkən ilaxır 

çərşənbələr də ayrıca olaraq nəzərdən keçirilir. Belə ki, 2018-ci ilin Novruz bayramının 

timsalında ilaxır çərşənbə bayramı və Novruz bayramı arasındakı ən kiçik və ən uzun zaman 

intervalı məsələsi araşdırılır. Sübut olunur ki, yanlış olaraq ilin axır çərşənbəsi ilə Novruz 

bayramının üst-üstə düşməsi kimi düşünülən iddialar yersizdir. Təəssüflər olsun ki, hələ də 

folklorşünaslığımızda bu cür anlaşılmazlıqlar vardır. Müəllif buna müvafiq olan xalq deyimini 

də bu arada təhlilə çəkir, həm mövcud məsəlin izahını verir, həm də bu sahədə yanlışlıqlara 

aydınlıq gətirir.  

Məqalədə İlaxır çərşənbələrin sıra düzümündəki versiyalara da toxunulur. Orijinal fikir 

yeridən müəllif bu sıa ardıcıllığında təbiətin ümumi qanunauyğunluğuna əsaslanmağı başlıca 

şərt kimi müəyyənləşdirir. İlaxır çərşənbəni və Novruz bayramını müşayiət edən bayram 

tonqalları ilə bağlı da maraqlı fikir yürüdülür. Bu tonqalların sosial-fəlsəfi-mifik çevrədən 

izahını verir, onları yeni həyatın, yeni yaradılışın enerji ionları olduğunu əsaslandırır.  

Anahtar kəlmələr: Novruz, bayram, adət, ənənə, mərasim, çərşənbə, folklor  

 

 

SUMMARY 

In the article it is said a number of issues that seem controversial and incomprehensible 

from the point of view of research in Novruz-study. In the national context the questions about 

the Persian origin of the name of Novruz holiday are clarified. The different variants of the 

holiday name among the people are brought to attention in the ethnographic sphere. However, 

it is based on the fact that the people of Azerbaijan know Novruz holiday as its factor widely. 

At the root of it is the fact that all human values are served from the Turkic world to the whole 

essence of the holiday, which is transferred from the name of the holiday to the whole of 

mankind. 

Page 321



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

  
 

 
 

In the article the pre-Tuesdays, which are considered the discussion theme in Novruz-

study, are also looked through. Thus, on the example of the Novruz holiday of 2018, the 

smallest and longest interval between Tuesday and Novruz holiday is investigated. It is proved 

that the claims, which are wrongly thought to coincide with the last Tuesday and Novruz 

holiday, are irrelevant. Unfortunately, there are still such misunderstandings in our folklore-

study. The author analyzes the relevant folk expression, gives an explanation of the current 

issue and clarifies the inaccuracies in this field. 

  In the article it is also said about the line versions of pre-Tuesdays. The author sets out 

as the main condition to be based on the general regularity of nature in the sequence of this 

series. An interesting idea about the holiday bonfires is also being made about the festive 

celebrations accompanied by pre-Tuesdays and Novruz holiday. It explains these bonfires from 

the socio-philosophical-mythical point, justifying them as the energy ions of the new life and 

the new creation. 

Key words: Novruz, holiday, habit, tradition, ceremony, Tuesday, folklore    

 

 
 “Novruz bayramı” ifadəsinə adekvat kimi “yaz bayramı”, “Bahar bayramı” ifadələrini 

də işlədirlər və çox vaxt da Novruzun sadəcə bir bahar (yaz) bayramı olduğunu iddia edirlər. 

Bu fikir özünü nə dərəcədə doğrulda bilər? Doğrudanmı Novruz adı altında populyarlıq 

qazanmış bu bayram sadəcə yaz (bahar) fəslinin gəlişi ilə eyni semantik yükü daşıyır? Müvafiq 

olaraq fikrimizi yoxlamaq üçün digər bir fəslin adını yaz fəslinin yerinə qoyaq, görək eyni 

effekti yaradırmı? Yay da, payız da, qış da yazla eyni semantik sırada durur və hər biri ayrılıqda 

təbiətin 4 fəslindən birinin adıdır. Bəs “yaz bayramı” ifadəsilə Novruzun sadəcə bir yaz –bahar 

bayramı olduğunu düşünürüksə, onda bəs niyə yay bayramı, yaxud payız, qış bayramı istilahları 

ilə digər fəsillərin gəlişini dilə gətirmirik?.. Tarixin hansısa arxaik çağında güman ki, yay,payız, 

qış mövsümlərinin gəlişi də yaz fəslinin gəlişində müşayiət olunduğu sayaq bayram 

mərasimləri ilə müşayiət olunub. Ancaq hazırda görünən fakt odur ki, bu fəsillərin heç birində 

mövsüm mərasimi səciyyəsində rituallar – mərasimlər keçirilmir. Məhz bu səbəbdən də Novruz 

bayramına adekvat kimi işlətdiyimiz yaz bayramı ifadəsi yay, payız, qış fəsillərinə də eyni 

dərəcədə şamil edilmir. Demək, burdan boylanan məntiq onu diqtə edir ki, Novruz bayramı ilə 

eyni mənada işlətdiyimiz bahar (yaz) bayramı ifadəsi nə dərəcədə bir-birilə sinonimlik 

yaradırsa da, bu ifadələr o qədər dərəcədə də bir – birinin tam eyni olması demək deyildir (1, 

15). Yəni Novruz bayramı özlüyündə yazın gəlişini simvollaşdırsa da,birbaşa hərfi mənada 

“yaz bayramı” ifadəsini – yəni baharın sadəcə olaraq bir fəsil kimi gəlişini ifadə eləmir. Niyə? 

Çünki yaz fəslinin gəlişi Novruz bayramının bir tərkib hissəsidir. Əgər biz Novruz bayramı 

ifadəsi əvəzinə birbaşa yaz bayramı ifadəsini işlətmiş olsaq, onda Novruzun mahiyyətini bir 

bayram ritualı olaraq yalnız bahar fəslilə məhdudlaşdırıb, bayramın əhatə elədiyi zəngin və 

geniş bir çevrəni çox-çox daraltmış olarıq.  

Başqa sözlə, Novruz bayramı (istilahı) bir mərasim aktı olaraq yaz fəslini də (yaz 

bayramını da) öz əhatə dairəsinə alır, bir sözlə, Novruz mərasim kompleksi öz içinə bahar 

fəslinin də gəlişini daxil edir. Ancaq sadəcə yaz (bahar) bayramı anlayışı özlüyündə təbiətdəki 

yaz fəslinin gəlişini təcəssüm etdirməklə Novruz mərasimi hadisəsini bütövlüyü ilə özündə 

inikas etdirə bilmir. Necə ki, 1941-1945-ci illərin Böyük Vətən müharibəsi II Dünya 
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müharibəsinin çox böyük tərkib hissəsi olub, onun tam sinonimi kimi işlədilə bilməz. Ancaq II 

Cahan savaşı ifadəsi isə bir tarixi dövr olaraq Böyük Vətən müharibəsini də öz tərkibinə almış 

olur. Bax beləcə də yaz bayramı ifadəsi də Novruz mərasim kompleksinin ayrılmaz tərkib 

hissəsidir. Novruz bir bayram kimi öz icra və ayinlərini, rituallarını bu bayramın (yazın) 

simasında – bahar fəslinin əsasında qurmaqla özünü sosial və təbii amillərin vəhdəti 

kompleksində reallaşdırır. Özgə cür desək, Novruzda təbiət hadisəsi olan yazın gəlişi sadəcə 

təbii amillərin inikası üzərində qapanıb qalmır, bioloji və təbii canlı aləmin sosial mühitlə 

qarşılıqlı əlaqəsi zəminində dünya düzəni, həyat, yaşayış fəlsəfəsi bir bütöv orqanizm kimi 

təqdim olunur. Burada yalnız təbiət hadisəsi yox, sosial mühitdə baş verənlər də, yalnız maddi-

fiziki olanlar deyil, mənəvi olanlar da vahid bir kompleksin üzvi tərkib hissələri kimi, ayrılmaz 

komponentləri kimi götürülürlər. Yaz fəslinin gəlişi isə (başqa sözlə, bahar (yaz) bayramı 

anlayışı isə) yalnız təbiət hadisələrinin cərəyan etdiyi təbii proseslərə şamil oluna bilər. 

Novruzun mərasimi əhəmiyyəti isə bu proseslərə geniş qlobal miqyasda yanaşmaqla təbiət 

hadisələrinin antropomorfizə edilməsi, təbiətin metaforik canlandırılması şəklində çoxtərəfli 

bucaqlara şaxələndirilməsində özünü göstərir. Novruz hadisəsi təbiətə insanların sadəcə 

kənardan seyrçi baxışlarını deyil, təbiətə təbiətin içindən girib baxmaqla təbiətə fəlsəfi 

baxışlarını əks etdirir. Təbiətin təbiət hadisəsindən çox onun obrazlı şəkildə dərk edilib 

qiymətləndirilməsində - təbiət və cəmiyyət həyatının bölünməzliyi müstəvisində qərarlaşdırılıb 

təsəvvür edilməsindədir Metaforik güzgüdə - təbiət hadisələrinin teatrallaşdırılması zəminində 

həyata keçirilən Novruz ritualları dediklərimizin əyani göstəricisidir. Təbiət hadisələrinin 

ictimai-fəlsəfi dünyagörüş olaraq insanların baxış süzgəcindən keçirilməsində təcəlla olunur 

Novruz mərasimləri. Əgər Novruz sadəcə yazın gəlişini təcəssüm etdirən yaz (bahar) bayramı 

olsaydı, onda digər fəsillərin gəlişində olduğu kimi sakit bir həyat tərzi yaşanardı, yazın gəlişi 

xalq içərisində bu qədər təmtəraqla qarşılanmaz, coşqu ilə keçirilməzdi. Deməli, yaz fəslinin 

gəlişini müşayiət edən çoxçeşidli, bənzərsiz xalq karnavalları, mərasim ənənələri təbiəti qeyri-

adi gözdə görə bilmək məharətinin, təbiətə sosial-fəlsəfi məzmun verə bilmək düşüncəsinin 

xalq təfəkküründəki əks-sədasıdır. Xalqın adi seyrçi gözlə yox, bəsirət gözünün aynasından, 

idrak gözü ilə dünyaya (təbiətə) baxmasıdır. 

O ki,qaldı “Novruz” ifadəsinin subyektiv duyğularla bağlı olaraq doğurduğu allergiyaya 

– yəni fars sözü kimi qısqanclıqla yanaşılmaq məsələsinə, bunun da köklü səbəbləri vardır. 

Dilçilikdə terminoloji leksika deyilən bir mövzu var və terminoloji mahiyyət daşıyan sözlər-

terminlər ümumi dilçilik qanunlarına görə adətən əcnəbi sözlərdən təşkil olunur: ərəb, fars, 

yunan, latın, fransız, ingilis və s. dillərdən götürülən sözlər beynəlmiləl miqyasda müştərək 

şəkildə anlaşılması naminə hər hansı bir elm sahəsində termin ifadələr kimi qəbul edilib 

işlənilir. Novruz bayramının da yaranma və keçirilmə arealı müxtəlif xalqlar, dinlər və ölkələr 

olmaqla çox-çox geniş bir coğrafiyanı əhatə edir. Belə olan təqdirdə bu bayramın nə qədər 

dərəcədə beynəlxalq əhəmiyyət (və miqyas) daşıdığı bir daha aydın görünür. Bu səbəbdən də 

dünyanın bir çox xalqları, müxtəlif din daşıyıcıları və ayrı-ayrı ölkələr tərəfindən qeyd olunan 

bu mərasimin müştərək bir adının olması bu baxımdan, deyərdim ki, tarixi bir zərurətin nəticəsi 

olaraq tam təbii görünəndir. Yəni Azərbaycanda bir başqa adla, farslarda digər bir adla, eləcə 

də Şərq dünyasında tamam başqa bir adla – fərqli adlarda keçirilməsinə lüzum olmadığından, 

tarixi şəraitin özü vaxtında bu ümumi bayram kimi keçirilən Novruzun adını təbiiliklə vahid bir 

məcraya salmış və dünyada vahid adla Novruz bayramı adı altında təntənə ilə qeyd olunmağa 
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başlamışdır. Necə ki, dünyanın müxtəlif xalqarı vahid bir din altında birləşib, özlərini eyni bir 

din daşıyıcısı olaraq müsəlman, xristian və s. hesab edib, adlandırır, eləcə də Türk dünyasından 

dünyanın müxtəlif bölgələrinə və xalqlarına transfer olunmuş Novruz bayramı da öz vahid 

mahiyyətini qorumaqla yekdil bir adla - Novruz adı ilə tanınaraq bayram edilir. Belə bir proses 

ayrı-ayrı fərdlərin arzusu hesabına yox, tarixi zərurətin diqtəsi ilə baş vermiş və beynəlxalq 

aləmdə bəşəri dəyərli bayram kimi Novruz adı ilə səs salmağa, yayılmağa başlamışdır. Alimin 

vətəni var, elmin vətəni yoxdur prinsipi burada da özünü göstərmişdir. Novruz bayramı türk 

dünyasından bütün dünyaya öz təsiredici gücünü nümayiş etdirmişdir və sövq-təbii bir yolla 

bayram öz adını beynəlxalq terminoloji qanunauyğunluq yolu ilə vahid şəkildə Novruz adı ilə 

tanıtmışdır. Bunun əsas ümumdünyəvi səbəbi məhz burdan irəli gəlir. Digər bir səbəb isə ondan 

doğur ki, Azərbaycanda böyük bir zaman dönəmində dövlət dili, həmçinin şeir, poeziya dili də 

fars dilində olmuşdur. Bu amilin də bayramın adının fars sözü olan Novruzla ifadə olunmasında 

ilkin təsiri olmuşdur.  

Elə məhz bütün bu kimi obyektiv səbəblərdəndir ki, Novruz bayramı özünün ilkin 

vətənində-Azərbaycan mühitində və türk xalqları arasında bölgəsəl xarakterli adlarla və ayrı-

ayrı təfərrüatlarının özünəməxsusluğu ilə də diqqəti çəkir. Novruzun ümumi şəkildə sadəcə 

olaraq “Bayram” adlanmasından (“İlbaşı bayram” və s.) tutmuş ayrı-ayrı mərasimi 

elementlərinə qədər, hətta çillələrinin (çərşənbələrinin) belə fərqli variantlarla xarakterizə 

olunub, tanınmalarına qədər hamısı dolayısı və ya birbaşa olaraq Novruz bayramının 

mahiyyətinin bizim içimizdən gəldiyini – türk dünyasından qaynaqlandığını büruzə verir. Yəni 

türkün özünün iç dünyasından gələn Novruzun səsi-sorağı onu bir folklor mədəniyyət faktı 

olaraq müxtəlif çeşid və biçimlərdə qavramağa, yaşamağa və keçirməyə - bayram etməyə 

imkan verir. Novruz bayramı ən xırda detallarına qədər bizim həyatımızın, məişətimizin 

içərisində kök salıb yaşayır və onu xalqın ruhundan, düşüncəsindən, dünyagörüşündən – bir 

sözlə, yaşam tərzindən qoparıb atmaq, silib təmizləmək olmaz. Ona görə ki, Novruz bayamının 

tarixi bizim xalqımızın özü ilə yaşıddır, Novruz bir yaşam düsturu, həyat fəlsəfəsi olaraq 

xalqımızla birgə doğulmuş və həyata, ictimaiyyətə, eləcə də bütün dünyaya əbədiyaşarlıq 

vəsiqəsi almışdır. Bir sözlə, Novruz bayramının adında beynəlmiləlçilik prinsipləri ifadə 

olunub, mahiyyətində isə bəşəri dəyərlərə söykənmək missiyası əksini tapıbdır.  

 

Bayram tonqalları – yeni həyatın enerji ionlarıdır. Novruz bayramı qış fəslindən sonra 

təbiətə qədəm basan yaz fəslinin üstündə qurulub. Soyuq və şaxtalı – sazaqlı qışın içindən 

çıxdığı üçün də Novruz mərasimlərinə gedən yol da öz başlanğıcını qış fəslinin içindən 

(başlayır) götürür. Bu da təsadüfi yox, əslində zərurətdən irəli gəlir. Belə ki, qış fəsli öz 

dondurucu, şaxtadan – sazaqdan yandırıcı nəfəsi ilə bütün canlı aləmə sükunət çökdürür, həyatı, 

yaşayışı sınağa çəkdirir. Təbiət ölümlə üz-üzə qalır. Buna görə də xalqımız qışı mərhələlərə 

ayırıb, onu üç yerə bölüb: böyük çillə, kiçik çillə və boz ay. 40 gün böyük çillənin, 20 gün kiçik 

çillənin payına düşməklə ikisi birlikdə cəmi 60 gün, yəni 2 ay çəkir. Yerdə qalan qışın bir ayını 

isə xalqımız boz ay, alaçalpov ay və s. kimi adlarla hallandırır. Deməli, qışın ilk iki ayını ağırlıq 

mənası (hərfi anlamda “qırx” rəqəmi) verən çillə sözü ilə bağlayırlar. Qeyd edim ki, “40” 

rəqəmi xalqımızın düşüncəsində “ağırlıq” mənası ilə eyni semantik yükü daşıyır. Qırxlı uşağın 

çilləsini tökmək onu çillədən – ağırlıqdan (qaramatdan) çıxarmaq kimi düşünülürsə, “quduran 

qırx gün çəkər”, “oğurluqla əyriliyin ömrü 40 gün gedər” və s. tipli inanc – deyimlərimizdə də 
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40 rəqəminin xaotik bir dövrü-ağır durumu (ağırlığı) işarələyən bir simvol olduğu aydın 

görünür. O ki, qaldı qışın ilk 40 gününü böyük çillə anlandırmağa, burdakı “böyük” ifadəsi 

əslində mahiyyətcə “bütöv” mənasını özündə daşıyır, yəni 40 rəqəminin – 40 günün 

bütövlüyünü göstərən “böyük”lükdən söhbət gedir burada. Kiçik çillə məfhumundakı “kiçik” 

sözü isə “bütöv”ün – 40-ın (40 günün) yarısı – yəni bütöv olmayanı, kiçiyi olan 20 günü 

işarələyir. Metaforik olaraq da xalq arasında böyük çilə “böyük qardaş” (böyük ailə), kiçik çillə 

“kiçik qardaş” kimi tanınıb adlandırılır (2, 4). Böyük qardaşın da böyüklük göstərməsi – səbirli, 

təmkinli olması, kiçik qardaşın isə hirsli, acıqlı, cingənə təbiətli olması da bu məntiqdən 

mənalandırılmalıdır. Başqa sözlə, qışın ilk 2 ayı qışın çillələri – qışın oğlan çağı kimi, yəni qışın 

ağırlıqları tökülən, dondurucu – öldürücü çillələri kimi xarakterizə olunur. Qışın sonuncu 

üçüncü ayı isə nisbətən yumşalma ilə müşayiət olunan boz ay adı ilə tanınır ki, “boz” sözü də 

rəngi – rufu bilinməyən (hansı dinə - məzhəbə qulluq etdiyi bilinməyən) bir fəsil dönəmi kimi 

düşünülməlidir. Məhz özünü hansı üzlə göstərəcəyi bilinməyən bu boz sifət ayın içindən sabaha 

– üzü yaza doğru ümidlə, nikbin bir ovqatla keçib getmək üçün də Novruz mərasimi ənənələrini 

xalqımız bu ərəfədən başlayaraq keçirməyə başlamışdır. Bu ənənələr Novruz çərşənbələri adı 

ilə tanınır. Mən bu çərşənbələri Novruzqabağı çillələr kimi səciyyələndirmişəm. Yəni yaz fəsli 

də, ümumilikdə Novruz bayramı da bu çərşənbələrin – bu çillələrin içindən keçib gəlir. Böyük 

və kiçik çilləni əhatə edən ilk iki ay ümumi olaraq qışın çillələridir; qışın sonuncu ayı olan Boz 

aydakı çərşənbələr isə yazqabağı çillələr – ağırlıqlar olub, təbiət bu qaramatlardan silkinib çıxa-

çıxa, öz ağırlıqlarını mərhələli şəkildə tökə-tökə gəlib yeni həyatın başlanğıcı olan yaz fəslinə 

yetişir (və bunları da öz növbələrində bir mərasim aktı olaraq Novruz bayramının tərkib hissəsi 

kimi ağırlıqlardan qurtulma ənənəsi şəklində çərşənbə bayramları adı altında bayram edirik).  

Bəs bu çərşənbələrdə hansı çillələri yerə tökürük, hansı ağırlıqları üstümüzdən götürürük, 

hansı qaramatdan çıxırıq?... Əzəl çərşənbə, ilaxır çərşənbə, ölü çərşənbəsi (yəni ölülərin 

qəbirlərini həmin çərşənbədə ziyarət etmək ənənəsi), yalançı çərşənbə və s. adlarla tanınan 

çərşənbələr bundan əlavə, özlərində od, torpaq, su və hava kimi 4 yaradılış ünsürünü də 

simvollaşdırırlar.  

El arasında od çərşənbəsi, torpaq çərşənbəsi, su çərşənbəsi, yel çərşənbəsi adları ilə də 

tanınan bu çərşənbələr özlüklərində hansı əlamətləri daşıyırlar və bir-birlərindən hansı 

fərqliliklərilə seçilirlər? Bu ünsürlər nəyə görə çərşənbələrin  adlarına əlavə olunub, nəyi 

işarələyirlər? Bir dəfə hələ mən uşaq olanda atamdan eşitmişdim ki, “bu dəfə çərşənbə suya 

düşür”, yəni su çərşənbəsidir,başqa bir dəfə eşitmişdim ki, “indi də çərşənbə torpağa düşür”, 

yəni torpaq çərşənbəsidir və s. Onda mən uşaq ağlımla qayıdıb atamdan soruşmuşdum ki, 

“çərşənbənin suya düşməsi, torpağa düşməsi nə deməkdir” “Niyə deyirlər ki, çərşənbə suya 

düşür, yaxud torpağa, ya havaya düşür? Bu nə deməkdir?” Atam da mənə cavabında demişdi 

ki, “çərşənin suya düşməsi suya istiliyin gəlməsi deməkdir, çərşənbənin torpağa düşməsi 

torpağın canına istiliyin düşməsi deməkdir. Yəni hər dəfə istilik bir şeyin canına düşür və 

beləliklə havalar yavaş-yavaş qızmağa başlayır, sonra da yaz gəlir.” 

Atamın mənə  o vaxtlar verdiyi bu cavabı indi çox adamdan soruşsaq, bəlkə də cavab verə 

bilməz. Amma o cavabda nə qədər böyük sadəlik (sadə həqiqət) və məntiq ifadə olunub – bu 

həqiqətin dərkinə varsaq, çərşənbələrin 4 yaradılış ünsürü ilə əlaqələndirilməsinin mahiyyətini 

başa düşərik. Deməli, burdan o məntiqi həqiqət özünü göstərir ki, su çərşənbəsi istilahında suya 

ilıq bir hərarətin gəlməsi – suyun donunun (şaxtasının) açılması fikri, yel çərşənbəsi istilahının 
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arxasında havaya, küləyə istilik gəlməsi fikri ifadə olunur və s. Ümumiləşmiş şəkildə desək, 

bu, çərşənbələrin adlarında ifadə olunan yaradılış ünsürlərinin qışdan (şaxtadan, ölgün 

donuqluqdan) çıxıb, istilik fəsli olan yaza doğru gedən yola qovuşması deməkdir. 

 İndi isə qayıdıram bir daha mənim ilaxır çərşənbələri Novruzqabağı çillələr kimi 

səciyyələndirdiyim fikrimin üstünə. Bəli, həmin ilaxır çərşənbələrin hər birində adlarını 

daşıdıqları yaradılış ünsürləri müvafiq olaraq qışın çilləsindən – məhvedici şaxtasından, qışın 

qaramatından, ağırlığından qurtulur. Bu yaradılış ünsürlərinin canlarına istilik düşməklə qışın 

soyuq çilləsindən – ağırlığından xilas olurlar. Beləcə, Novruz adlı yeni günün –yeni yaradılışın 

əsasının qoyulması üçün bu çərşənbələrin hər birində bu yaradıcı ünsürlər mərhələli şəkildə bir-

bir qışın soyuğundan (çilləsindən) azad olub, istilik (həyat enerjisi) qazanırlar. Bu çərşənbələrdə 

icra olunan mərasimlər isə - od yandırmaqla həyata keçirilən ənənələr isə cəmiyyət tərəfindən 

bioloji aləmə dəstək kimi təbiətin soyuq hava kütləsini ram etməyə yönəldilmiş təlqin vasitəsi, 

həyata çağırış coşqusudur. Bu, təbii amillərlə sosial mühitin vahid harmoniya yaratması, bir-

birlərilə həmrəylik nümayiş etdirib çillədən – qışın boz ayı, boz-bulanıq üzü olan soyuq iqlim 

qurşağından çıxıb, ağırlıqlardan qurtulması amalını ifadə edir. Heç təsadüfi deyil ki, bayram 

tonqallarının üstündən atlanaraq “ağırlığım-uğurluğum odlara” deyilir. Bu, ona işarə edir ki, 

yeni həyat enerjisi hesabına ağırlıqlar (çillələr – qışın şaxtası, donu) tökülür. Ağırlıq oda 

tökülüb, yandırılır, çillədən xilas olunursan; “uğurluq isə”-çillə üzərindəki uğurluq – qələbəlik 

isə od vasitəsilə yeni ilə-Novruza doğru daşınır, yaşanır. Yəni odun məhvedici və uğurgətirən 

tərəfləri burada öz həlledici rolunu oynayır. Bir tərəfdən qışın dondurucu çilləsindən – ağrı-

əzabından, ağırlığından qurtulub, digər tərəfdən isə həyat enerjisi olan od vasitəsilə yeni həyata 

doğru uğurla atlanırsan.  

Bəli, yazın isti nəfəsinə, ritual olaraq Novruz bayramına – yeni yaradılışa qovuşmağın 

yolu məhz Novruzqabağı çillələrdə - ilaxır çərşənbələrdə 4 yaradılış ünsürünün hər birinin ayrı-

ayrılıqda qışın soyuq çilləsindən (ağırlığından, qaramatından) qurtulub canlarına istilik 

gətirmələrindən (yeni həyat enerjisi götürmələrindən) keçir. O həyat enerjisinin simvolu isə 

istər çərşənbələrin hər birində, istərsə də Novruz bayramında keçirilən atəşfəşanlıqda – qalanan 

tonqallarda özünün mərasimi ifadəsini tapır.  

 

Novruz bayramı – təbiətin yaradılış qanunu. İlaxır çərşənbələr təbiətin yaz fəslinə və 

onun sosial aləmdəki reaksiyası olan Novruz bayramına hazırlıq mərhələsidir. Yeni həyatın 

yaradılış bayramı olan Novruz öncəsi keçirilən çərşənbələrin hərəsi özlüyündə 4 yaradılış 

ünsüründən birinin təcəssümçüsüdür. Qış zamanında donmuş-fəaliyyətdən qalmış bu həyat 

stixiyaları yazqabağı bir-bir yenidən həyat enerjisi qazanmaqla canlanmağa – dirilməyə 

başlayır. Bu da, hər şeydən öncə, həm də onunla bağlıdır ki, təbiətdə, kainatda zaman amili 

tsiklik bir dövrə ətrafında cərəyan edir, dövri şəkildə təbiətin ölüb-dirilməsi təkrarlanır. Yazda 

oyanan-dirilən təbiət yayda, payızda öz fəaliyyətini davam etdirib, qış fəslinə daxil olduqda qış 

yuxusuna-ölü sükutuna qərq olur.  

Müvəqqəti zaman daxilində ölmüş həyatın yenidən dirilik tapması üçün yaradılışın əsası 

yenidən təşkil olunmalıdır. Bünövrə rolunda ilaxır çərşənbələrin timsalında reallaşan yaradılış 

ünsürləri təbii qanunauyğunluqlara əsaslanır.  

Qışın özü qarışıq ilin dörd fəsli Qış fəslinin içində donub-sükuta dalıb. O səbəbdən də bu 

fəsillərin özlərinin simvolik də olsa, dirilik tapması-oyanışı baş verməlidir. Bax ilaxır 
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çərşənbələrin hər biri bir yaradılış ünsürünü simvollaşdırdığı kimi, bununla bahəm hər biri də 

müəyyən bir fəsli işarələyirlər. Od çərşənbəsi ən qızmar fəsil olan yayı, torpaq çərşənbəsi 

torpağın bar-bərəkət fəsli olan payızı, su çərşənbəsi şaxtası-qarı, buzu ilə fərqlənən qışı, yel 

çərşənbəsi də təbiətə təmiz meh-hava, ilıq, saf  külək (sosial düşüncədə təmiz nəfəs, yeni ruh) 

bəxş edən yazı-baharı (ritual olaraq Novruzu) xarakterizə edir (3, 12-14). Təbiətdəki fəsillərin 

yer düzümü – bir-birlərini hansı ardıcıllıqla əvəz etməsi qaydası hakimdirsə, ilaxır 

çərşənbələrdə də bu cür sabitlik prinsipi özünü göstərməlidir. Belə olduğu təqdirdə 

çərşənbələrin sıra ardıcıllığı bu şəkildə sıralanmalıdır: od, torpaq, su və yel çərşənbələri.  

Yel çərşənbəsi yaz(bahar) fəslini əks etdirirsə, yaz fəslinin ardınca gələn yay fəsli odu 

işarələməklə od çərşənbəsi, ardınca payız fəslinin simgəsi olan torpaq, daha sonra isə qışın 

rəmzi olan su çərşənbəsi ard-arda gəlməklə sonucda gəlib yenidən yel çərşənbəsinə-yaz fəslinə 

dayanmaqla yenidən yaz fəslini doğurmalıdır. Təbiətdəki qapalı təkrarlanan ritmik qayda 

belədir.  

Çünki bu çərşənbələrin fəlsəfi mahiyyəti həm də pillə-pillə qışın donunu açmağa – 

soyuğunu qızdırmağa, istiləşdirib, onda donmuş həyat hüceyrələrini diriltməyə xidmət edir. Bu 

səbəbdən də ilk növbədə istilik əlamətlərinin daşıyıcısı olan od çərşənbəsi qışın boz ayına 

özünün ümumi hərarətini hiss elətdirməlidir. Növbəti çərşənbədə bu od-istilik konkret olaraq 

öz isti nəfəsi ilə torpağı yumşaltmalı – qızdırımalıdır. Bundan sonrakı üçüncü çərşənbə qışın 

özünü qış yuxusundan silkələdib – oyatmaqla donmuş suların –buzun donunu açmalıdır. 

Beləliklə, yaz fəslinin gəlişinə tam zəmin hazırlanır ki, ən nəhayət, sonuncu- 4-cü çərşənbədə 

od-istilik sərhəd bilməyən hava məkanına yeriməklə bütün dünyaya ümumi bir yaz havası – 

bahar ovqatı bəxş etməlidir ki, bununla da yaz fəslinin (ritual olaraq Novruzun) gəlişi reallaşır.  

Elə ilaxır çərşənbələrin hamısında və eləcə də Novruzun özündə qalanan bayram 

tonqalları əslində odun-istiliyin bu həyat ünsürlərinin hamısını müşayiət eləməsi mahiyyətini 

daşıyır. Çünki hər bir donmuş təbiət ünsürünün canına istilik hopmalıdır ki, oyanış baş versin. 

Bu səbəbdəndir ki, od(tonqal) əvvəldən axıradək Novruz mərasim kompleksini müşayiət edir. 

Əzəl çərşənbə kimi su çərşənbəsinin keçirilməsi də bu baxımdan məntiqə uyğun deyil. Çünki 

su çərşənbəsi mahiyyətcə istinin (odun) suya düşməsi – suyun qızması anlamına gəlirsə, od 

(çərşənbəsi) gəlmədən, su odu-istiliyi hardan götürüb qıza-istiləşə bilər? Yəni ilkin olaraq od 

çərşənbəsi gəlir, daha sonra isə bu od çərşənbəsi istilik daşıyıcısı olaraq özündən sonrakı 

çərşənbələri də müşayiət edib, digər ünsürlərə də özünün hərarətini bəxş edir.  

Təbii – bioloji aləmdə olduğu kimi, heyvanat aləmində də ilkin yaradılış ünsürü kimi od 

amili çıxış edir. Sevgi aləmində də belədir. Cana eşq atəşi düşməlidir. Eşq odundan yaranan 

ehtiras nəticəsində əks-cinslə yaxınlıq baş tutur. Əks-cins məcazi olaraq torpağı təmsil edir. Bu 

isti münasibətdən torpağın təcəssümçüsü olan ana rəhminə bir qətrə su (damcısı) düşür və yeni 

həyatın baş verməsi ( “Hər bir canlını sudan yaratdıq” kəlamında deyildiyi kimi) üçün 

mayalanma prosesi baş verir. Müəyyən müddətdən sonra isə qapalı mühitdən – su ilə təmin 

olunmuş bir mühitdən, ana bətnindən azad olmaqla – açıq havaya çıxmaqla yeni bir canlı 

dünyaya təşrif buyurmuş olur.  

Göründüyü kimi, təbii – bioloji aləmdə yeni həyatın yaranması üçün gözlənilən ardıcıl 

proseslər heyvanat aləmində, sosial dünyada da eyni ardıcıllıqla baş verir.  

Dini-mifik hekayətlərdə də bu prinsip özünü göstərir. Palçıqdan yoğrulub – yapılan ilkin 

canlının hərəkətə gəlməsi üçün ən sonda ona üfürülüb hava verilir. Ondan sonra yaradılmış 
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məxluq cana gəlir. Göründüyü kimi, burda da sonuncu yaradılış ünsürü olaraq hava (yel) amili 

həlledici rol oynayır.  

Təbiətin əzəli və əbədi, vahid yaradılış qanunu vardır, bu pozulmaz prinsip yaradılış 

fəlsəfəsini əks etdirən Novruz mərasimlərində də sövq-təbii hal kimi özünü göstərir.  

Biz insanların istəyindən, iradəsindən asılı olmadan həyatın qanunları ardıcıllığı ilə 

davam edir... 

 

İlaxır çərşənbələrdən Novruza. Mən bu yazımda İlin axır çərşənbələri ilə Novruz 

bayramı arasında olan həm yaxınlıq (eyniləşmə amilləri) və həm də məsafə səddi haqqında 

söhbət açmaq məcburiyyətindəyəm. Miladi 2018- ci ilin Novruz bayramı günü məhz çərşənbə 

axşamı günündə ölkəmizə - dünyamıza daxil oldu. Bu səbəbdən də müəyyən çaşqınlıqlar 

yarandı. Hətta Çərşənbə bayramı ilə Novruz bayramının üst-üstə düşməsi kimi mənalandırılıb, 

hər iki bayramı eyni gündə-Novruz  bayramı günü keçirmək tendensiyası da səsləndirildi. Hələ 

buna müvafiq bir məsəlimizi də bu məqamda  araya gətirirlər: “İldə-əyyamda bir dəfə düşər 

çərşənbəyə Novruz”(və yaxud da yanlış olaraq yerləri dəyişdirilərək belə də deyə bilərlər:“İldə-

əyyamda düşər bir dəfə Novruza çərşənbə”). Amma baxaq görək bu məsəl hələ nəyə işarə edir? 

Bu məsəlin həqiqi mənasını anlayaq, sonra keçək əsas mətləbə. Bu məsəli yozmazdan əvvəl 

rəhmətlik atamdan eşitmiş olduğum lətifəvari bilməcəni misal çəkmək istərdim. Deyir birisi 

mollaya bir dəfə bir papış satır ki, mənə bir öküz verərsən, amma  rəngi nə ağ olsun, nə sarı, nə 

qara, xülaseyi ki, heç bir rəngdə olmasın. Çoxbilmiş molla da cavabında qayıdır ki, həə, gəlib 

apararsan, amma mənim də bir şərtim var ki, nə bazar gəl,  nə duz gəl, nə tək gəl, nə çərşənbə 

gəl, nə adına gəl, nə cümə gəl, nə də şənbə gəl. Həftənin qalan hansı günü gəlirsən, gəl, gəl apar 

dediyin əlamətdə olanı.  

Mollanın bu hazırcavablığı çox böyük ibrətdir. Yəni həftənin 7 günü var və həftəhesabı 

ilə bu günlərdən kənarda ayrı gün(zaman) yoxdur.  

İndi qayıdıram yuxarıdakı məsəlin üstünə. “İldə - əyyamda bir dəfə düşər çərşənbəyə  

Novruz”. Buradakı “çərşənbə” ifadəsi adamları yanıldır. Bu məsəldə söhbət böyük hərfli 

Çərşənbədən (yəni  Çərşənbə bayramından) yox, məhz kiçikhərfli çərşənbədən (yəni adi 

çərşənbə günlərindən birindən) gedir (4, 3). Yəni ki, Novruzun gəlişi ayanda-sayanda bir yol 

da çərşənbə gününə təsadüf edə bilər. Ona görə ki, həftənin 7 günündən biri də çərşənbədir.( ya 

çərşənbə axşamıdır-fərqi yoxdu, hansısa gündür). Axı bu il gəlişi-fəsil gəlişi olan Novruz 

bayramı günü də hansısa bir gündə(həftənin hansısa bir günündə)gəlməlidir dəə. Yoxsa 

mollanın yuxarıda dediyi kimi, həftənin heç bir günündə gəlməmək (heç bir rəngi olmayan 

öküzdən ötrü)əslində heçliyə işarədir. Novruz bayramı isə real tarixi gün və əlamətdar təqvim 

bayramıdır. Deməli, yuxarıdakı məlum məsəl də-Novruzun çərşənbəyə düşə bilməsi həqiqəti 

də məhz bayramın çərşənbə gününə (ya çərşənbə axşamı gününə) düşməsi - əslində təsadüf 

etməsi faktını bildirir. Axı qeyri vaxtlarda çərşənbə axşamı, ya çərşənbə günü həftənin adi 

günlərindən biridir. 

  Bəs nəyə görə Novruz bayramının çərşənbə bayramı ilə üst-üstə düşməsi məntiqə uyğun 

deyil? Novruz  bayramı Şəms  təqviminə hesablanmış yaz gecə-gündüz bərabərliyini əks 

etdirən Yeni il bayramıdır ki, hərfi mənası da “yeni gün”deməkdir.Yəni Şəms təqviminə görə, 

yeni ilin başlanğıcını bildirən ilk (yeni) gün. Deməli, Şərq, islam təqviminə görə, həmçinin 

astronomik hesablamalara əsasən Novruz bayramı Yeni ilin gəlişinin mərasim şəklində bayram 
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edilməsidir. 2018-ci ildəki Novruz bayramı da astronomik təyinat üzrə martın 20-də daxil olur 

ki, bu gün də çərşənbə axşamı gününə təsadüf edir. Yəni ilin ilk başlanğıc günü olan Novruzun 

həftənin 7 günündən istənilən birinə təsadüf etməsi təbii haldır. Həmin il isə, göründüyü kimi, 

Novruzun gəlişi çərşənbə axşamı gününə düşür. “İldə-əyyamda düşər bir dəfə çərşənbəyə 

Novruz” məsəlimiz bax bu təsadüfi qanunauyğunluğu əks etdirir. Belə ki (hesab eləyək ki), 

miladi təqvimlə Yeni ilin ilk günü olan 1 yanvarın gəlişinin həftənin hansısa günlərindən birinə 

düşməsi adi hal olduğu kimi, şəms təqviminin başlanğıcı olan Novruzun da həftənin 

günlərindən birinin üstündə təhvil olunması da adiliklə düşünülməlidir. Yəni ki, Novruzun 

gəlişinin çərşənbə axşamına, ya çərşənbə gününə düşməsinin Çərşənbə bayramına aidiyyəti 

yoxdur. Bəs nə üçün? 

Bizim Qarabağ, Zəngəzur tərəflərdə 4 çərşənbədən əvvəl bir də  sönük şəkildə qeyd 

olunan yalançı çərşənbə də var. Bu çərşənbələrin hamısının ümumi adı İlaxır çərşənbələrdir. 

Bu nöqteyi-nəzərdən düşündükdə, 2018-ci ilin yalançı çərşənbəsi fevralın 13-də, doğruçu 

çərşənbələr isə fevralın 20-dən start götürdü. 27 fevral, 6,13 mart tarixləri də digər çərşənbələrin 

tarixini müəyyənləşdirdi. Əgər Novruz bayramı astronomik hesablamalarla 21 marta düşsəydi, 

onda çərşənbə bayramı 20 martda qeyd oluna bilərdi. Madam ki, astronomlar Novruzun 20 

martda gəlişini bildirirlərsə, onda İlin axır çərşənbəsi ilə Novruz bayramı arasında 7 günlük 

zaman məsafəsi qalır. Başqa sözlə, İlaxır çərşənbə ilə Novruz bayramı arasında 1 gündən 

tutmuş 7 günə qədər zaman məsafəsi-interval amili qorunub saxlanıla bilir. Ümumilikdə 

götürdükdə isə, sonuncu çərşənbə ilə Novruz bayramının arasındakı ən qısa zaman intervalı 1 

gün, ən uzun zaman ölçüsü isə 7 günlük müddətdir. Bu bayramların bir-birilərilə üst-üstə 

düşməsi qeyri-mümkündür. Niyə? Ağzımızda “İlaxır çərşənbələr” deyirik, buradakı “İlaxır” 

təyinatı  məsələyə açıq-aşkar aydınlıq gətirir. “İlaxır” ifadəsi  “Çərşənbə” ifadəsinin qarşısına 

sadəcə bir epitet kimi artırılmayıb. Bu məntiq-epitet onu diqtə edir ki, çərşənbələr yaşadığımız 

- içində olduğumuz ilin (yəni köhnə ilin) sonuncu çərşənbə günlərini (son 4, yalançı ilə birlikdə 

5 çərşənbəsini) öz içinə alır. Belə olduğu təqdirdə necə ola bilər ki, Novruzla-yeni ilin 

başlanğıcı olan Novruzla başlayan çərşənbəni(çərşənbə axşamını) köhnə ilin axır çərşənbəsi 

sırasına qatıb, onu Novruzla birgə üst-üstə düşürmüş kimi qeyd edək?!. Hesab eləyək ki, miladi 

təqvimdə 4, 11, 18, 25 dekabr tarixləri çərşənbə günlərinə ( ya çərşənbə axşamlarına) düşüb, 

növbəti çərşənbə günü də gəlib düşüb 1 yanvar tarixinə. Onda təzə ildəki- yanvarın 1-dəki 

çərşənbə gününü köhnə ilin son çərşənbəsi günü kimi (ilaxır çərşənbə bayramı kimi) keçirmək 

olarmı? Əlbəttə ki, yox. Bu gün artıq yeni ilin qədəm basdığı ilk çərşənbə axşamı günü, ya 

çərşənbə günü kimi hesab olunur. Həmin günü hansı günə təsadüf etməsindən asılı olmayaraq 

artıq yeni ilin ilk günü kimi sevinclə qarşılayıb, yeni il şəklində bayram edirik. Daha bu tarixin 

köhnə ilə, ilaxır çərşənbəyə dəxli olmur. Eləcə də bu prinsipi olduğu kimi Novruza transfer 

etsək, eyni qayda alınar. Belə ki, eləcə də yaz gecə-gündüz bərabərliyinin başlanğıcı sayılan 

Novruz adlı yeni ilin ilk gününün də çərşənbə axşamına, ya çərşənbə gününə düşməsinin köhnə 

illə heç bir bağlılığı yoxdur. Bu, artıq Şəms təqvimi ilə Yeni ilin-Novruzun gəlişinin bayram 

edilməsidir. Ilaxır çərşənbə ilə Novruz bayramı arasındakı günlər isə (1-7 günlük zaman 

intervalı) xaotik bir zamandır ki,  bu qarışıq zamanın da içərisindən nizamlı bir zaman (kosmik 

zaman) kimi Novruz bayramı -Yeni il doğulur.  

   Əlbəttə ki, İlaxır çərşənbələr və Novruz bayramı birlikdə nəhəng bir mərasim 

kompleksinin ayrılmaz tərkib hissələridirlər. Biri (köhnə) başlanğıcın sonu, digəri isə (yeni) 
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başlanğıcın əvvəlidir. Belə götürdükdə, köhnə illə təzə il (Novruz) arasında birləşdirici 

həlqələrdir. Bunları bir-birindən ayrılıqda-birini digərindən təcrid edilmiş vəziyyətdə götürmək 

mümkün olmasa da, bir-birləri ilə qarışdırmaq da olmaz. Yəni onların arasındakı zaman 

sərhədlərini də, hər birinin özünəməxsus funksionallıqlarını da şərtləndirmək zəruridir. İlaxır 

Çərşənbələrdən Novruza qədərki zaman ölçüsünü də, ilaxır çərşənbələrdən  Novruza uzanan 

qolları da, qət edilən yolları da fərqləndirməyi və dəyərləndirməyi bacarmalıyıq. 

Türk dünyasının əzəli və əbədi, möhtəşəm Novruz bayramı öz qolları-budaqları olan 

İlaxır çərşənbələrlə birlikdə vahid kompleks şəklində götürülməli, öyrənilməli və 

babalarımızdan qalan bu mənəvi irsimiz şanlı estafet kimi gələcək nəsillərə ötürülməlidir.  

 

Hər çərşənbə bir fəsildir, Hər fəsil bir Novruzdur. Yaz fəslinin gəlişini hər il böyük 

toy-büsatla Novruz bayramı adı ilə şənlik edirik. Hərfi tərcüməsi “yeni gün”demək olan Novruz 

sözü həm türk-islam dünyasında Yeni il səviyyəsində qeyd olunan Bahar fəslinin-Novruzun 

yeni gün-yeni il kimi gəlişini işarələyir, həm də qışdan çıxıb yaz fəslinə qədəm qoyduğumuzun-

yəni yaz fəslinin yeni gününü bildirir. Deməli, il başlanğıcı olan yeni gün-Novruz həm də yeni 

fəsili-yaz başlanğıcını öz əhatə dairəsinə alır. Bu yöndən düşündükdə, bir ildə dörd fəsil 

olduğuna diqqət çəkməliyik. Onda belə bir məntiqlə razılaşmalıyıq ki, yaz fəslinin gəlişi Bahar 

bayramı kimi qarşılanıb, Novruz (yeni gün)  adı ilə qeyd olunursa, deməli, yay, payız və qış 

fəsillərinin də gəlişi həmin fəsillərin təbiətə gəlişlərinin ilk günü-yeni günü şəklində (Novruz-

yeni gün olaraq) bayram edilməlidir. Belə olan halda, bir ildə dörd dəfə Novruz (yeni fəslin ilk, 

yeni günü) qeyd olunmalıdır. Yaz-bahar Novruz bayramı, yay Novruz bayramı, payız Novruz 

bayramı və qış Novruzu. Deməli, təbiətdəki hər fəslin ilk günləri həmin fəslə müvafiq olaraq 

yeni gün – novruz şəklində qarşılanmalıdır. Mən belə düşünürəm ki, bəlkə də çox-çox keçmiş 

zamanlarda belə bir ənənə mövcud olub və zaman keçdikcə ya unudulub sıradan çıxıb, ya da 

məqsədli şəkildə digər üç fəslin gəlişini bildirən yeni gün-novruz ənənə və mərasimləri 

təmərküzləşib bir fəslin-Bahar fəslinin üstündə qərarlaşıb-dayanıqlıq tapıbdır (5, 3). Çünki 

bizim xalqımız müdrik xalqdır və “Dəliyə gündə bayramdır” ironik məsəlini də havayı yerdən 

yaratmayıb. Yəni “gündə-gündə”-ildə dörd dəfə keçirəcəyi bayramı yığıb-

yığışdırıb,sistemləşdirib, ilin bir fəsli-qanqaynayan fəsli olan yaz fəslinin timsalında təmtəraqlı 

şəkildə böyük el şənliyi kimi Novruz bayramını keçirməyə qərar verib. Əlbəttə, belə bir 

ümumiləşdirmə aparmaqla bir ildəki dörd fəsli dörd dəfə Novruz adı ilə bayram etməkdənsə, 

bir dəfə yazın gəlişi ərəfəsində təmtəraqla bayram etmək özü də müdrik düşüncənin 

hökmündən-xalq müdrikliyindən xəbər verir.  

Novruz bayramı kimi keçirdiyimiz Bahar fəslinin gəlişi həm də astronomik hesablamaya 

əsaslanan yaz gecə-gündüz bərabərliyinə əsaslanır. Ola bilməzdi ki, bu yaz gecə-gündüz 

bərabərliyindən xəbərdar olub, onu belə təmtəraqla keçirdən xalq bədii ədəbiyyatda “şəbi-

yelda” kimi anılan payız gecə-gündüzündən, ilin ən uzun gecəsindən agah olmasın və payızın 

gəlişini novruz -yeni gün kimi yad etməsin. Eləcə də qış fəslinin, yaxud yay fəslinin gəlişini 

təbiətin yeni fəslinin ilk günü-yeni günü kimi qarşılamasın. Arasaq-araşdırsaq, çox güman ki, 

həmin vədələrlə-il, fəsil dönümləri ilə bağlı müəyyən inancların izlərini də tapa bilərik.  

Bizim keçirdiyimiz müasir Novruz (Bahar) bayramı özünün silsilə şəklində adət-ənənə, 

mərasim və inanclar kompleksi ilə xarakterikdir. Onlardan biri də Novruz gecəsində insana buta 

verilməsi-aşıqlıq, aşiqlik verilməsi ilə bağlı inancdır. Belə bir inancın izinə biz yay fəslinin 
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daxil olduğu ilk yeni günlə (yay novruzu ilə) bağlı rast gəlmişik. Belə ki, xalq ruhunun 

daşıyıcısı olan, xalqımızın şair oğlu Hüseyn Kürdoğlunun xatirələrindən qələmə alınan 

aşağıdakı həyati fakt fikrimizə əyani sübutdur: “Nənəm çoxlu nağıllar, bayatılar, rəvayətlər, 

əfsanələr bilirdi. Bu əfsanələrdən biri də kəndimizlə yaylaq arasındakı “Məcnun bulağı” 

haqqında idi. Bu əfsanəyə görə, on dörd yaşına çatmış oğlanlar yazla yayın qovuşub ayrıldığı 

günün gecəsi, dan ulduzu doğan kimi “Məcnun bulağı”nın suyundan içsə, şair və ya aşiq olar. 

Nənəmin dediklərinə bütün qəlbimlə inanırdım. İntizarla gözləyirdim ki, yaşım on dördə çatsın. 

Həmin gecə gəlib çatdı, mən sonsuz həyəcanla gizlincə gedib o sudan içdim və doğrudan da 

bundan sonra şeir yazmağa başladım”.  

Diqqət edək: Hüseyn Kürdoğlu məhz “yazla yayın qovuşub ayrıldığı gün”-yəni 21 

iyundan 22 iyuna keçən gecə-yay fəslinin daxil olduğu ilk gün – “yay novruzu” günü şairlik 

butası alıb “şeir yazmağa başlayır”. Göründüyü kimi, Novruz bayramı üçün əlamətdar olan 

inancın izi şair Hüseyn Kürdoğlunun xatirəsi işığında yay fəslinin başlandığı anda da (yay 

novruzu günündə də) bir vaxtlar mövcud imiş. 

Deməli, Novruz sözünü hərfi anlamda “yeni gün” kimi qəbul etdikdə və bu yeni günün 

təkcə sadəcə olaraq yeni ilin ilk yeni günü yox, yeni fəslin ilk yeni günü olduğunu nəzərə 

aldıqda, hər fəslə uyğun olaraq bu “yeni gün”ün-Novruzun ildə dörd dəfə təkrarlandığı 

qənaətinə gələrik. Bəs yerdə qalan 3 Novruz bu günkü dövrdə hara qeyb olub, doğrudanmı 

izsiz-soraqsız itib? Ata-babalarımızın bir vaxtlar keçirmiş olduqları yay, payız və qış Novruz 

bayramlarını harada “gizlədiblər?” haraya “yerləşdiriblər?”  

Dərindən düşünsək, həmin Novruzlar heç də indiki Novruzumuzdan uzaqda 

yerləşdirilməyib. Elə Novruz bayramının öz həndəvərində, yan-yörəsində, ətrafındadır. Mən 

yuxarıda işarə etmişdim ki, ildə 4 dəfə keçiriləsi olan Novruz bayramı sistemləşdirilmə, 

ümumiləşdirilmə yolu ilə bir Novruz bayramı üzərində təmərküzləşib. Bu, Novruz bayramı 

öncəsi keçirilən 4 ədəd ilaxır çərşənbələrin timsalında simvollaşdırılıb. Hər çərşənbə 

mahiyyətində bir fəsili təcəssüm etdirir. Od çərşənbəsi yay fəslini (yay novruzunu), Torpaq 

çərşənbəsi payız fəslini (payız mövsümünü-novruzunu), su çərşənbəsi qış fəslini (qış 

novruzunu) və ən nəhayət, yel çərşənbəsi də birbaşa yaz fəslini-Bahar bayramını – müasir 

Novruzun özünü simvollaşdırır. Bu səbəbdəndir ki, əksər bölgələrdə ilaxır çərşənbələrin 

sonuncusu daha təmtəraqlı keçirilir və ondan sonra bütün bunların yekunu kimi gələn Novruz 

şənliyi bəzən sanki yorğunluğun son həddi kimi sonuncu çərşənbəyə nisbətdə sakit tərzdə qeyd 

olunur. Əslində bunun bir sirri də ondadır ki, artıq ən sonuncu çərşənbədə elə mahiyyətcə 

Novruzun özü də keçirilmiş olur. Artıq Novruz bayramındakı Novruz şənliyi bir növ, sonuncu 

Yel çərşənbəsində - Bahar fəslinin gəlişini simvollaşdıran yaz bayramında icra olunub başa 

çatmış olduğundan, təkrar səciyyə daşımış kimi olur. Hətta Cəbrayıl rayonunun Qazanzəmi 

kəndindən olan orta təhsilli, 1952-ci il təvəllüdlü Səkinə Məhəmməd qızı Məmmədova 

xatırlayır ki, gəlin köçmüş olduğu Cəbrayıl rayonunun Süleymanlı kəndində bir vaxtlar İlaxır 

çərşənbəni “Dınqılı Navrız” (yəni balaca, kiçik Novruz bayramı) kimi adlandırarmışlar. Bu fakt 

da söylədiyimiz yuxarıdakı fikri el dilindəki daşlaşıb qalmış bu ifadə-qəlibi ilə təsdiq edir. 

Deməli, xalq təsəvvüründə İlaxır çərşənbə “Dınqılı (balaca, kiçik) Novruz”dur. Bu səbəbdən 

də ilin axırıncı çərşənbəsinə nisbətdə çox vaxt Novruz bayramının özü sakit bir ovqatda 

qarşılanır. Bəzən də əksinə ola bilir; belə ki, Novruz bayramı bütün çərşənbələrdən sonda 

gəldiyindən, kulminasiya həddi kimi daha böyük coşqu ilə keçirilir.  
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Deyilənlərə əsaslanıb, bir daha sonda bu fikrə qayıdıram: hər çərşənbə (ilaxır çərşənbə) 

bir fəsildir, hər fəsil bir novruzdur. Bəli, Novruz bayramı ərəfəsində keçirilən ilaxır 

çərşənbələrin hər biri özlüyündə bir fəsili təmsil edir; hər fəslin özünü ayrılıqda götürdükdə isə 

onların özləri də bir fəsil olmaqla-yeni mövsümün (yaz, yay, payız və qış mövsümlərinin) 

başlanğıcı olmaqla həm də özlüklərində Novruzu təcəssüm etdirirlər.  
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30 illik işğaldan sonra müzəffər ordumuz tərəfindən Qarabağın azad edildiyi və ölkə 

rəhbərliyinin həyatın bütün sahələrində ciddi və ardıcıl islahatlar həyata keçirdiyi bir vaxtda 

elmimiz qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri, bəlkə də, birincisi işğaldan azad olunmuş 

ərazilərin hər yönü ilə elmi əsaslarla öyrənilməsi və araşdırılmasıdır. Şübhəsiz ki, bu işdə 

“Qarabağnamə”lərin olduqca böyük əhəmiyyəti vardır.  

Tarixən, bir neçəsi cənublu soydaşlarımız tərəfindən olmaqla, müxtəlif adlarla 20-yə 

qədər “Qarabağnamə” qələmə alınmışdır. Onların əksəriyyəti Qarabağ tarixinin müəyyən 

kəsiyindəki hadisələri işıqlandırsa da, bəziləri ən qədim dövrlərdən başlayaraq XX əsrin 90-cı 

illərində baş vermiş erməni işğalını ehtiva edir. Əslində, Qarabağdan çıxmış bir çox 

klassiklərimizin, o cümlədən, Yusif bəy Çəmənzəminli, Mir Möhsün Nəvvab, Əbdürrəhim bəy 

Haqverdiyev, Nəcəf bəy Vəzirov, Üzeyir bəy Hacıbəyli və başqalarının yaradıcılıqları da 

“Qarabağnamə” hesab oluna bilər.    

“Qarabağnamə”lərin cüzi bir hissəsi müəlliflərinin sağlığında çap olunmuşdur. Bəziləri 

isə əslən şuşalı vətənpərvər alimlərimiz tərəfindən 2 kitab şəklində tərtib olunmuş 

“Qarabağnamələr”ə salınmışdır. I kitab A.Fərzəliyev, II kitab isə N.Axundov tərəfindən çapa 

hazırlanmışdır. I kitabda XVIII-XIX əsrlər Qarabağ tarixini əhatə edən 3 mənbə (Mirzə 

Adıgözəl bəy. Qarabağnamə; Mirzə Camal Cavanşir Qarabaği. Qarabağ tarixi. Farscadan 

tərcümə. Tərcümə, müqəddimə və qeydlər F.Babayevindir; Əhməd bəy Cavanşir. Qarabağ 

xanlığının siyasi vəziyyətinə dair: 1747-ci ildən 1805-ci ilə qədər. Ruscadan tərcümə. Tərcümə, 

müqəddimə və qeydlər Ə.Şükürzadənindir) əsərləri yer almışdır. I kitabın nəşrində çap xətası 

olaraq bir çox səhifələr ağ getmişdir. Buna rəğmən, adları qeyd olunan mənbələrin çap olunması 

böyük hadisə idi. Əlbəttə, əsərin təkrar nəşrində qeyd olunan çap xətası aradan qaldırılmışdır. 

II kitabda isə Azərbaycanın XIX əsr salnaməçiləri Mirzə Yusif Qarabaği, Mir Mehdi Xəzani və 

Rzaqulu bəy Mirzə Camal oğlunun Qarabağ haqqında tarixi, ədəbi-bədii və publisistik oçerkləri 

daxil edilmişdir. Daha sonra N.Axundov çap etdirdiyi “Qarabağ salnamələri” kitabında 8 

“Qarabağnamə” və onların müəlliflərindən  (Mirzə Adıgözəl bəy, Mirzə Camal Cavanşir 

Qarabaği, Rzaqulu bəy Mirzə Camal oğlu, Əhməd bəy Cavanşir, Mirzə Yusif Qarabaği, Mir 

Mehdi Xəzani, Baharlı, Abbasqulu ağa Bakıxanov) bəhs etmiş, Qarabağ xanlığının təşəkkülü, 

onun siyasi tarixi, iqtisadi-ictimai və mədəni həyatını araşdırmışdır. “Qarabağnamə”lərin 

tariximizi öyrənmək üçün mənbə olmasına dair namizədlik işi müdafiə olunmuşdur.  

 İlkin araşdırma göstərir ki, “Qarabağnamə”lərin bəziləri çap olunsa da, bir çoxları işıq 

üzü belə görməmişdir. Onların elmi tədqiqata cəlb edilməsi isə, ümumiyyətlə, həyata 

keçirilməmişdir.  

 “Qarabağnamə”lərin tərcüməsi (ana dilində yazılanların elmi-tənqidi mətnlərinin 

hazırlanması), nəşri, təbliği və əsaslı bir şəkildə öyrənilməsi vacibdən vacibdir; bu, strateji bir 

məsələdir. Çünki onlar, xüsusən,  Qarabağ regionumuzun təkcə tarixini deyil, həm də 
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ədəbiyyatını, maddi və mənəvi dəyərlərini, mədəniyyətini, bir sözlə, bütövlükdə 

kulturalogiyasını araşdırmaq üçün əvəzsiz mənbələrdir.  

 Açar sözlər: Azərbaycan, zaman, Qarabağ, “Qarabağnamə”, kulturologiya  

 

ABSTRACT 

Now, when Karabakh has been liberated by our victorious army after 30 years of occupation 

and the country leader has carried out serious and consistent reforms in all spheres of life, one 

of the most important tasks facing our science, perhaps the first, is the study of the liberated 

territories. Undoubtedly, “Karabakhname”s (Karabakh Letters) are of great importance in this 

regard. 

Historically, up to 20 “Karabakh letters” have been written so far under different names, some 

by our southern compatriots. Although most of them cover the events of a certain part of the 

history of Karabakh, some of them describe the Armenian occupation since the early 90s of the 

20th century. In fact, the works by many of our classics from Karabakh, including Yusif bey 

Chamanzaminli, Mir Mohsun Navvab, Abdurrahim bey Hagverdiyev, Najaf bey Vazirov, 

Uzeyir bey Hajibeyli and others can also be considered “Karabakhname”. 

A small part of “Karabakhname” was published when the authors were alive. Some of them 

were included in “Karabakhname” compiled by our patriotic scholars from Shusha in the form 

of 2 books. The first book was prepared for publication by A.Farzaliyev, and the second one by 

N.Akhundov. The first book includes 3 sources (Mirza Adigozal bey. Karabakhname; Mirza 

Jamal Javanshir Karabaghi. History of Karabakh. Translation from Persian. Translation, 

introduction and notes by F. Babayev; Ahmad bey Javanshir. On the political situation of 

Karabakh khanate: from 1747 to 1805. Translation from Russian. Translation, introduction and 

notes by A. Shukurzade) covering the history of Karabakh of the 18th-19th centuries. In the 

publication of the first book, many pages were omitted remaining blank due to typographical 

error. Nevertheless, the publication of the mentioned sources was a great event. Of course, the 

mentioned typographical error of the work was eliminated in the reprint. The second book 

includes historical, literary-artistic and journalistic essays on Karabakh by 19th century 

Azerbaijani chroniclers Mirza Yusif Garabaghi, Mir Mehdi Khazani and Rzagulu bey Mirza 

Jamal oghlu. The book “Karabakh Chronicles” published by N.Akhundov later includes 8 

“Karabakhname”s and informs about their authors (Mirza Adigozal bey, Mirza Jamal Javanshir 

Garabaghi, Rzagulu bey Mirza Jamal oghlu, Ahmad bey Javanshir, Mirza Yusif Garabaghi, Mir 

Mehdi Khazani, Baharli, Abbasgulu agha Bakikhanov), and studies the formation of the 

Karabakh khanate, its political history, economic, social and cultural life. PhD thesis on 

“Karabakhname” as a source for studying our history has also been defended. 

Preliminary research shows that although some of the “Karabakh letters” have been published, 

many have not been published yet. Their involvement in scientific research has not been 

implemented at all. 

Translation of “Karabakh Letters” (preparation of scientific-critical texts written in the native 

language), their publication, promotion and thorough study is a strategic issue. Because they 

are invaluable sources for studying not only the history, but also the literature, material and 

spiritual values, and culture of our Karabakh region, in short, the culturology in general. 

Keywords: Azerbaijan, time, Karabakh, “Karabakhname”, culturology. 
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30 illik işğaldan sonra müzəffər ordumuz tərəfindən Qarabağın azad edildiyi və ölkə 

rəhbərliyinin həyatın bütün sahələrində ciddi və ardıcıl islahatlar həyata keçirdiyi bir vaxtda 

elmimiz qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri, bəlkə də, birincisi işğaldan azad olunmuş 

ərazilərin hər yönü ilə elmi əsaslarla öyrənilməsi və araşdırılmasıdır. Şübhəsiz ki, bu işdə 

“Qarabağnamə”lərin olduqca böyük əhəmiyyəti vardır.  

Tarixən, bir neçəsi cənublu soydaşlarımız tərəfindən olmaqla, müxtəlif adlarla 20-yə 

qədər “Qarabağnamə” qələmə alınmışdır: 

1. Mirzə Adıgözəl bəy. Qarabağnamə;  

2. Mirzə Camal Cavanşir Qarabaği. Qarabağ tarixi;  

3. Əhməd bəy Cavanşir. 1747-1805-ci illərdə Qarabağ xanlığının siyasi mövcudiyyəti; 

4. Mirzə Yusif Qarabaği. Tarixi-safi; 

5. Mir Mehdi Xəzani. Kitabi-tarixi-Qarabağ; 

6. Rzaqulu bəy Mirzə Camal oğlu. Pənah xan və İbrahimxəlil xanın Qarabağda 

hakimiyyətləri və o zamanın hadisələri; 

7. Mirzə Rəhim Fəna. Tarixi-cədidi-Qarabağ; 

8. Məhəmmədəli bəy Məxfi. Əhvalati-Qarabağ; 

9. Həsən İxfa Əlizadə. Şuşa şəhərinin tarixi; 

10.  Həsənəli xan Qarabaği. Qarabağ vilayətinin qədim cədid keyfiyyət və övzaları; 

11.  Baharlı M. Əhvalati-Qarabağ; 

12.  Mirzə Xosrov Axundov. Qarabağ tarixi; 

13.  Mirzə Yusif Əhəri. Əhərnamə. (Əsər Əhərin tarixindən bəhs etsə də, Qarabağ 

xanlığının tarixinin bir sıra prinsipal əhəmiyyətli məsələlərini də işıqlandırır); 

14.  Abbasqulu ağa Bakıxanov. Gülüstani-İrəm; 

15.  Məhəmməd Hafizzadə. Qarabağ. Təbriz: 2001, 251 s.; 

16. Əlirza Rahvər İqvan və Pərviz Zоrе Şahmеrs. Tarixi-Qarabağ. Tеhran: 1997; 

17. Səməd Sərdariniya. Qərəbağ dər qozərqahi-tarix. Təbriz: Nedayi-Şəms, 2006. 547 s. 

Onların əksəriyyəti Qarabağ tarixinin müəyyən kəsiyindəki hadisələri işıqlandırsa da, 

bəziləri ən qədim dövrlərdən başlayaraq, XX əsrin 90-cı illərində baş vermiş erməni işğalını 

ehtiva edir. Bu baxımdan Səməd Sərdariniyanın  "در گذرگاه تاریخ غقره با" (“Qarabağ tarixin 

gedişində”) əsəri öz mükəmməlliyi və müfəssəlliyi ilə diqqəti cəlb edir (18). Məlumat üçün 

deyək ki, adıgedən əsər tərəfimizdən fars dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə olunur və yəqin 

ki, bir neçə aya çap olunaraq geniş ictimaiyyətə təqdim olunacaqdır.  

Yeri gəlmişkən, sözügedən əsərlərdən, N.Axundovun da çox haqlı olaraq vurğuladığı 

kimi, Abbasqulu ağa Bakıxanov “Gülüstani-İrəm” əsərində ilə ilk dəfə olaraq xalqımızın 

tarixini bütöv halda, onun siyasi və coğrafi mövqeyi nəzərə alınmaqla işıqlandırır. Əsər 
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Qarabağın antik, qədim, orta əsrlər tarixini, o cümlədən, Qarabağ bəylərbəyliyi və Qarabağ 

xanlığı dövrünün mürəkkəb hadisələrini işıqlandırmaqda da əvəzsiz mənbədir (1, 21). 

Digər bütün məziyyətləri ilə yanaşı, “Qarabağnamə”lərdə ən ümdə məsələlərdən biri 

onların əksəriyyətində ermənilərin Qarabağa sonradan gəlmələrinin öz əksini tapmasıdır (8). 

Ancaq reallıqda “Qarabağnamə”lərin sayı daha çoxdur, çünki Qarabağdan çıxmış bir 

çox klassiklərimizin, o cümlədən, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, 

Nəcəf bəy Vəzirov, Qasım bəy Zakir, Mirmöhsün Nəvvab, Üzeyir bəy Hacıbəyov və 

başqalarının yaradıcılıqlarının hər biri də ayrı-ayrılıqda “Qarabağnamə” hesab oluna bilər.  

Bundan başqa, çarizm Qafqazı, o cümlədən, Qarabağı ələ keçirəndən sonra, dövlətin 

tələbi ilə P.Butkov (10), H.Dubrovin (12),  İ.Şopen (16; 17), Şavrov (15) və başqaları tərəfindən 

bu yerlərin, əsasən, iqtisadiyyat və təsərrüfat həyatına, o cümlədən, tarixinə dair bir sıra əsərlər 

yazılmışdır. Əlavə olaraq, Qarabağla bağlı çoxlu arxiv sənədləri (9), xülasə (13) və məcmuələr 

(14) də mövcuddur. Təbii ki, qeyd olunan əsər və materiallarda ictimai-iqtisadi, sosial-siyasi 

həyatın müxtəlif sahələrinə dair çox geniş məlumatlar vardır. Qeyd olunanların Azərbaycan 

dilinə tərcümə edilməsi və araşdırılması vacibdir.   

 “Qarabağnamə”lərin araşdırılması və tədqiqinə hələ sovet dövrünün sonlarında-keçmiş 

SSRİ-nin dağılması ərəfəsində, senzuranın mövcud olduğu bir vaxtda vətənpərvər alimlərimiz 

A.Fərzəliyev və N.Axundov  tərəfindən başlanılmışdır. Bu həmin dövr idi ki, mərkəzi 

hakimiyyətin zəifləməsinə baxmayaraq, Moskvada iş başında oturan ermənilər və ermənipərəst 

qüvvələr erməniləri hər zamankından daha artıq dəstəkləyirdilər. Məhz həmin arada ermənilər 

İrəvanda rus dilində “Ermənistan XVIII əsrin I yarısında” adlı saxta Ermənistan xəritəsi çap 

etdirmiş, həyasızcasına təxminən bütün Azərbaycan ərazilərini, kiçik Asiyanın üçdə bir hissəsi 

və cənubi Gürcüstanı, hətta Bakını belə ora daxil edərək, paytaxtımızın adını “Bakunakert” 

kimi qələmə vermişdilər (1, 5).  

“Qarabağnamə”lərin cüzi bir hissəsi müəlliflərinin sağlığında çap olunmuşdur. Bəziləri 

isə yuxarıda adlarını çəkdiyim, əslən şuşalı vətənpərvər alimlərimiz tərəfindən 2 kitab şəklində 

tərtib olunmuş “Qarabağnamələr”ə salınmışdır. I kitab A.Fərzəliyev (4), II kitab isə N.Axundov 

(6; 7) tərəfindən çapa hazırlanmışdır. I kitabı tərtib və çap etdirən A.Fərzəliyev haqlı olaraq 

yazır ki, Azərbaycan SSR EA Əlyazmalar İnstitutunda Qarabağın tarixinə dair böyük 

əhəmiyyət kəsb edən onlarla əsər və tarixi sənədlər saxlanılır. Təəssüf ki, Qarabağa göz dikən 

erməni ekstremistlərinin haqsız tələblərinin cılızlığını və əsassız olduğunu bir daha açıb 

göstərən və sübuta yetirən bu mənbələrin çoxu çap olunmamış və lazımınca 

qiymətləndirilməmişdir (4, 3).  

I kitabda XVIII-XIX əsrlər Qarabağ tarixini əhatə edən 3 mənbə (Mirzə Adıgözəl bəy. 

Qarabağnamə; Mirzə Camal Cavanşir Qarabaği. Qarabağ tarixi. Farscadan tərcümə. Tərcümə, 

müqəddimə və qeydlər F.Babayevindir; Əhməd bəy Cavanşir. Qarabağ xanlığının siyasi 

vəziyyətinə dair: 1747-ci ildən 1805-ci ilə qədər. Ruscadan tərcümə. Tərcümə, müqəddimə və 

qeydlər Ə.Şükürzadənindir) əsərləri yer almışdır. I kitabın nəşrində çap xətası olaraq, bir çox 

səhifələr ağ getmişdir. Buna rəğmən, adları qeyd olunan mənbələrin çap olunması böyük hadisə 

idi. Əlbəttə, əsərin təkrar nəşrində (5) qeyd olunan çap xətası aradan qaldırılmışdır. II kitaba isə 
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Azərbaycanın XIX əsr salnaməçiləri Mirzə Yusif Qarabaği, Mir Mehdi Xəzani və Rzaqulu bəy 

Mirzə Camal oğlunun Qarabağ haqqında tarixi, ədəbi-bədii və publisistik oçerkləri daxil 

edilmişdir. Daha sonra N.Axundov çap etdirdiyi “Qarabağ salnamələri” kitabında 8 

“Qarabağnamə” və onların müəlliflərindən  (Mirzə Adıgözəl bəy, Mirzə Camal Cavanşir 

Qarabaği, Rzaqulu bəy Mirzə Camal oğlu, Əhməd bəy Cavanşir, Mirzə Yusif Qarabaği, Mir 

Mehdi Xəzani, Baharlı, Abbasqulu ağa Bakıxanov) bəhs etmiş, Qarabağ xanlığının təşəkkülü, 

onun siyasi tarixi, iqtisadi-ictimai və mədəni həyatını araşdırmışdır (1). Əsərin diqqətəlayiq 

yönlərindən biri də odur ki, müəllif, kitaba 3 əlavə etmişdir. Bunlardan biri “Qarabağ xanları 

və onların ailə şəcərəsi”, ikincisi “Əhməd bəy Cavanşir tərəfindən 1797-ci ildə Şuşada şahın 

öldürülməsi və Şuşanın təbii mənzərəsinin təsviri”dir. Üçüncü əlavə 2 hissədən ibarətdir və 

orijinalda, yəni rus dilində olduğu kimi verilmişdir. Bunlar A.S.Qriboyedovun (11) 2 

cildliyindən götürülmüş “Ermənilərin İrandan bizim vilayətlərə köçürülməsi haqqında qeydlər” 

(“Записка о переселении армян из Персии в наши области”) və N.İ.Şavrovun (15) 

“Zaqafqaziyada rus işinə yeni təhlükə: Muğanın xaricilərə satılması” (“Новая угроза русскому 

делу в Закавказье: предстояшая распродажа Мугани инородцам”) əsərləridir. 

 “Qarabağnamə”lərin tariximizi öyrənmək üçün mənbə olmasına dair namizədlik işi (3) 

müdafiə olunmuşdur.  

 İlkin araşdırma göstərir ki, “Qarabağnamə”lərin bəziləri çap olunsa da, bir çoxları işıq 

üzü belə görməmişdir. Onların elmi tədqiqata cəlb edilməsi isə, demək olar ki, həyata 

keçirilməmişdir.  

Möhtərəm Prezidentimiz, müzəffər Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin də 

vurğuladığı kimi, tariximizin həqiqətə uyğun olması ilə bağlı alim və mütəxəssislərimiz dolğun 

məlumat verməlidirlər (2). 

 Nəticə. Strateji bir məsələ olduğundan, “Qarabağnamə”lərin, eləcə də, adları yuxarıda 

qeyd olunan digər aidiyyatı bütün mənbələrin tərcüməsi (ana dilində yazılanların elmi-tənqidi 

mətnlərinin hazırlanması), nəşri, təbliği, əsaslı bir şəkildə öyrənilməsi və yekun olaraq Qarabağ 

ensiklopediyasının hazırlanması vacibdən vacibdir. Çünki onlar, xüsusən, Qarabağ 

regionumuzun təkcə tarixini deyil, həm də ədəbiyyatını, maddi və mənəvi dəyərlərini, 

mədəniyyətini, bir sözlə, bütövlükdə kulturalogiyasını araşdırmaq üçün əvəzsiz mənbələrdir.  

ƏDƏBİYYAT 

1. Axundоv Nazim. Qarabağ salnamələri. Bakı: Yazıçı. 1989. 232 s. 

2. “Elm” qəzeti. 29 yanvar, 2021-ci il. 

3. Hüseynov Yunis. "Qarabağnamələr" Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi. 

Bakı: Elm. 2007. 216 s. 

4. Qarabağnamələr. I kitab. Tərtibçi: A.Fərzəliyеv. Bakı: Yazıçı. 1989. s. 190 s. 

5. Qarabağnamələr. I kitab. Tərtibçi: A.Fərzəliyеv. Bakı: Şərq-Qərb. 2006. 216 s. 

6. Qarabağnamələr. II kitab. Tərtibçi: N.Axundov. Bakı: Yazıçı. 1991. 480 s.  

7. Qarabağnamələr. II kitab. Tərtibçi: N.Axundov. Bakı: Şərq-Qərb, 2006. 288 s. 

8. Qeybullayev Qiyasəddin. Qarabağ (etnik və siyasi tarixinə dair).  Bakı: Elm, 1990. 

248 s. 

Page 337

https://az.wikipedia.org/wiki/Mirz%C9%99_Ad%C4%B1g%C3%B6z%C9%99l_b%C9%99y
https://az.wikipedia.org/wiki/Mirz%C9%99_Camal_Cavan%C5%9Fir_Qaraba%C4%9Fi
https://az.wikipedia.org/wiki/Mirz%C9%99_Camal_Cavan%C5%9Fir_Qaraba%C4%9Fi
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fhm%C9%99d_b%C9%99y_Cavan%C5%9Fir
https://az.wikipedia.org/wiki/Mirz%C9%99_Yusif_Qaraba%C4%9Fi
https://az.wikipedia.org/wiki/Mir_Mehdi_X%C9%99zani
https://az.wikipedia.org/wiki/Mir_Mehdi_X%C9%99zani
http://www.anl.az/el/h/hy_qatoumk.pdf
http://www.anl.az/el/h/hy_qatoumk.pdf


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

  
 

 
 

9. Акты, собранные Кавказской Археологической комиссией. Архив Главного 

Управления Наместника Кавказа. Под редакцией А.Берже. Тифлис. 1866 и сл. гг. 

10. Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 гг. чч. I, II, III. 

СПБ. 1869 и сл. гг. 

11. Грибоедов А.С. Сочинения. В двух томах. т. 2. Москва: Правда. 1971 г. 

12.  Дубровин Н. История войны и владычества русских на Кавказе. Томы. От 1803 

г. Т. I. СПБ. 1871. 

13.  Обозрение Российских владений за Кавказом в статическом, этнографическом и 

финансовом отношениях. СПб: Типография департамента внешней торговли. 

1836. Ч. 3. Т. III. 

14.  Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. 

15.  Шавров Н.И. Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа 

Мугани инородцам. Санкт-Петербург. 1911 г. 

16.  Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской-области въ эпоху ея 

присоединения къ Российской-империи. Санктпетербург. 1852. 

17.  Шопен И. Кавказ и его обитатели. СПБ. 1866. 

.ص 547.  2006 : ندای شمس.تبریزقره باغ در گذرگاه تاریخ. صمد سرداری نیا.  .18  

 

  

  

 

 

Page 338



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

  
 

 
 

QARABAĞ  BAYRAMLARI, NOVRUZ SƏDASI 

 

KARABAKH HOLİDAYS, THE SOUND OF NOVRUZ 

 

p.f.d.  Şıxəliyeva İlahə  Vaqif qızı 

Bakı  Dövlət Univerziteti 

Pedaqogika  kafedrasının    baş  müəllimi 

ÖZET 

Azərbaycan xalqı üçün 2020-ci il həm şərəfli, unudulmaz, həm də çox ağrılı-acılı il 

oldu. Şərəfimiz ondan ibarət idi ki, otuz ilə yaxın olan, bizim çox gözlədiyimiz Qarabağ, işğalçı 

erməni düşmənindən azad olundu.  

Şəhid əsgərlərimizin qanı bahasına, cənab prezidentin dediyi kimi – “ onlar qarış-qarış 

torpaqlarımızı işğaıldan azad ediblər”, şəhidlərimizin ruhu bahasına və ali baş komandanın 

güclü və ağıllı siyasəti nəticəsində bu şanlı qələbəni əldə etdik.   Sözsüz ki, möhtəşəm, dəyərli 

qonşumuz, yaxın qardaşımız  Türkiyə xalqı da ilk gündən bəri bizə dayaq olub və dəstək verib. 

Onların bizə olan dəstəyi, dayağı bizim xalqımıza ruh verirdi. 

 Ağrılı və acınacaqlı məqam ondan ibarət idi ki, cəsur, igid övladlarımız vətən yolunda 

torpağa baş qoydular. Şərəfsiz düşmən bizim evlərimizi, qəbirstanlıqlarımızı darmadağın edib, 

meşələrimizi yandırıb, bizə külli miqdarda maddi və ciddi ekoloji ziyan vurub, məscidlərimizi 

dağıdıb və murdarlayıb.  

Müharibənin qurtarmağına baxmayaraq hələdə minalanmış torpaqlarımızda şəhidlər 

veririk. 

Xarici dövlətlər tərəfindən Azərbaycana ikitərəfli standartla yanaşma var idi. Bizim 

müzəffər ordumuzun və ali baş komandanımızın güclü və ağıllı siyasəti nəticəsində Azərbaycan 

xalqı öz mənafeyini qoruyub saxladı, dövlətlər arasında xalqımızın hörməti artdı. Xocalı 

qurbanlarının qanı yerdə qalmadı, onların qisası alındı. Məcburi köçkünlər öz dədə-baba 

yurduna qayıdacaqlar. Bizim bu 30 ildə bir ağrılı və yaralı yerimiz var idi, oda Qarabağ idi. 

Qarabağ münaqişəsi artıq başa çatıb. Bu Azərbaycanın bir keçmiş qara vərəqidir, ancaq tarıxdə 

qalacaq. Biz bu günü həsrətlə gözləyirdik. Ürəyimizdə bir arzuyla yaşayırdıq: bayramlarımızı, 

Qarabağın tacı olan Şuşada keçirək. Bu torpaqlardan bundan sonra ancaq toy-bayram sədaları 

gəlsin.  

Novruz bayramı Azərbaycan xalqının ən sevimli və ən qədim bayramlarından biridir. 

Bu bayram nəinki Azərbaycanda, həmçinin qardaş ölkələrdə Tacikistanda, Özbəkistanda, 

Qazağıstanda, Əfqanıstanda və başqa şərq ölkələrində qeyd olunur.  

Yazın gəlişi ilə bağlı olan, təbiət oyanan zaman, quşların gözəl züm-züməsi yeni ilin 

başlanğıcı kimi bu bayram bizim qəlbimizi açır və sevindirir. Bu yeganə bayramdır ki, bir ay 

ərzində qeyd olunur. Mart ayının 21-dən öncə hər çərşənbə günü, hər 4 mövsüm adı ilə bağlıdır:  
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İlk çərşənbə “Su” çərşənbəsidir, 

İkinci çərşənbə “Od” çərşənbəsidir; 

Üçüncü çərşənbə “Yel” çərşənbəsidir; 

Dördüncü çərşənbə “Torpaq” çərşənbəsidir. 

Bu ayda xanımlarımızın, analarımızın, bacılarımızın, nənələrimizin əlləri xəmirli 

bayram sövqatı hazırlayırlar. Bunlar Azərbaycan xalqına məxsus olan gözəl-gözəl şirniyyatlar, 

süfrəmizin bəzəyinə dönür, çox sevdiyimiz şəkərbura, paxlava, şorqoğal, badambura, 

şirinçörək kimi bəzəkli biş-düş olunur.  

Novruz bayramını kosasız və keçəlsiz təsvir etmək olmaz. Onlar novruz bayramının 

atributlarıdır.  

Bu bayram öz adət ənənələri ilə və oyunları ilə məhşurdur. Bunların içində - tonqaldan 

tullanmaq, yallı getmək, papaq atmaq, qulaq falına çıxmaq, üzük falına baxmaq, səməni 

yetişdirmək, şam yandırmaq, yumurta boyamaq və döyüşdürmək, qonaq getmək, küsülüləri 

barışdırmaq və s.  

2009-cu il sentyabrın 30-da Novruz bayramı UNESKO tərəfindən mədəni irs siyahısına 

daxil edilmiş, 23 fevral 2010-cu ildə isə BMT baş Asambleyasının 64-cü sessiyasının iclasında 

mart ayının 21-i “Beynəlxalq novruz günü” elan edilmişdir. 

Açar sözlər : Qarabağ, Azərbaycan, şəhid əskərlərimiz, Novruz bayramı, ənənələri, 

adətlər, bayram şirniyatları. 

 

ABSTRACT         

For the people of Azerbaijan, 2020 was both a glorious, unforgettable and very painful 

year. Our honor was that Karabakh, which we have been waiting for for almost thirty years, 

was liberated from the Armenian enemy. 

We have achieved this glorious victory at the cost of the blood of our shahid soldiers, 

as Mr. President said - "they liberated our lands from occupation", at the expense of the souls 

of our shahids and as a result of the strong and wise policy of the Supreme Command. Of 

course, the people of Turkey, our great and valuable neighbor and close brother, have supported 

us since the first day. Their support and encouragement inspired our people. 

The painful and sad moment was that our brave and courageous children fell to the 

ground on the way to the homeland. The dishonorable enemy destroyed our houses and 

cemeteries, burned our forests, caused us a lot of material and serious environmental damage, 

destroyed and polluted our mosques. 

Despite the end of the war, we still give shahids in our mined lands. 
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There was a bilateral standard approach to Azerbaijan by foreign countries. As a result 

of the strong and wise policy of our victorious army and our Supreme Commander-in-Chief, 

the people of Azerbaijan have preserved their interests, and the respect of our people among 

the states has increased. The blood of Khojaly victims did not remain on the ground, their 

revenge was taken. The IDPs will return to their ancestral homeland. We had a painful and 

wounded place in these 30 years, the room was Karabakh. The Karabakh conflict is over. This 

is a former black page of Azerbaijan, but it will go down in history. We were looking forward 

to this day. We lived with a dream in our hearts: to spend our holidays in Shusha, the crown of 

Karabakh. From now on, only wedding sounds should come from these lands. 

Novruz holiday is one of the most beloved and ancient holidays of the Azerbaijani 

people. This holiday is celebrated not only in Azerbaijan, but also in the fraternal countries of 

Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Afghanistan and other eastern countries. 

With the arrival of spring, when nature wakes up, the beautiful chirping of birds, this 

holiday opens and delights our hearts as the beginning of a new year. This is the only holiday 

that is celebrated for a month. Every Wednesday before March 21 is associated with the name 

of each of the 4 seasons: 

The first Wednesday is "Water" Wednesday, 

The second Wednesday is Fire Wednesday; 

The third Wednesday is "Wind" Wednesday; 

The fourth Wednesday is "Earth" Wednesday. 

This month, the hands of our ladies, mothers, sisters and grandmothers are preparing a 

holiday gift. These are the beautiful sweets of the Azerbaijani people, which become the 

decoration of our table, and our favorite pastries, such as shekərbura, paklava, shorgogal, 

badambura, and shirinchorek. 

It is impossible to describe Novruz holiday without hair and hair. They are the attributes 

of Novruz holiday. 

This holiday is famous for its traditions and games. These include jumping from a 

bonfire, going naked, throwing a hat, fortune-telling, fortune-telling, growing malt, lighting 

candles, painting and fighting eggs, visiting, reconciling quarrels, and so on. 

On September 30, 2009, Novruz was included in the UNESCO World Heritage List, 

and on February 23, 2010, at the 64th session of the UN General Assembly, March 21 was 

declared International Novruz Day. 

 

Key words: Karabakh, Azerbaijan, brave shahid, Novruz holiday, rituals, mores, 

holiday sweets.       
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TARİXİ KÖKLƏRƏ MALİK QƏDİM NOVRUZ ƏNƏNƏSİ 

ANCIENT NOVRUZ TRADITION WITH HISTORICAL ROOTS 

Şıxəliyeva Validə 

Azərbaycan  Dövlət Pedaqoj Universiteti 

“Türk araşdırmaları” elmi-tədqiqat labaratoriyası 

 

  XÜLASƏ  

Novruz bayramı qədim tarixə malik olan bayramlarımızdan biridir. Tarixi araşdırma 

zamanı məlum olmuşdur ki, eramızın III əsrindən başlayaraq inkişaf etməyə başlayan Sasani  

dövrüdə Novruz bayramı rəsmi dövlət bayramı kimi yüksək səviyyədə qeyd edilmişdir. Qədim 

mənbələr bu bayramın Sasani hökmdarı Xosrov Pərvizin hakimiyyət illərində  Novruz 

bayramının insanlar arasında daha geniş yayılması barədə geniş məlumat verir. Sasani dövləti 

ilə qarşılıqlı əlaqəsi olan  bir sıra Avropa ölkələri Novruz bayramı ilə bağlı bu dövlətin 

hökmdarlarına qiymətli bayram hədiyyələri göndərirmişlər. 

Novruz bayramı insanın  təbiətə bağlılığını,  ona olan sevgisini və qayğısını əks etdirən  

qədim bir bayramdır. Novruz dedikdə ilk öncə təbiətin yenilənməsi, canlanması, yeni günün 

başlanğıcı kimi şərh olunur. Mahmud Kaşğari “Divani lüğəti-it türk” də baharın 

gəlişini,  sellərin, suların çağlaması, dünyanın nəfəsinin isinməsi, çiçəklərin açılması və s. 

şəklində təsvir edir. 

Zəngin keçmişə malik olan Novruz bayramı təbiətin oyanması, yazın gəlişini simvolizə 

edən Azərbaycan  xalqının qədim bayramlarındandır. Yeni gün, yeni il anlamını verən  milli 

bayramımız olan  Novruz bayramında göyərdilən səməni növbəti məhsul əkimi və yığımı üçün 

bərəkət, bolluq  rəmzi kimi rəmziləşdirmişdir. Novruz bayramı haqqında bir çox sənətkarların 

əsərlərində ətraflı məlumat verilmişdir. Nizaminin "Siyasətnamə" ni, Ömər Xəyyamın 

"Novruznamə"ni və başqalarını qeyd etmək olar. Eyni zamanda Nizamül Mülk "Siyasətnamə" 

əsərində Novruz bayramından yazın gəlişi ilə əlaqədar keçirilən kütləvi xalq bayramı kimi 

bəhs etmişdir. 

Qısaca olaraq qeyd etmək lazımdır ki,xalqımız bu qədim tarixi keçmişi olan bayramı qoruyub 

saxlayaraq gənc nəsillərə ötürmüşdür. 

                 

                        Ancient Novruz tradition with historical roots 
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Novruz holiday is one of our barams with ancient history. Historical research has 

shown that Novruz was celebrated as an official state holiday during the Sassanid period, 

which began to develop in the 3rd century AD. Ancient sources give extensive information 

about the spread of Novruz among the people during the reign of the Sassanid ruler Khosrov 

Parviz. A number of European countries that have relations with the Sassanid state have sent 

valuable holiday gifts to the rulers of this state in connection with the holiday of Novruz. 

Novruz holiday is an ancient holiday that reflects man's devotion to nature, love and 

care for it. Novruz is first of all interpreted as the renewal, revival of nature, the beginning of 

a new day. Mahmud Kashgari in his "Divani dictionary-Turk" describes the arrival of spring 

as floods, waterfalls, warming of the world's breath, opening of flowers and so on. describes 

in the form of. 

Novruz holiday, which has a rich history, is one of the ancient holidays of the 

Azerbaijani people, symbolizing the awakening of nature and the arrival of spring. The new 

day symbolized the malt planted on Novruz, our national holiday that symbolizes the New 

Year, as a symbol of prosperity and abundance for the next planting and harvesting. Detailed 

information about Novruz holiday is given in the works of many artists. Nizami's "Politics", 

Omar Khayyam's "Novruzname" and others can be mentioned.  

In short, it should be noted that our people have passed this ancient historical holiday to the 

younger generation to preserve it. 

                                              

                 

                                       GİRİŞ 

      Türk dünyasının böyük sevinclə qarşıladığı Novruz bayramı təbiətin oyanışını ifadə edir. 

Novruz bayramı türk soylu xalqların ortaq bayramıdır. Fars dilindən tərcümədə (“Nev” yeni, 

“ruz” gün)  Novruz yeni gün mənasını daşıyır. Qədim İran təqviminə görə Novruz bayramı 

ilin ilk günü, günəşin qoç bürcünə daxil olduğu,  baharın başlanğıcı sayılan bir gündür. 

Heyvandarlıqla, əkiçiliklə məşğul olan insanlar üçün Novruz bayramı qışın bitib yazın 

gəlməsi,  ana təbiətin yenidən oyanışı, ümumiyyətlə cəmiyyətin başlanğıcı olaraq qəbul 

edilmişdir. 

Novruz bayramı gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi,  baharın yurdumuza qədəm qoyduğu 21 

mart tarixinə təsadüf edir. Novruz bayramında təbiətə yeni bir nəfəs gələr, təbiət yenidən 

canlanar və yeni bir həyat başlayar. Bu bayram eyni zamanda yaxşılığı və bərərkəti təmsil edən 

baharla, pislik və sıxıntını təmsil edən qışın mübarizəsini ifadə edir.  

Novruz təqvimin dəyişdiyi gündür, yəni  baharın başlandığı, torpağın oyandığı gündür. Türklər 

islamı qəbul etdikdən sonra hicri təqvim olmasına baxmayaraq, Səlcuqlu sultanı Məlikşah 

Page 343



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

Ömər Xəyyama  təqvim hazırlatmışdır. Bu təqvimin başlanğıcı  21 mart olaraq qeyd edilir. Bu 

təqvimə Cəlali təqvimi və ya Məlikşah təqvimi də deyirdilər. 

XVII əsrin alman səyahı 1637 ci ildə martın 21 Şamaxıda Novruz  şənliklərinə qatılmış, 

təəssüratlarını belə anlatmışdır : Münəccim tez-tez yerində qaxıb günəşi izləyir gecə ilə 

gündüzün birləşdiyi anı yüksək səslə elan edir: Yeni il gəldi! Dərhal qala divarlarının hər 

yerindən atəş açılar, daha sonra şənlik başlardı.  

Araşdırma və tədqiqat 

Novruz bayramı qədim xalq bayramıdır.  Bu xalq bayramı təbiətin oyanışı, 21 mart gecə ilə 

gündüzün bərabərləşdiyi, əkinçiliyin başlaması anlamına gəlir.  Tarixi mənbələrdən Novruz 

bayramı haqqında  haqqında kifayət qədər məlumat əldə etmək olar.  Abu Reyhan  Biruniyin 

(973-1048) “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar”, Mahmud Kaşğarlının  (XI əsr )  

“Divanü Lüğat it Türk”, Yusif Has Hacibin “Kutadqu bilik”, Ömər Xəyyamın “Novruznamə”, 

Nizami Gəncəvinin “İskəndərnamə”, Nizamimülkün “Siyasətnamə”, Əbdülqasım Firdovsinin 

“Şahnamə”, Hüca Əli Tərmizinin “Novruznamə” əsərində biz Novruz bayramı haqqında 

bilgilər əldə edirik.  

Bu günün  yeni gün olaraq qəbul edilməsi məsələsi Nizamimülkün “Siyasətnamə”(1017-1091) 

əsərində Səlcuqlu dövlətinin hakimiyyət illərinə təsadüf edildiyi, vergilər bu günün birinci 

günü yığıldığı qeyd edilir. Yusif Has Hacibin (1017-1077) “Kutadqu bilik ”əsərində isə 

baharın gəlməsi, ağaçların çiçəkləməsi, təbiətin al-əlvan geyinməsi çox gözəl şəkildə təsvir 

edilmişdir.   

 Türklərdə Novruz haqqında  rəvayətdə bu günün müstəqillik günü, qurtuluş günü kimi qəbul 

edilməsi göstərilir. Əbdülqazi Bahadur xanın “Şəcərəyi- türk” adlı əsərində Egenekon dastanı 

belədir:  
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Bir gün bütün tayfalar Kök-Türklərə qarşı birləşərək onları hiyləgərliklə məğlub etdilər. Kök-

türklərin çadırlarını, mülklərini və evlərini qarət etdilər. Bütün qocaları  qılıncdan keçirdirlər. 

Kiçikləri özlərinə kölə etdilər. Bu talançılıqdan xilas olan Kıyan / Kayan və Negüş / Tukuz, 

bir gecə qadınlarıyla birlikdə oradan qaçırlar və müharibədən əvvəl ordu qurduqları yerə 

gəlirlər.amma burada qalmadılar çünki burada qaldıqlar halda düşmanın oları tapacaqlarını 

bilirdilər. Düşməndən qaçmış dörd heyvandan (dəvə, at, öküz, qoyun) çoxunu tapdılar. 

 

  Dağların içində insan izi düşə bilməyəcəyi bir yerdə məskən salmaq üçün  sürülərini dağa 

tərəf sürdülər. Çatdıqları yerdə çaylar, fəvvarələr, müxtəlif otlar, meyvə ağacları  və müxtəlif 

ovlar var idi. O yeri görəndə Allaha şükür etdilər və adını Ergenekon qoydular. Dörd yüz il 

sonra onlar və sürüləri Ergenekonda o qədər çoxaldılar ki, artıq bura sığmadılar. Bu səbəbdən 

buradan çıxış yolları axtarmağa başladılar. Sonra bir dəmirçinin təklifi ilə  dağın dərin yerinə 

bir qat  taxta və bir qat kömür qatını düzdülər və yandırdılar. Tanrının gücü ilə atəş 

alovlandıqdan sonra dəmir dağ əriyib axdı və yüklənmiş dəvənin çıxması üçün kifayət qədər 

yol oldu. Onlar günü ayı, saatı müəyyənləşdirib oradan çıxdılar. O gündən bəri yeni il balanğıcı 

Kök-Türklər adət oldu. O günü onlar bayram hesab edirlər. Bir dəmir parçasını atəşə atıb 

qızdırırlar.  El Kağanın soyundan gələn Türklər əvvəlki güclərini bərpa etmiş halda əvvəlki 

yurdlarına qayıtdılar və atalarının intiqamını aldılar. Ərgənəqondan çıxdıqları gün olan 21 

martda hər il bayram etdilər. Bu bayramda bir dəmir parçasını qıpqırmızı olana kimi 

qızdırdılar, sonra əvvlcə xaqan daha sonra bəylər dəmiri zindanın üstünə qoyaraq döydülər. 

Bu gün azadlıq və bahar bayramı kimi hələ də qeyd edilməkdədir. 

 XIII əsrdə tarixçi Rəşidəddin tərəfində yazıya alınan “Ergenekon” dastanında  Ergenekondan 

çıxış-dəmirdən dağı əridib çıxmaları, baharın gəlişi, təbiərin oyanışı ifadə edilir. Göytürklərin 

Ergenekondan çıxışı  da məhz 21 marta təsadüf edir.  Ona görə də bu gün türklərdə yeni ilin 

başlanğıcı olaraq qəbul edilmişdir. 

 Bir çox tədqiqatçılar yalnış olaraq Novruz bayramının farslardan türk dünyasına keçdiyini  

qeyd edirlər. Lakin Mahmud  Kaşğarlının “Divani lüğət it-türk”  əsərində göstərilən “12 

heyvanlı türk təqvimi” də də Novruz bayramı yeni ilin başalnğıcı kimi göstərilir. Mahmud 

Kaşğarlının “Divani Lüğət it-türk” əsərində qeyd edilir ki, türklər on iki növ heyvanın adını 

götürüb on iki ilə vermişlər, beləliklədə hesablamalarını bu təqvim üzərində aparırdılar. 

Türklər bu təqvimi hicri təvim qədər istifadə etdilər. Çox geniş şəkildə istifadə olunmuş bu 

təqvim bu gündə bir çox cəmiyətlərdə istifadə olunur. Həmçinin bu əsərdə Novruzun yeni il 

kimi qeyd edildiyini aydın şəkildə görmək olar. 

Şumer abidələrindəki mənbələrdə təsvir olunan mösümü mərasimlərdə Novruz bayramının 5 

min il əvvəl yarandığı göstərir. Şumerlərin əfsanələrinin birində qeyd edilir ki,  bərəkət rəmzi 

olan Temmuzun ölümü ilə  təbiət də qış yuxusuna gedir. Məhsul və bərəkət allahı İnna-İştar 

tərəfindən ölüm allahı Nergalın yeraltı dünyadan xilas etməsi ilə təbiət yenidən canlanır.  

Temmuzun ölüm yuxusundan oyanması xalq tərəfindən qed edilmişdir.  Bəzi mənbələr isə 

Novruz bayraminin 6 yüz il öncə yarandığını və zərdüştliklə bağlı olduğunu bildirir.  

Bərabərlik, dostluq, paylaşma Novruz  bayramının əsas rəmzi əsas ideyalarından biridir. Bu 
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bayramda insanlar bu dünyadan köçmüş yaxınlarının qəbirlərini ziyarət edirlər, onların 

ruhuna dualar oxuyub, qəbirlərin üstünü və ətrafını təmizləyirlər.  

Bu bayram zamanı dünyaya gəlmiş körpələrə-oğlanlara Bayram, Novruz, Xıdır, Əlləz, Nəbi 

və s. Qızlara isə ÇiÇək, Bahar və s.adları verilmişdir. 

Novruz bayramına qədər dörd çərşənbə qeyd edilir: Su, Od, Yel və Torpaq çərşənbələri. Bu 

çərşənbələr bürcləri özündə birləşdirən ünsürləri bildirir, insanın 4 ünsürdən yaradılışını 

simvollaşdırır.Axır çərşənbə ilə bağlı maraqlı inanclar vardır. Onlardan bir neçəsinə nəzər 

yetirək: 

Axır çərşənbədə heyva çubuğundan gözmuncuğu düzəldərlər... 

Axır çərşənbədə uşağa beşik düzəldərlər. 

Axır çərşənbədə gün çıxmamış su üstündən atdanarlar. 

  Axır çərşənbədə tonqal yandırarlar. 

 

  Axır çərşənbədə kəlin buynuzuna qırmızı bağlarlar 

 Axır çərşənbədə qorxanların başından su töküb qorxuluğu alarlar. 

 Axır çərşənbədə sağmal malın buynuzuna qırmızı bağlarlar. 

 Axır çərşənbədə toy üçün ayrılmış qoyunların boynuna qırmızı bağlarlar. 

 Axır çərşənbədə çimərlər. 

 Axır çərşənbədə evdən pul verməzlər. 

Axır çərşənbədə qonşuya ələk verməzlər. 

Axır çərşənbə günü borc un verməzlər.  

Axır çərşənbə günü şam yarımçıq söndürməzlər. 

Axır çərşənbə günü evdən od, kibrit, neft verməzlər. 

Axır çərşənbə günü evdən ağartı verməzlər. 

 

Axır çərşənbə günü zahı üstünə getməzlər. 

 

Axır çərşənbə günü evdən çörək verməzlər. 

 

Axır çərşənbə gecəsi tez yatmazlar. 

 

Axır çərşənbə gecəsi evdə qazan asarlar. 

 

Axır çərşənbə gecəsi vəfat etmiş yaxın adamları yada salarlar. 
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Axır çərşənbə gecəsi vəfat etmiş yaxın adamların adını çəkib “filankəslərin adına qazan 

asdım” deyib qazana ət, düyü və s. tökərlər. 

 

Axır çərşənbə günü ertədən lampa yandırarlar. 

 

Novruza hazırlıq görərlər. 

Novruz bayramı milli birliyin və bərabərliyin rəmzidir. Bu qədimi bayram eyni zamanda 

qardaşlığın bayramıdır. Bayram günü qohum-əqraba, qonşular, ailə böyükləri ziyarət edilir, 

ehtiyac sahiblərinə kömək edilir, kasiblara əl uzadılır. 

Bu qədim bayram  toprağa, insana və təbiətə qarşı duyulan bir sevginin bayramıdır. Bu 

sevgiylə ortaya çıxan adətlər, atalar sözləri, şənliklər və xalq oyunları xalqımızın dünya 

görüşünü, təbiətə və insana olan sevgilərini əks etdirir. Bayramın təntənəli keçməsi ilk öncə 

evlərdəki hazırlıqlarla başlayır.  

Bayram öncəsi analar, bacılar, qız-gəlinlər evləri, həyət-bacanı Novruza qədər ağacların dibini 

bellərlər, bağların xəzəlini yığıb yandırırlar, ağacların quru budaqlarını kəsib atarlar. Bayrama 

bir neçə gün qalmış bayram şirniyyatları bişirilir. 

 

Novruz bayramında bayram xonçaları hazırlanıb süfrəyə qoyulur.  Xonçanın mərkəzinə 

qırmızı lentlə bağlanmış baharın gəlişi ilə təbiətin oyanışını, yaşıllığı simvolizə edən   səməni 

qoyulur. Səməni cücərdiləsinin bir neçə anlamı var: 

1. Baharın gəlişini, ana təbiətin oyanışını təsvir edir. 

2. Niyyət tutub göyərdilən səmənin cücərməsi arzunun, niyyətin həyata keçməsidir. 

Səməni yetişdirmək  yazın gəlişinə və bitkilərin oyanmasına işarədir. 

 Bayram xonçasına  müxtəlif konfetlər, bayram şirniyyatları- şəkərbura, paxlava, 

badambura, şorqoğal, şəkərçörəyi və. s rəngli yumurtalar, çərəzlər, meyvələr  qoyulur, 

bayram şamları yandırılır. Novruzda ailənin sayı qədər şam yandırarlar. 

Bayram xonçalarının bəzəyi olan bayram şirniyyatları astral formaları təsvir edir. Aypara 

şəklində olan şəkərbura, badambura ayı, şorqoğalı və şəkərçörəyi  günəşi, romb şəklində 

olan paxlava ulduzları simvollaşdırır.  Bayram xonçası hazırlandıqdan sonra ailənin 

ağbirçəyi gəlib xeyir-dua verir.  Ehtiyacı olan insanlara bayram payı-bayram xonçaları 

hazırlanıb verilər. Novruz axşamı qapıya atılan papağı boş qaytarmazlar, ona Novruz 

xonçasından pay qoyarlar. Bu bayramda süfrəyə balıq qoyular.  

Bayram süfrələrinə “ES” hərfi ilə başlayan yeddi cür nemət qoyulur. Həmçinin islam 

inanclarında bolluq,  bərəkət rəmzi olan və bayram günü hər bir evdə mütləq bişirilən bayram 

süfrələrinin bəzəyi plov qoyulur.  Eyni zamanda milli mətbəximizin digər dadlı təamları da 
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süfrəyə əlavə edilir. Novruz bayramı günü ailənin bütün üzvləri bayram süfrəsində əyləşirlər.  

Biz buna Novruz bayatılarında rast gəlirik: 

                      Mən aşiqəm üzülər,  

                     Qara gözlər süzülər,  

                     Novruzun süfrəsinə  

                    Yeddi nemət düzülər. 

  

                                         Atı çapdım cilovla,  

                                         Balıq tutdum tilovla,  

                                         Açdım Novruz süfrəsin,  

                                         Bayram keçdi plovla. 

  

                                       Uca dağın qaşı var,  

                                        Ətəyində daşı var.  

                                        Novruzun süfrəsində  

                                        Zəfəranlı aşı var. 

  

                                          Mən aşiqəm oyular,  

                                          Həm doğranar, soyular.  

                                          Novruzun süfrəsinə  

                                         Mütləq balıq qoyular.  

 

Yandırılan bayram tonqalları özlüyündə böyük anlama malikdir. Ana təbiətin oyanması 

bayram tonqalları ilə qeyd edilir. Insanların düşüncəsində tonqal-atəş təbiətə yenidən ruh verib 

onu canlandıran günəşin yerlə əlaqəsi kimi yer alır. Bəzi mənbələrdə qeyd olunur ki, bayram 

günü tonqalların üstündən hoppanılması ilə insanlar günahlarından xilas olur. Novruz 

tonqalından hoppanarkən “ağırlığım uğurluğum səndə qalsın”, “qırmızılığın mənə, sarılığım 

sənə” deyilir. Novruz tonqallarının yandırılması  torpağın isinib oyanmasına işarədir. Novruz 

bayramı yatmış təbiətin oyanmasını təntənəli şəkildə qeyd edərək qarşılayan bir bayramdır. 

Novruz bayramı birlik bayramıdır. Məhz bu bayramda insalar tonqalın ətrafında yallı gedər öz 

birliklərini bu rəqs vasitəsilə nümayiş etdirərdilər. Yallı rəqsi Azərbacan xalqının birliyini 

simolizə edən qədim rəqslərimizdəndir 

Novruz bayramı günü səhər tezdən  bulaqdan su gətirilər. Su paklıq, təmizlik rəmzidir. 
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Novruz bayramının ən maraqlı hissələrindən biri də Novruz oyunlarıdır. Bunlara: Artırma, 

Baharbənd, Cıdır, Ənzəli, Haxışta, Halay, Qaravəlli, Kos-kosa, Yumurta döyüşdürmək və s 

aiddir.  

Haxışta - Azərbaycanda əsasən toylarda, novruz bayramında və digər el şənliklərində gənclər 

və uşaqlar arasında geniş yayılmış oyun növüdür. 

“Ha xışla” ifadəsindən götürülən milli rəqs çox coşqun, şən, əsasən yüngül hoppanmalar 

xarakterində ifa olunur. Bəzi rəqslərdə, xüsusən "Halay" rəqsində olduğu kimi üzbəüz dəstələr 

dayanırlar. Aradakı məsafə 5-6 metr olur. Dəstənin ortasında solist qız dayanır. Onu rəqsə 

dəvət edir və bu hərəkətləri edərkən mətni oxuyur. Qalan qızlar isə həmin sətirdən sonra uca 

səslə "Haxışta" deyirlər. Rəqsin musiqisi olmadığına görə ifaçı mətni "Meyxanada" olduğu 

kimi söyləyir. Rəqsi zərb alətləri (nağara, qoşanağara) ilə müşayiət etmək olar: 

                                  Bu gün ayın onudur haxışta, 

                                 Zərxaradan donudur haxışta. 

                                 Qurban olum qardaşa haxışta, 

                                 Bu gün onun toyudur haxışta. 

 

                                 Ay gülü xonçadadı haxışta, 

                                 Atları yoncadadı haxışta. 

                                 Qurban olum qardaşa haxışta, 

                                 Güzgüsü xonçadadı haxışta. 

 

                                Su gəldi bendə dəydi haxışta, 

                                Kətil kəməndə dəydi haxışta. 

                                Qardaşım bir yar sevib hahışta, 

                                Bütün bu kəndə deydi haxışta. 

 

                                 Həyəti yonca quda haxışta, 

                                 Yedik doyunca quda haxışta. 

                                 Qızın elindən aldıq haxışta, 

                                 Ağla doyunca quda haxışta. 

 

                                 Dərmişəm şirin narı haxışta, 

                                 Şirin deyirlər yarı haxışta. 

                                 Hamıdan şirin olur haxışta, 

                                 Kiçik qardaşın yarı haxışta. 

 

                                  Mən aşiqəm gəl bizə haxışta, 

                                 Bu gün axşam gəl bizə haxışta. 

                                 Qardaşımın toyudu haxışta, 

                                 Yığılıbdır el bizə haxışta. 
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 Novruz oyunları arasında ən maraqlı oyunlardan biri də Bənövşə oyunudur. Bir 

neçə uşaq cəm olub sanama yolu ilə iki usta(başçı, dəstəbaşı və ya molla) seçirlər. Sonra 

ustalar (başçı, dəstəbaşı və ya molla) təyin olunduqdan sonra dəstələrə bölünmək üçün 

halaya gedərək oyun iştirakçıları olan oğlan və qızlar iki dəstəyə bölünüb bir-birindən 10-

15 m aralı üzbəüz dayanır və əl-ələ tutub sıra dəstə düzəldirlər. Oyuna başlayan dəstə 

iştirakçıları bir-birilə deyişirlər: 

1-ci dəstə: Qıy qılınc, qıy qılınc. 

2-ci dəstə: Qıyma qılınc. 

1-ci dəstə: Ox atdım. 

2-ci dəstə: Oğru tutdum. 

1-ci dəstə: Bənövşə. 

2-ci dəstə: Bəndə düşə. 

1-ci dəstə: Bizdən sizə kim düşə? 

2-ci dəstə: Sizdən bizə 

Adı gözəl, özü gözəl 

Filankəs düşə (adı ilə deyilir). 

2-ci dəstə elə uşaq seçməyə çalışır ki, ... onların səfini yara bilməsin. Adı çəkilən qaçaraq 

rəqib dəstənin səfini yarıb o biri tərəfə keçə bilsə, həmin dəstədən bir nəfəri özü ilə 

dəstələrinə əsir aparırdı. Hərgah keçə bilməsə, özü onların dəstəsinə qoşulmalı idi. 

Oyunçuların hamısını öz tərəfində saxlayan dəstə qalib hesab edilirdi. Göründüyü kimi, 

oyun uşaqları həyatla üzləşdirir, ətrafdakılarla, təbiətlə ünsiyyətə dəvət edir, onun bilik 

almasına, əmək vərdişləri əldə etməsinə, hərəkət fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə kömək 

edir. 

 Novruz mərasmləri içərisində maraqlı mərasimlərdən biridə “Qodu qodu” dur. 

Insanlar aramsız yağan yağışın qarşısını almaq üçün bu mərasmi keçirdərlərmiş. Onlar 

qoduya günəşi gətirməsi üçün müraciət edirlər: 

                                          Qodu-qodunu gördünmü? 

                                   Qoduya salam verdinmi? 

                                   Qodu burdan ötəndə 

                                   Qırmızı günü gördünmü? 

                                   Qodu gülmək istəyir, 

                                   Qoymayın ağlamağa. 

 Qədim tariximizi özündə birləşdirən Novruz bayramı ilə bağlı bir çox  maraqlı filmlər 

çəkilmişdir. 

1. Novruzun çələngi (film, 1989) 

2. Bahar əyləncələri (film, 1989) 

3. Novruz (film, 1995) 

4. Novruz Bayramı (film, 2006) 

5. Ocaq (film, 1987) 

6. Dəli Kür (film, 1969) 
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Bu filimlər həm kino tarixində həm də milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğində və bu 

günkü gənc nəsillərə ötürülməsində əhəmiyyətli mövqe kəsb edir. Eyni zamanda milli-

mənəvi dəyərləri gənclərə aşılayan bu filimlər xalqımızın qədim bayramlarından olan 

Novruz bayramının adət-ənənələrinin qorunub saxlanması və gənclərimizin bu adətləri 

unutmamamları mövqeyi cəhətdən də çox vacibdir. Filmlər vasitəsilə təbliğ olunan 

Novruz bayramı qədim tarixə malik Azərbaycan xalqının tarixi adət və ənənələrinin,  

zəngin mədəniyyətinin olmasına işarədir. Əsrlər boyu bir nəsildən digər nəsilə 

öürülərək ta bu günümüzə qədər qorunub saxlanılan Novruz bayramı xalqımızı mənəvi 

birliyinin bayramıdır. Novruz bayramı təkcə adi xarakterli bayram deyil. Bu  bayram 

minilliklərdən bu günüə kimi özündə böyük tarixi faktları gətirib çıxarmışdır. Novruz 

bayramı həm tarixi, həm coğrafi həm ədəbi, həm fəlsəli, həm dinin xüsususiyyətləti 

özündə birləşdirən böyük anlama və dərin mənaya malik bayramdır.  

                                            

                              Nəticə 

Novruz  bayramı türk xalqlarının ortaq duyğularını və düşüncələrini ifadə edən və Türk 

mədəniyyətinin qorunub saxlanmasında mühüm yer tutan mövsümi mərasimlərimizdəndir. 

Qədim adət və ənənəni özündə birləşdirən Novruz bayramı milli bərabərliyin simvoludur. Hər 

bir türkdilli ölkələrdə fərqli xüsusiyyətləri özündə əks etdirən Novruz bayramı həm də milli 

birliyi ifadə edir.  

Sovet dövründə Novruz qeyri-rəsmi qeyd olunurdu, çünki hökumət orqanları buna  icazə 

vermirdilər və insanları təqib edirdilər. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, əsrlərdən qalmış 

ənənələrə sadiq olaraq, hər bir azərbaycanlı ailəsi bu bayramı qeyd edirdi. Müstəqillik əldə 

etdikdən sonra bu bayram hər il təntənəli şəkildə qed olunmağa başlanıldı. 2009-cu 

il sentyabrın 30-da Novruz bayramı YUNESKO tərəfindən qeyri-maddi mədəni irs siyahısına 

daxil edilmiş, 23 fevral 2010-cu ildə isə BMT Baş Assambleyasının 64-cü sessiyasının 

iclasında mart ayının 21-i "Beynəlxalq Novruz Günü" elan edilmişdir.  

Zəngin mədəniyyət hadisəsi olan Novruz  bayramı insanları müəyyən dəyərlər üzər 

birləşdirir. O dəyərlər ki xalqı əsrlər boyu bir olmağa, birgə olmağa təbliğ edir. Məhz ona 

görə də, Novruz bayramı birliyin rəmzini təmsil edir. Novruz bayramı böyük bir xalqın 

tarixini tərənnüm və təbliğ edir. Bu bayram özündə zəngin tarixi, mədəniyyəti, mənəviyyatı 

birləşdirir. Bu bayram gəlişi ilə özündə böyük mənəvi sərvət olan qədim dəyərlərimizi 

gətirir. Insanların bu dəyərlərə sadiq qalmasını sülh, əmin-amanlıq içində yaşamasını,  

insanların bundan sonrakı həyatlarında bu milli-mənəvi dəyərlərdən istifadə edərək daha 

gözəl yaşamalarını təbliğ edir. 
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ŞUŞADAN BAŞLANAN FOLKLORŞÜNAS ÖMRÜ: REPRESSİYA QURBANI YUSİF  

VƏZİR ÇƏMƏNZƏMƏNLİ 

THE LIFE OF A FOLKLORIST STARTING FROM SHUSHA: YUSIF VAZIR 

CHAMANZAMINLI , A VICTIM OF REPRESSION 

ЖИЗНЬ ФОЛЬКЛОРИСТА ИЗ ШУШИ: ЖЕРТВА РЕПРЕССИЯ ЮСИФ ВАЗИР 

ЧАМАНЗАМИНЛИ 

 

Assoc. Prof. Dr. Tahir ORUCOV 

AMEA Folklor İnstitutu, 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

XÜLASƏ 

     Yusif Vəzir Çəmənzəmi tanınmış  dövlət xadimi, Azərbaycan Demokratik Respublikasının 

Osmanlı Türkiyə-sində ilk səfiri olmuşdur. O, eyni zamanda Azərbaycanın ədəbi fikir tarixinə 

görkəmli yazıçı, tarixi roman janrının ən böyük nümayəndələrindən biri, hekayə ustası, drama-

turq və publisist kimi daxil olmuşdur. Bunlarla yanaşı,      Y. V. Çəmənzəminli ədəbiyyat tarixi-

mizdə həm də görkəmli folklorşünas, folklor tədqiqatçısı kimi də tanınmışdır. O, zəngin və eyni 

zamanda mürəkkəb bir həyat yolu keçmiş, qiymətli ədəbi irs qoyub getmişdir. 

    Y. V. Çəmənzəminli, folklorun poetikası, toplanması və nəşri problemləri və s. ilə bağlı dərin 

məzmun və mündəricəyə malik əsərlər müəllifidir. Yusif Vəzir folkloru, xüsusilə xalq 

nağıllarını dərindən sevən, öyrənən və nəşr etdirən folklorşünaslarımızdan biri olmuşdur. 

        O, xalq ədəbiyyatının mədəniyyət tariximizdəki yeri, ağız ədəbiyyatının ayrı-ayrı janrları 

barədə fikir və mülahizələrini bu sahəyə həsr edilmiş ayrı-ayrı müxtəlif məqalələrində ətraflı 

şəkildə bəhs etmişdir. Y.V. Çəmənzəminlinin folklorşünaslıq görüşlərindən çıxan ən başlıca 

qənaətlər ondan ibarət olmuşdur ki, ağız ədəbiyyatı, folklor milli ədəbiyyatımızın başlanğıcı, 

mənbəyi olmaq etibarı ilə çox böyük dəyərə malikdir. 

    

Açar sözlər:  Yusif Vəzir Çəmənzəmi, Qarabağ, Şuşa, yazıçı, hekayə ustadı, dramaturq, 

folkorşünas, repressiya qurbanı.    

 

SUMMARY 

     Yusif Vazir Chamanzaminli was a well-known statesman and the first ambassador of the 

Democratic Republic of Azerbaijan to Ottoman Turkey. Yusif Vazir he also entered the history 

of literary thought Azerbaijan as a prominent writer, one of the greatest representatives of the 

historical novel genre, storyteller, dramaturk and publicist. In addition, Y.V. Chamanzaminli is 

known in our literary history as a prominent folklorist and folklore researcher. Yusif Vazir he 

lived a rich, and at the same time complex life, leaving a valuable literary heritage. 

    Y.V. Chamanzaminli, of folklor poetics, problems collection and publication of folklore, etc 

he is the author of works with in-depth content. Yusif Vazir was one of our folklorists who 

deeply loved, studied and published folklore, especially folk tales. 

       Yusif Vazir he spoke in detail about the place of folk literature in our cultural history, his 

views and opinions on different genres of oral literature in various articles dedicated to this 
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field. The main conclusions of Y.V. Chamanzaminli's folklore are of great value to celebrate as 

the beginning and source taking of our national literature. 

    

Keywords: Yusif Vazir Chamanzaminli, Karabakh, Shusha, writer, storyteller, playwright, 

folklorist, victim of repression. 

    

РЕЗЮМЕ 

     Юсиф Вазир Чаманзаминли был известным государственным деятелем и первым 

послом Азербайджанской Демократической Республики в Османской Турции. Он также 

вошел в историю литературной мысли Азербайджана как выдающийся писатель, один 

из крупнейших представителей жанра исторического романа, рассказчик, драматург, 

публицист. Кроме того, Ю.В. Чаманзаминли известен в нашей литературной истории как 

выдающийся фольклорист и исследователь фольклора. Он прожил насыщенную и в то 

же время сложную жизнь, оставив после себя ценное литературное наследие. 

    Ю. В. Чаманзаминли, является автором работ с глубоким содержанием связанно 

проблемы поэтики фольклора, сбора и публикации фольклора и др.  Юсиф Вазир был 

одним из наших фольклористов, которые очень любили, изучали и публиковали 

фольклор, особенно народные сказки. 

        Он подробно рассказал о месте народной литературы в истории нашей культуры. 

Юсиф Вазир говорил о своих взглядах и мнениях о разных жанрах устной литературы в 

различных статьях, посвященных этой области. Главный итог произведения фольклора  

Ю.В.Чаманзаминли заключались в том, что устная литература, фольклор имеют 

огромную ценность как начало и источник нашей национальной литературы. 

    

Ключевые слова: Юсиф Вазир Чаманзаминли, Карабах, Шуша, писатель, сказочник, 

драматург, фольклорист, жертва репрессий. 

 

GİRİŞ 

       Yusif Vəzir Çəmənzəminli Azərbaycanın ədəbi fikir tarixinə görkəmli yazıçı, tarixi roman 

janrının ən böyük nümayəndələrindən biri, hekayə ustası, dramaturq və publisist kimi daxil 

olmuşdur. O, eyni zamanda, tanınmış  dövlət xadimi, Azər-baycan Demokratik Respublikasının 

Osmanlı Türkiyəsində ilk səfiri olmuşdur. Bunlarla yanaşı, Y. V. Çəmənzəminli ədəbiyyat 

tariximizdə həm də görkəmli folklorşünas, folklor tədqiqatçısı kimi də tanınmışdır. O, zəngin 

və eyni zamanda mürəkkəb bir həyat yolu keçmiş, qiymətli ədəbi irs qoyub getmişdir. 

       Yusif Vəzir Çəmənzəminli 1887-ci il sentyabr ayının 12-də Azərbaycanın Qarabağ 

bögəsində- Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. Yusif  Vəzirin atası Məşədi Mirbaba Mirabdulla 

oğlu Vəzirov Şuşanın tanınmış bəylərindən biri idi. Yusif Vəzirin daşıdığı Vəzirov soyadı 

XVIII əsr Qarabağ hökmdarı İbrahimxəlil xanın nüfuzlu vəzirlərindən biri olan Mirzə 

Əliməmməd ağanın tutduğu vəzir vəzifəsinə bağlı olaraq nəsildən-nəsilə keçmişdir. 

İbrahimxəlil xanın vəziri Mirzə Əliməm-məd ağa Yusif Vəzirin atası  Məşədi Mirbabanın ulu 

babasıdır. 

      1797-ci ilin iyun ayında İran hökmdarı Ağaməmməd şah Qacar, Şuşanı tutduğu zaman 

İbrahimxəlil xan tərəfindən Türkiyə dövlətinə yenicə səfir təyin olunmuş Mirzə Əliməmməd 
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ağanı dustaq etdirib qətlə yetirir. Hadisə belə olur: “İran şahı Qarabağın paytaxtı Şuşanı zəbt 

etdikdə Vaqifi, oğlu Əliağanı və Türkiyəyə səfir təyin olunan Mirzə Əliməmməd ağanı dustaq 

edir. Qacar həbsdəkilərin növbə ilə öldürülməsinə əmr vermişdi. Mirzə Əliməmməd ağa qətl 

olundu. Nöbət Vaqif ilə oğluna gəlməzdən əvvəl Ağaməhəmməd şah öldürüldü”(Vəzirov Y, 

1337,hicri). Bununla da, Mirzə Əliməmməd ağaya səfir olmaq qismət olmur. Uzun illərdən 

sonra Türkiyədə səfir-lik etmək Mirzə Əliməmməd ağa nəslinin nümayəndəsi 

Y.V.Çəmənzəminliyə nəsib olur. O, 1919-cu ildə yeni yaranmış Azərbaycan Demokratik 

Cümhuriyyə tinin Türkiyədə ilk səfiri olur. 

       Yusif Vəzir ilk əvvəl Şuşada “Kar Xəlifə” ləqəbi ilə tanınan Molla Mehdinin məktəbində 

oxuyur. “Kar Xəlfə” uşaqları oxutmaqdan çox işlətdiyinə görə Məşədi Mirbaba oğlunu həmən 

məktəbdən çıxarıb Ağdama aparır və onun təhsili ilə özü məşğul olur. Məşədi Mirbaba Yusif 

Vəzirə türk və fars dillərini öyrədir, oğlunun Azərbaycan və fars şeri klassikləri ilə erkən 

tanışlığında mühüm rol oynayır. 

          Yusifin atası onun rusca öyrənməsini də istəyirdi. Ağdamda rus məktəbi olmadığı üçün 

Yusif  Muradbəylidəki rus məktəbinə getməli olur. Yusif  bir il bu məktəbdə oxuyandan sonra 

hazırlaşıb realnı məktəbinə girmək üçün 1896-ci ildə Şuşaya qayıdır və imtahan verib Şuşa 

realnı məktəbinə daxil olur. O zaman Şuşa realnı məktəbi Qafqaz orta məktəbləri sırasında 

birincilərdən sayılırdı. Yusif Vəzir Şuşa realnı məktəbində təhsilini rus dilində aldığı üçün 

1904-cü ildə “Jaloba” adlı ilk şeirini rusca yazmışdı… Yusif realnı məktəbdə oxuyan zaman 

əmisi oğlu və dostu Mirhəsən Vəzirovla birlikdə rus dilində “Fokusnik” adlı, əl ilə yazılmış 

yumoristik və karikaturalı aylıq jurnal çıxarırdılar. Bu jurnalda verilən yazılar həcmcə kiçik 

olsa da, məzmunca diqqəti cəlb edirdi. (Çəmənzəminli Y. V., 2005) 

      Yusif Vəzirin atası 1906-ci il fevral ayının 20-də vəfat edir. Onun vəfatından sonra ailə, 

həyat təcrübəsi olmayan 19 yaşlı Yusifin himayəsində qalır və ağır günlər keşirməyə başlayır. 

Ailənin ağır günlərində Cənubi Azərbaycanın  Çəmən-zəmin adlı kəndindən olan Həsənxan, 

Nifti və Fərəc qardaşlarından basqa heç bir qohumları onlara kömək etmir. Yusifin atası Məşədi 

Mirbabayev vaxtilə yurd-yuvaları olma-yan bu qardaşlara öz həyətində sığınacaq verib 

himayəsinə almışdı. Yusif Vəzir bundan sonra özünə “Çəmənzəminli” təxəllüsünü götürür. 

(Çəmənzəminli Y.V., 1977)  

           XX əsrin əvvələrində Şuşada yaranan erməni-müsəlman toqquşmaları nəticəsində 

azərbaycanlı tələbələr məktəblərini tərk etmək məcburiyyətində qalırlar. Yusif Vəzir də 

təhsilini davam etdirmək üçün Bakıya gedib realnı məktəbin altıncı sinfinə daxil olur. O, böyük 

səylə oxumaqla bərabər ictimai işlərlə də məşğul olur. Yusif Vəzir 1907-ci ildə xalqın 

məişətindən, onun adət və ənənələrindən, həyat tərzindən bəhs edən “Şahqulunun xeyir işi” adlı 

hekayəsini yazır. Bu hekayə ilk dəfə 1911-ci ildə “Səda” qəzetində çap olunur. 

          Yusif Vəzir 1909-cu ildə Bakı realnı məktəbini bitirib, təhsilini davam etdir-mək üçün 

həmin ilin iyul ayında Peterburqa gedib sənədlərini Mülki Mühəndislər İnstitutuna verir. Lakin 

riyaziyyata qələbə çalmayacağını hiss edib sənədlərini geri alır. Orada qaldığı vaxtdan istifadə 

edib məşhur “Cənnətin qəbzi” hekayəsini və Qafqazın fəth edilməsinin 50 illiyi münasibətilə 

Dağıstanın məşhur milli qəhrəma-nı olan Şeyx Şamili yada salaraq ona şeir həsr edir. 
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ARAŞDIRMA 

      Y.V.Çəmənzəminlinin yaradıcılıq aləminə hazırlıqlı gəldiyi hələ 1909-1910-cu  illərdə 

yazdığı “Cənnətin qəbzi”, “Sərhəd məsələsi”, “Müsəlman arvadının sərgü-zəştləri”, “Toy”, 

“Borclu”, “Xanın qəzəbi”, “Ağ buxaqda qara xal” kimi bədii əsərlərində hiss olunurdu. Yusif 

Vəzirin 1911-1913-cü illərdə Bakıda çap etdirdiyi “İki hekayə”, “Məlik Məhəmməd”, “Ağsaq-

qal”, “Divanə”, “Cənnətin qəbzi”, “Qanlı göz yaşları”, “Həyat səhifələri” kitablarına toplanmış 

hekayələrində də onun yaradıcı istedadı aydın görünür. Bu hekayələr real həyat və mühitdən 

alınmış mövzu, hadisə və surətlərlə, yığcam, konkret və koloritli lövhələrlə zəngindir. 

         Yusif Vəzir 1930-35-ci illərdə Azərbaycan Neft İnstitutunda işləməyə başlayır. Bu zaman 

Yusif Vəzir bir çox hekayələr yazır və onları “Maarif və mədəniyyət” jurnalında və başqa 

mətbuat orqanlarında çap etdirir. Sonralar isə o, “Qızlar bulağı”, “Studentlər”, “1917-ci il” adlı 

romanlarını yazıb, çap etdirir. Yusif Vəzir 1935-ci ildə “Həzrəti-Şəhriyar” adlı komik pyesini 

bitirir. 

         Y.V.Çəmənzəminli 1937-ci ilin aprel ayında tamamladığı “İki od arasında” adlı tarixi 

romanını işdən çıxarıldığı üçün çap etdirə bilməmişdi. Öz sağlığında nəşr etdirmək qismət 

olmayan Yusif Vəzirin bu tarixi romanı ilk dəfə 1964-cı ildə “Azərbaycan” jurnalında müəyyən 

ixtisarla “Qan içində” adı ilə çapdan çıxmışdı.              

          1937-ci il Stalin repressiyalarının ən qanlı illərindən biri idi. Azərbaycan Yazıçılar 

İttifaqı da öz növbəsində ciddi cəhdlə “sıraları təmizləyirdi”. Yusif Vəzir hədəfə alınmış 20-yə 

yaxın yazıçı arasında idi. O, sovetlərə qədərki dövrdə dini istismarı tənqid edəcək qədər 

cəsarətli yazıçı olduğunu deyərək özünü müdafiə etməyə çalışırdı. (“Ədəbiyyat” qəzeti, 1937)            

        19 iyun 1937-ci ildə “Ədəbiyyat” qəzetində Çəmənzəminlini əksinqilabçı olmaqda ittiham 

edən yeddi məqalə çap edildi. Onu “Studentlər” və “Qızlar bulağı” kimi romanlarında mənfi 

obrazlar vasitəsilə əks-inqilabi fikirlər təbliğ etməkdə ittiham edirdilər. İçində olduğu təhlükni 

dərk edən Çəmənzəminli əlyazmalarının böyük bir hissəsini yandırdı. 1937-ci ildə isə o, 

Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvlüyündən çıxarılır. 

       Yusif Vəzir özündə heç bir günah görməyib 1937-ci il may ayının 20-də Azərbaycan 

K(b)P-nın Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi M.C.Bağırova ərizə ilə müraciət edir. Lakin 

ondan cavab ala bilmir. Yusif Vəzir M.C.Bağırova yazdığı ərizənin cavabının gəlməsindən əlini 

üzərək 1937-ci il iyun ayının 8-də Ümumit-tifaq K(b)P-nın baş katibi İ.V.Stalinə ərizə ilə 

müraciət edir. Bu ərizədən də cavab gəlmir. Yusif Vəzir 20-25 gün Moskvada qalıb Stalinə 

yazdığı ərizə barədə Mərkəzi Komitəyə müraciət edir. Lakin ordan da heç bir cavab ala bilmir. 

Çarəsiz qalan Yusif Vəzir Bakıya qayıdır. 1938-ci ildə “Kommunist” qəzetində çıxan bir elanda 

bildirilirdi ki, Özbəkistan SSR-nin Urgənc şəhərindəki Xarəzm Vilayət Pedaqoji institutunda 

rus dilində dərs deməyə müəllim yeri tutmaq üçün müsabiqə elan olunur. Yusif Vəzir 

sənədlərini toplayıb Urgənc şəhərinə göndərir. Müsabiqədən keçib rektorluqdan dəvət alır. 

1938-ci ilin avqust ayında Yusif Vəzir Urgəncə yola düşür. O, Urgənc Pedaqoji İnstitutunda 

baş müəllim və eyni zamanda institut kitabxanasına müdir təyin olunur. 

      NKVD-nin Dövlət Təhlükəsizliyi İdarəsinin 3-cü şöbəsinin rəisi Mişeryakov 1938-ci ilin 9 

avqustunda onun həbsi barədə order imzalamışdı. Lakin o, Azərbay-canda olmadığından həbs 

edilməmişdi. Yusif Vəzirin fəaliyyəti və kimliyi barəsin-də fiziki işgəncələr yolu ilə həbs 

olunmuş müttəhimlərdən (həm də “azadlıqda” olan ziyalılardan) onun əleyhinə kifayət qədər 

istintaq materialları və donoslar toplanmışdı. (Qasımov C., 2011)  

Page 356



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

  
 

 
 

        1940-cı ilin yanvarın 25-də Bakıda Y.V.Çəmənzəminlinin həbsi haqqında aşağıdakı 

məzmunda növbəti bir qərar hazırlandı: “Azərbaycanda əksinqilabçı, millətçi təşkilatın üzvü 

olan, müttəhim B.Çobanzadənin verdiyi ifadəyə görə, 1929-cu ildə müsavatçılar və milli 

yönümçülərlə antisovet bloku təşkil edilmişdir. Vəzirov Yusif həmin blokun rəhbər heyətinə 

daxil idi. İstambulda Müsavat hökumətnin konsulu işləyərkən o, ingilis, fransız və türk 

kəşfiyyatına işləmişdir. 

      Y.Vəzirov öz həmkarları arasında əksinqilabi millətçi baxışlarını təbliğ edirdi. Bunu 

məhkum olunmuş millətçi əksinqilabçılar Hacıbaba Nəzərli, Hənəfi Zeynallı, Cabbar 

Məmmədov və başqaları da təsdiq etmişlər. Vəzirov əksinqilabçı təşkilata 1931-ci ildə cəlb 

edilmişdir. Bu fakt həmin təşkilatın fəal üzvləri – Nurməmməd Şahsuvarov və Məmmədkazım 

Ələkbərlinin verdikləri ifadələrlə bilavasitə təsdiq edilmişdir.  

    Y.Vəzirovun qeyri-leqal “Müsavat” təşkilatındakı rəhbər rolunu Azərbaycan-dakı 

əksinqilabçı millətçi təşkilatın rəhbərləri Ruhulla Axundov və Böyükağa Talıblı da 

təsdiqləyirlər. Bundan sonra qərara alınır ki, Özbəkistan SSR Xarəzm vilayətinin Ürgənc 

şəhərində yaşayan Vəzirov Yusif  Baba oğlu həbs edilsin və onun evində axtarış aparılsın. 

      25 yanvar 1940-cı ildə Markaryanın təsdiqi və Qriqoryanın razılığı ilə belə bir qərar qəbul 

edilib Ürgəncə göndərildi: “İstintaqdan və məhkəmədən yayınmaması üçün Vəzirov Yusif 

Baba oğlu barədə həbs qəti imkan tədbiri seçilsin”. (MTN-in arxivi, PR-16870) Bu sifariş 

xarakterli qərardan bir neçə gün sonra (27 yanvar 1940-cı ildə) Y.V. Çəmənzəminlini 40 

nömrəli orderə əsasən Ürgəncdə həbs etdilər. Ürgənc şəhərindəki Müəllimlər İnstitutunun 

yataqxanasındakı mənzilində və cibində axtarış apardılar. Evindən müxtəlif kitablar, 

əlyazmalar, vəsiqələr və cibindən isə 360 rubl nəqd pul və bir də adında olan 743 saylı əmanət 

kitabçasında saxladığı 4 min rubl aşkar edildi. 

    Yazıçının istintaqını yekunlaşdıran müstəntiq belə qərara gəlir ki: Y.B.Vəzirov aşağıdakı 

əməllərinə görə ifşa olunur: 

1.1919-cu ildə İstambulda Müsavat hökumətnin konsulu vəzifəsində işləyərkən ingilis-fransız 

və Türkiyə təşkilatları ilə əlaqədə olmuşdur. 

2.Fəal, peşəkar müsavatçı kadr kimi qeyri-leqal müsavat təşkilatının rəhbər özəyinə məxsus 

olmuş və 1927-ci ildən milli yönümçülərin və müsavatçıların yaratdıqları antisovet blokuna 

keçmişdir. 

3.Öz həmfikirləri arasında müntəzəm olaraq millətçi baxışları təbliğ etmiş və 1931-ci ildə 

Azərbaycanda olan əksinqilabçı millətçi təşkilatın tərkibinə daxil olmuşdur.  

İttihamnamənin altında «müttəhim» öz dəsti-xətti ilə yazırdı: «Mənə verilən 3 maddədən ibarət 

ittihamlar ağ yalandır. Mən özümü günahkar hesab etmirəm». 

         1940-cı ilin martında keçirilən 4 istintaqda da Yusif Vəzir ittihamları qəti şəkildə rədd 

edib. Həmin il aprelin 3-də Yusif Vəzirov ərizə ilə müstəntiqə müraciət edir: “Xahiş edirəm 

mənim əmanət kitabçamın həyat yoldaşıma çatdırılmasına icazə verəsiniz. Çünki ailəm iki 

aydan çoxdur ki, kənardan heç bir maddi yardım almır”. Ürgəncli müəllim  Yusif Vəzirovun 

əmanət kitabçasında 4 min manat pul  ailəsinə verilir. 

      1940-cı il aprelin 16-da ittiham qərarı çıxarılır. Azərbaycan SSR Cinayət Mə-cəlləsinin 72 

və 73-cü maddələri ilə ittiham edilən Y.Vəzirin işi 1940-cı il aprel ayının 19-da baxılmaq üçün 

SSRİ XDİK yanındakı Xüsusi Müşavirəyə göndə-rildi. İyunun 11-də Xüsusi müşavirə Vəzirov 
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Yusif Mirbaba oğlunu antisovet fəaliyyətinə görə islah-əmək düşərgəsində 8 illik həbs cəzasına 

məhkum edir. 

      Yusif Vəzirin istintaq işinə 13 şəxsə verilən hökmlər barədə arayışlar tikil-mişdi: Hüseyn 

Cavid, Əhməd bəy Pepinov, İsmayılzadə Mikayıl Müşfiq, Ruhulla Axundov, Böyükağa Talıblı, 

Hacıkərim Sanılı və s. (Bünyadov Z., 1993) 

     Yusif Vəzir Çəmənzəminli altı aya yaxın Keşlə həbs düşərgəsində saxlanıl-dıqdan sonra 

1940-cı ilin iyul ayının 3-də Nijni Novqorod vilayətinin Suxobez-vodnaya stansiyasındakı həbs 

düşərgəsinə göndərirlər. Y.Vəzir bu səkkiz ili ağır məhbəsdə yaşaya bilmədi və o,1943-cü il 

yanvar ayının 3-də Nijni Novqorod vilayətinin Suxobezvodnaya stansiyasındakı həbs 

düşərgəsində vəfat edir. Səhəri gün–1943-cü il yanvarın 4-də Yusif Vəzir Çəmənzəminli 

Betluqa çayının sahilin-dəki qəbiristanlıqda dəfn olundu. Ölümündən 13 il sonra – 1956-cı ilin 

fevral ayı-nın 28-də ona bəraət verildi. 

 

BULGULAR  

     Y.V.Çəmənzəminli görkəmli yazıçı, ədəbiyyatşünas, publisist, ictimai xadim həm də dərin 

təfəkkürə malik folklorşünas alim olmuşdur. O, folklorun poetikası, toplanması və nəşri prob-

lemləri və s. ilə bağlı dərin məzmun və mündəricəyə malik əsərlər müəllifidir. Y.V. Çəmən-

zəminli xalq nağıllarını dərindən sevən, öyrənən və nəşr edənlərdən biri idi. Hələ 1912-ci ildə 

o, “Məlik Məmmədi” geniş müqədimmə ilə birlikdə nəşr edib oxuculara çatdırmışdır. O, milli 

ədəbiyyatımızın tarixi, nəzəri məsələləri, xalq ədəbiyyatının mədəniyyət tariximizdəki yeri, 

ağız ədəbiyyatının ayrı-ayrı janrları barədə bu sahəyə həsr edilmiş müxtəlif məqalələrində 

ətraflı bəhs etmişdir. Y.V.Çəmənzəminlinin folklorşünaslıq görüşlərindən çıxan ən başlıca 

qənaətlər ondan ibarətdir ki, ağız ədəbiyyatı milli ədəbiyyatımızın başlanğıcıdır. Onun 

özünəməxsus janrları, şəkilləri var, bu ədəbiyyat özündə etnosun erkən görüş və etiqadlarını, 

mərasimlərini və bayram-larını yaşadır. Bu ağız ədəibiyyatı ilk baxışda çox saf, axıcı kövrək 

görünsə də onda daha əski təriqət və dinlərin, mədəniyyətlərin izləri yaşamaqdadır. 

      Professor A. Nəbiyev yazır: “Y.V.Çəmənzəminli dünya folklor nəzəri irsinə, zərdüştiliyə 

yaxından bələd olan, Azərbaycan mədəniyyətində həmin təsiri aydın görən və şərh edən bir elm 

fədaisi idi. Onun Avropada yayılan folklorşünaslıq nəzəriyyələrinə münasibəti aydın idi. 

      Özünün bədii irsində milli düşüncəni məharətlə yaşadan, xalq həyatını, tarixi həqiqətləri öz 

bədii irsində zərgər dəqiqliyi ilə şərh edən ədib kimi milli ədəbi fikir tarixində özünə ölməz 

şöhrət qazandırmışdır. (Nəbiyev A., 2009) 

         Y.V.Çəmənzəminli Azərbaycan folkloruna həsr olunmuş bir çox elmi məqalələrin: 

“Azərbaycan nağıllarının əhvali-ruhiyyəsi”, “Nağılları-mızı necə toplamalı”, “Nağıllarımız 

barəsində bir-iki söz”, “Xalq ədəbiyyatında bəşəri təmayüllər”, “Xalq ədəbiyyatının təhlili”, 

“Vəsfi-hal”, “Ağı”, “Folklor yolun-da” (Çəmənzəminli Y. V., 2005) və s. yazıların müəllifidir. 

Bu məqalələrdə Azərbaycan şifaһi xalq ədəbiyyatının keçmiş tarixn, inkişafı, forma və məzmun 

xüsusiyyəti dərindən tədqiq olunur. 

      V. Çəmənzəminli bu məqalələrindən hiss olunur ki, o, Azərbaycan xalqının adət-

ənənələrini, şifahi xalq yaradıcılığını, məişətini, etnoqrafiyasını,  tarixini, ədəbiyyatını dərindən 

bilirdi. Hələ yaradıcılığa başladığı ilk illərdə o, xalq içərisin-dən topladığı ”Məlikməmməd” 

nağılını çap etdirmişdir. 1919-cu ildə yazdığı “Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər” adlı 

kitabında o, ədəbiyyatı yazılı və şifaһi olmaq etibarilə iki qismə bölür.Y.V. Çəmənzəminliyə 
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görə bizim şifaһi ədəbiyyatı-mız xalqımız qədər qədimdir. Burada o, folklorumuzun nağıl, 

atalar sözü (məsəl), bayatı, ağı, vəsfi-һal, sayaçı sözləri, düzkü, tapmaca (bilməcə) və s. kimi 

janrların adını çəkir və bu һaqda ayrıca kiçik nəzəri məlumat verir, onlara aid nümunələr kətirir. 

Bu kitabı Y.V. Çəmənzəminin Azərbaycan şifaһi xalq ədəbiyyatına dair ilk tədqiqatı 

adlandırmaq olar. 

       Y.V. Çəmənzəminli “Azərbaycan nağıllarının əhvali-ruhiyyəsi” (Çəmənzəminli Y. V., 

2005), “Nağıllarımızı necə toplamalı” ("Məlik Məmməd" nağılı, 1911), “Nağıllarımız 

barəsində bir-iki söz” (Çəmənzəminli Y. V., 2005) kimi bir sıra məqalələrində Azərbaycan 

nağılları barədə danışır. Bu janrın xalqın keçmişi, dünyagörüşü və folklorun başqa janrları ilə 

əlaqəsindən bəһs edir. Müəllif ən çox “Məlikməmməd” nağılı üzərində dayanır və bu nağıl ilə 

qədim “Avesta”da olan bir sıra etiqadlar arasındakı əlaqələri araşdırır. Hiss olunur ki, bu və ya 

digər məqaləni yazarkən Y.V. Çəmənzəminli uzun müddət tədqiqat aparır, müqayisələr 

edirmiş. Bu çəһətdən onun “Xalq ədəbiyyatında bəşəri təmayüllər»” (Çəmənzəminli Y. V., 

2005) adlı əsəri diqqəti cəlb edir. Ədib rus, fransız, tatar və Azərbaycan mənbələrindən istifadə 

edib, atalar sözü və məsəllər üzərində müşaһidələr apar-mışdır. Bu məqalə Y.V. 

Çəmənzəminlinin nə qədər geniş erudiyasıyaya, elmi müһakimə və məntiqə malik olduğunu 

aydın şəkildə əks etdirir.  

          Y.V. Çəmənzəminli “Azərbaycan nağıllarının əhvali-ruhiyyəsi” adlı məqalə-sində belə  

yazırdı: “Azərbaycan üç min sənəlik az-çox səhih bir tarixə malikdir... Bu həyat Muğ (cəmi 

Muğan) adlı zəki və peyğəmbəri ilhama malik bir millətin minlərcə illər əvvəl Kür ilə Araz 

çaylarının arasında məskən salmaları ilə başlayır... Dünyanın ən qədim mədəniyyətlərindən 

birinin beşiyi Kür ilə Araz çaylarının arası olmuşdur. Bu mədəniyyətlərnn əsrarını bnlmək üçün 

xalq ədəbiyyatımız qiymətli vasitə ola bilər”.(Çəmənzəminli Y. V., 2005) 

      Ədib Azərbaycan folkloru saһəsindəki tədqiqatını ildənilə daһa da genişlən-dirir, “Xalq 

ədəbiyyatının təһlili” başlığı altında bir silsilə məqalə çap etdirir ki, bunların bir qismi sırf 

nəzəri xarakter daşıyır. Burada xalq ədəbiyyatının mənşəyi, yayılması, folklorda olan müxtəlif 

surət və süjetlər barədə danışılır. Y.V. Çəmənzəminli bu məqalələrdə Avropada və dünyada 

məşhur olan folklor nəzəriy-yələrindən üçü (mifoloji nəzəriyyə, iqtibas nəzəriyyəsi və tarixi 

nəzəriyyə) barədə danışır. Bu məqalələri oxuyarkən ədibin dünya folklorşünaslığını dərindən 

tədqiq edib öyrəndi-yinin şaһidi olursan.  

      Xalq ədəbiyyatının təһlilinə һəsr edilən başqa məqalələrində isə Y.V. Çəmənzəminli ağı, 

vəsf-һal və başqa janrların xüsusiyyətlərini açıb göstərir və fikirlərini əsaslandırmaq üçün çoxlu 

misallar gətirir. Bu məqalələrdə və başqa əsərlərdə Azər-baycan xalqının adət və ənənələrinə, 

etiqadlarına, zərdüştlüklə əlaqədar, xüsusilə Novruzla bağlı bir sıra mərasimlərə dair də çox 

qiymətli fikirlər vardır. Y.V. Çəmənzəminli xalq ədəbiyyatımızın һəm də peşəkar toplayıcısı 

idi. Onun bədii əsərlərində şifaһi yaradıcılığımızın zəngin nümunələrindən istifadə edilmişdir.  

     Yusif Vəzirin xalq nağıllarından götürülmüş uşaqlar üçün yazdığı məşhur “Məlik Məmməd” 

nağılı 1910-cu ildə Kiyevdə yazılmış və 1911-ci ildə Bakıda kitabça şəklində nəşr olunmuşdur.   

("Məlik Məmməd" nağılı, 1911) 

        Folklor Y.V.Çəmənzəminlinin təkcə elmi araşdırmalarında deyil, həm də bədii 

yaradıcılığında mühüm yer tutur. Folklordan istifadə onun əsərlərində xüsusi bədii-poetik 

səviyyədir. O, folklor və mifoloji süjetləri özünəməxsus ustalıqla bədii təhkiyə hadisəsinə 

çevirməyi bacarmışdır. Ümumiyyətlə, Y.V.Çəmənzəminli “folkloru yüksək məhəbbətlə 
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sevmiş, bütün yaradıcılığı boyu onunla nəfəs almış, folklor haqqında tutarlı elmi əsərlər yazmış, 

bədii əsərlərində ondan ustad sənətkar kimi qidalanmışdır” («Maarif və mədəniyyət» jurnalı, 

1926). 

     Prof. M.H.Təhmasib “Qan içində” romanının nümunəsində yazıçının yaradıcılı-ğında 

folklordan istifadə məsələsinə toxunaraq göstərir ki, romanda insan həyatının ilk çağlarına aid 

adətlərdən tutmuş dəfn mərasimlərinə qədər, laylalardan başlamış vida nəğmələrinə – ağılara 

qədər Azərbaycan folklorunun bütün janrlarından nü-munələr vardır. Burada bayatı da, nəğmə 

də, atalar sözü və məsəl, həkimanə sözlər, aforizmlər, əfsanələr, rəvayətlər, nağıllar, lətifələr, 

hətta əsatir də vardır. (Təhmasib M.H., 1967). 

     Göründüyü kimi, yazıçı-alimin folklora münasibəti zəngin məzmun və mündə-ricəyə malik 

olmuşdur. Onun “folklore”  haqqındakı baxışlarını ümumiləşdirən fəl-səfə doktoru E.Ağayev 

göstərir ki, Y.V.Çəmənzəminliyə görə:  

“1. Folklorda tarix özünəməxsus şəkildə əks olunur; 

2. Folklor etnoqrafiya ilə sıx bağlıdır; 

3. Folklor (nağıllar) ibtidai fəlsəfəni və dünyagörüşləri öyrənmək üçün bir qaynaqdır; 

4. Folklorla mifologiyanın bağlılığı o səviyyədədir ki, mifologiyanı bilmədən folkloru 

araşdırmaq «səthi və yarımçıq» nəticələr verər”. (Ağayev E., 2008). 

       Y.V.Çəmənzəminlinin folklor tədqiqatları onun çox yüksək elmi-nəzəri səviyyə malik 

olduğunu göstərir. Prof. İ.Abbaslının müşahidəsinə görə, «onun araşdırmaları təsdiq edir ki, 

Y.Vəzir Şərq və Avropa mədəniyyətini yaxından mənimsəmişdir. O qeyd edirdi ki, xalq 

yaradıcılığının araşdırılması bəşəriyyətin həyatında yeni səhifələr açır. Yusif Vəzir 

folklorşünaslığın tarixindən bəlli olan üç nəzəriyyə – elmi istiaqamət: mifoloji, miqrasiya və 

tarixi məktəblərlə bağlı maraqlı mülahizələr söyləmişdir. Y.Vəzirə görə, mifoloqların bütün 

epik janrların mifdən yaranması fikri ilə razılaşmaq olmaz. Müəllif daha konkret faktlara 

keçərək xatırla-dırdı ki, nağıllarla mifləri eyniləşdirmək olmaz. Çünki nağıllar öz mənşəyi, 

forma-laşması etibarilə daha sonrakı dövrlərin məhsuludur. Y.Vəzir mifoloji nəzəriyyəyə 

tənqidi ruhda yanaşmış, bu elmi istiqamətn bir çox müddəalarını qəbul etməmiş-dir” (Abbaslı 

İ., 2000). 

     Y.V.Çəmənzəminlinin folklorşünaslıq məqalələri içərisində nağıllara həsr olunmuş 

tədqiqatlar üstünlük təşkil edir. O, nağılları toplamaq, nəşr və tədqiq etməklə yanaşı, yeri 

gələndə özü də “Qaçaq Nəbi”, “Al toxmağım, vur toxmağım” kimi nağıllar yazmışdır. 

(Qasımov C., 2011) Y.V.Çəmənzəminlinin nağılları toplayıb nəşr etməsini günün vacib 

məsələlərindən hesab edən folklorşünas alim B.Abdulla bunun səbəblərini belə açıqlayır: 

“Şifahi ədəbiyyatın bir növü olan nağıl əslində xalq ruhunun, xalq etiqadının məhsuludur. 

Burada lap qədim zamanlarda yaşamış əcdadlarımızın həyata ibtidai baxışları, adət-ənənələri, 

dünyagörüşləri, sirli aləmə, kainata münasibətləri ifadə olunmuşdur”( Abdullayev B., 1981).  

    Y.V. Çəmənzəminlinin bu əsərləri, mərhum prof. A.Şükürovun qeyd etdiyi kimi, 

nağıllarımızın sirli qapılarını açmağı və oradakı fəlsəfi fikirləri aşkara çıxarmağı xəbər verən 

ilk əsərlərdir. (Şükürov A. 2005). Nağılların toplanmasının zəruriliyi məsələsinə Y.Vəzirin öz 

baxışları da xüsusi maraq kəsb edir. “Nağıl ilə xalqın bütün fəlsəfeyi-fikriyyəsi ifadə olunur 

deyən müəllif yazır ki: “Dünyanın ən qədim mədəniyyətlə-rindən birinin beşiyi Kür ilə Araz 

çaylarının arası olmuşdur. Bu mədəniyyətin əsaslarını bilmək üçün xalq ədəbiyyatımız, bilxassə 

nağıllarımız qiymətli vasitə ola bilər”. («Maarif və mədəniyyət» jurnalı, 1926) Deməli, 
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nağılların toplanması müəllifin diqqətini, yuxarıda deyilənlərlə yanaşı, həm də türk 

mədəniyyətinin, daha dəqiq desək “Kür-Araz” mədəniyyətinin qədimliyini öyrənmək və 

göstərmək baxımından da cəlb edirdi. 

      Onun bu mövzuda “Maarif və mədəniyyət” jurnalının 1926-cı il tarixli 9-cü nömrəsində çap 

olunmuş “Azərbaycan nağıllarının əhvali-ruhiyyəsi” adlı məqaləsi yazıçı-alimin 

folklorşünaslıq baxışlarını öyrənmək baxımından diqqəti cəlb edir. Fransadan Bakıya təzəcə 

qayıtmış Y.V.Çəmənzəminli folklorun xalq ədəbiyyatı kimi kütləvi şəkildə və elliklə 

toplanması kompaniyasını alqışlayır: “Azərbaycanın Şuralar dövründə ədəbi tariximizin izahı 

üçün qiymətli bir sahə vücuda gətirdiyi inkar olunmazdır. Bir neçə ilin müddətində o qədər 

materiallar meydana çıxdı ki, indi artıq ədəbiyyat tariximizin yazıla biləcəyinə əmin olmaq olar. 

Yalnız şifahi ədəbiyyatımız hələ lazımi surətdə təsvir olunmamışdır. Səbəbi aşkardır. Əvvəla 

şifahi parçalar toplanmalı və sonra nizama salınıb təhlil olunmalıdır”( Çəmənzəminli Y.V., 

1977). 

Alimin fikrindən aydın olur ki, o, fokloru həm də ədəbiyyat – yazılı ədəbiyyatın şifahi qolu 

hesab etmişdir. Bu cəhətdən folklor materiallarının toplanmasını alqışlasa da, ona münasibətin 

elmi səviyyəsi Y.V.Çəmənzəminlini razı salma-mışdır. O, belə hesab etmişdir ki, bu iş sistemli 

görülməlidir.Yazıçı-alimin bu məqaləsi sonralar Azərbaycan (o cümlədən sovet) tarixşünaslı-

ğında xüsusilə güclənəcək antitürk əhvali-ruhiyyəsinin o dövrdə də aktual olduğunu göstərir.        

       Y.V.Çəmənzəminlinin “Azərbaycanı öyrənmə yolu” məcmuəsinin 1928-ci il tarixli 1-ci 

nömrəsində çap etdirdiyi “Nağıllarımızı necə toplamalı” adlı məqaləsi qısa həcminə 

baxmayaraq, dərin metodoloji əhəmiyyətə malikdir. Diqqətçəkicidir ki, onun bu məqaləsi 

folklorumuzun regional spesifikasını öyrənmək baxımından bu gün də aktualdır. 

Y.V.Çəmənzəminli hələ 1928-ci ildə folklorun məhz bu üsulla – regional kontekstdə 

toplanması barədə yazırdı: “Azərbaycanın mədəniyyət tarixi-ni tədqiq edərkən Qarabağ, 

Şirvan, Qazax tərəflərin mədəniyyət tariximizdə, bil-xassə ədəbiyyat sahəsində böyük rol 

oynadığını görürük. Halbuki Bakı, Salyan, Lənkəran səmtləri istər ədəbiyyat, istər şivə etibarı 

ilə səfalı Şirvan, Qarabağdan çox-çox geridə qalır. Səbəbi aşkardır. Xalq mühitində rast 

gəlmədiyi şeylərə ad qoya bilməz. Mühit təbiətcə zəngin olursa, dil də genişlənir, ədəbiyyat da 

zənginləşir.  

      Beləliklə, yazıçı-folklorşünas belə hesab edir ki, mühitin təbiət zənginliyi onun ədəbi 

düşüncəsində inikas olunur. Təbiət nə qədər zəngin olursa, o, insanın ruhuna daha zəngin qida 

verir. Bu üsulla regional mühitin spesifikası, məhəlli kefiyyətləri folklorda bədiiləşir və onun 

özünəməxsusluğunu şərtləndirir. Y.V.Çəmənzəminli ona görə də xəbərdarlıq edir ki, “xalq 

ədəbiyyatı ilə məşğul olarkən, bu nəzəriy-yənin doğruluğunu hər addımda duyuruq. Bir zaman 

mən xalq ədəbiyyatını topla-yarkən, onları tutuşdurardım. Qarabağda işlədiklərimin Bakıda 

öyrəndiklərimdən hər cəhətcə yüksək olduğunu görürdüm. Deməli dağlı, meşəli, çeşməli yerin 

xalqı daha incə dilə, daha şairanə tərkiblərə malik olur”(Çəmənzəminli Y.V., 1977). 

Yazıçı-folklorşünasın bu dedikləri hazırda Azərbaycan folklorunun toplanması və tədqiqində 

başlıca metodoloji prinsip hesab olunur. 

       Y.V.Çəmənzəminli nağılların təsnifatını da vermiş və onları aşağıdakı kimi 

qruplaşdırmışdı: 1. Qədim ayinlərlə, zərdüştiliklə bağlı nağıllar; 2. Tarixi nağıllar; 3. Cocuq 

nağılları. Folklorşünas alim B.Abdulla bu bölgüyə münasibət bildirərək yazır: “Doğrudur, bu 

bölgü, eləcə də Yusif Vəzirin nağılların ideyasına münasibəti bir qədər mübahisəlidir. Lakin 
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dünya folklorşünaslığında nağıl bölgüsünə dair müxtəlif fikirlərin olması Çəmənzəminlinin 

dediklərini də bizə məqbul saymağa imkan verir. Eyni zamanda Azərbaycan 

folklorşünaslığında, bəzi ziddiyyətli cəhətlərinə baxmayaraq, ilk addım olmaq etibarilə Yusif 

vəzirin bu xidməti böyük qiymətə malikdir”( Abdullayev B., 1981). 

  «Elmi tədqiqata ən çox ehtiyacı olan folklor»dur («Ədəbiyyat qəzeti», 1934) deyən Y.V.Çə-

mənzəminlinin folklora baxışlarını öyrənmək baxımından onun 1928-ci ildə “İnqilab və mədə-

niyyət” jurnalında çap olunmuş “Xalq ədəbiyyatında bəşəri təmayüllər” adlı məqaləsi xüsusilə 

aktualdır.(Çəmənzəminli Y.V., 1977) Prof. Cəalal Qasımov yazır: “Məqalədə diqqəti cəlb edən 

ilk məqam əsərin “folklor” anlayışına verilən tərfilə başlanmasıdır. Y.V. Çəmənzəminli yazır: 

“Xalq ədəbiyyatı ağızdan-ağıza keçib nəsildən-nəslə intiqal edən ədəbiyyata deyilir. Bu tərif 

haqqında bütün müdəqqiqlərin rəyi bir görünür. Lakin xalq ədəbiyyatı deyilən bu el fikrinin 

məhsulu kimə və hansı xalqa məxsusdur deyildikdə, bir az çətinlik çəkilir. Çünki bir xalqın 

arasında məruf olan bir parça istər şəkil, istərsə də mövzu etibarilə başqa xalqların arasında da 

görünmədədir”.( Qasımov C., 2011) 

  

SONUÇ 

        Göründüyü kimi, tədqiqatçı birbaşa “folklor” sözündən istifadə etməmişdir. O, “xalq 

ədəbiyyatı” yazmış və bu ədəbiyyatın əsas keyfiyyətinin onun ağızdan-ağıza keçməsi, 

nəsllərdən nəsllərə ötürülməsi olduğunu göstərmişdir. Başqa sözlə, Y.V.Çəmənzəminli xalq 

ədəbiyyatının yazılı ədəbiyyatdan tamam başqa, fərqli keyfiyyətlərə malik olduğunu, başqa 

sözlə, xalqın qədim əsatiri-mifoloji görüşləri, etnoqrafiyası, etnopsixologiyası ilə bağlılığını 

nəzərə almaqla öz dövrünün tədqiqatçıları arasında məşhur olan “xalq ədəbiyyatı” termini ilə 

kifayətlənmişdir. 

Təbii ki, Y.V.Çəmənzəminli folkloru xalq ədəbiyyatı kimi heç vaxt yazılı ədəbiyyatla 

eyniləşdirməmiş, onların arasındakı bağlılığı, poetik söz koduna əsaslanan ortaqlığı nəzərə 

almaqla, əsas fərqləri, xüsusilə xalq ədəbiyyatının anonim (müəllifsiz) şəkildə müxtəlif xalqlar 

arasında yayılmasını, milli zəminin müəyyənləşdirilməsinin bəzən mümkün olmamasını 

həmişə göz önündə tutmuşdur. Bu cəhətdən alim xalq ədəbiyyatının əsas, özünəməxsus 

keyfiyyəti kimi onun bəşəriliyini diqqətə çatdırılmışdır.  

     Y.V.Çəmənzəminlinin “Xalq ədəbiyyatında bəşəri təmayüllər” adlı məqaləsin-də “Xalq 

ədəbiyyatı müəyyən fəlsəfədən məhrum deyil, lakin bu fəlsəfə, bəzi nağıllar istisna edilərsə, 

mücərrəd deyil, əməlidir” fikri (Çəmənzəminli Y.V., 1977) də folklorun öz mahiyyətin-dən 

doğmaqla (folklorun poetikasını əks etdirməklə) çox dərin elmi-nəzəri fikirdir. 

     Göründüyü kimi, Yusif Vəzir Çəmənzəminli bir alim kimi folklorda fəlsəfənin olmasından, 

başqa sözlə, folklor fəlsəfəsindən bəhs etsə də, həmin fəlsəfənin kefiyyətcə fərqli fəlsəfə 

olduğunu göstərmişdir. 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Page 362



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

  
 

 
 

ƏDƏBİYYAT (KAYNAKÇA) 

 

Abbaslı İ. Azərbaycan folklorşünaslığı: təşəkkülü və inkişaf mərhələləri / Azərbaycan şifahi 

xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, 9-cü kitab. Bakı: 2000, s. 16. 

Abdullayev B. Yusif Vəzir Çəmənzəminli və folklor. Bakı: 1981, s. 10 

Ağayev E. Azərbaycan mifologiya elmi və Mirəli Seyidov. Bakı: 2008, s. 41. 

Bünyadov Z. "Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin istintaqı", “Qırmızı terror” (Bakı: Azərnəşr, 

1993), səh. 199-204. 

Çəmənzəminli Y. V. Əsərləri. Üç cilddə. I cild. Bakı: “AVRASİYA PRESS”, 2005, 360 səh. 

Çəmənzəminli Y.V “Həyatım”, Əsərləri (Məqalələr, oçerklər və xatirələr),Bakı: Elmlər 

Akademiyası Nəşriyyatı, 1977,  III cild, səh. 312-319 

Çəmənzəminli Y. V. Əsərləri. Üç cilddə. III cild. Bakı: “AVRASİYA PRESS”, 2005, 440 səh. 

Çəmənzəminli Y.V. Azərbaycan nağıllarının əhvali-ruhiyyəsi / Y.V.Çəmənzəminli. Əsərləri, 3 

çilddə, III cild. Məqalə, oçerk, xatirələr. Bakı: 1977, s. 44. 

Çəmənzəminli Y.V. Nağıllarımızı necə toplamalı / Y.V.Çəmənzəminli. Əsərləri, 3 çilddə, III 

cild. Məqalə, oçerk, xatirələr. Bakı: 1977, s. 48. 

Çəmənzəminli Y.V. Xalq ədəbiyyatında bəşəri təmayüllər / Əsərləri, 3 çilddə, III cild. Məqalə, 

oçerk, xatirələr. Bakı: 1977, səh. 57-59. 

«Ədəbiyyat qəzeti» 1934, 22 dekabr. 

“Ədəbiyyat” qəzeti, 27 mart 1937-ci il. 

Qasımov C. Azərbaycan folklorşünaslığı və sovet totalitarizmi. Bakı: Nurlan, 2011, 600 səh. 

"Məlik Məmməd" nağılı. Bakı: Kaspi Nəşriyyatı, 1911, 43 səh. 

Məmmədov K. Yusif Vəzir Çəmənzəminliinin ədəbi-nəzəri mülahizələri / «Maarif və 

mədəniyyət» jurnalı, 1926, № 9, səh 44. 

MTN-in arxivi. Y.V.Çəmənzəminlinin istintaq qovluğu, PR-16870. 

Nəbiyev A. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı, I hissə. Bakı: 2009, 640 səh. 

Əsərləri, 3 çilddə, III cild. Məqalə, oçerk, xatirələr. Bakı: 1977, səh. 5. 

Şükürov A. Azərbaycan mifologiyası (tədqiq tarixindən). Bakı: 2005, s. 48. 

Təhmasib M.H. Ədib-alim. «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 9 dekabr, 1967, səh. 8. 

Vəzirov Y. Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər. İstanbul, 1337 (hicri), s.39. 

                                          
 

 

Page 363



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

  
 

 
 

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE “GÜL Ü NEVRÛZ” İLİŞKİSİ 

THE RELATİONSHİP BETWEEN ROSE AND NOWRUZ İN CLASSİCAL TURKİSH 

POETRY 

Dr. Öğr. Üy. Talip ÇUKURLU 

Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

ORCID: 0000-0002-5164-6720 

 

ÖZET 

İslamiyet’in kabulünden önceki Türklerin göçebe bir yaşam tarzı sürmeleri nedeniyle bitkiler 

ve çiçeklerden ziyade hayvanların önemi büyüktür. Çiçekler, Türklerin yerleşik hayata 

geçmesiyle birlikte Türk kültüründe önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Bunların içinde 

kendisine simgesel anlamlar yüklenen gülün ayrı bir yeri vardır. 

Ortaçağ’dan itibaren çeşitli Türk boyları, baharın gelişi için kutladıkları bayramı, Nevrûz olarak 

adlandırmıştır. Nevrûz’un nerede ve ne zaman kutlanmaya başlandığı kesin olarak 

bilinmemekle beraber İran’da Zerdüştlük öncesi dönemlerden beri var olduğu bilinmektedir. 

Miladi takvime göre 21 Mart’a denk gelen ve baharın başlangıcı kabul edilen Nevrûz ile baharın 

gelişinin habercisi olan gül arasında şairler tarafından çeşitli ilgiler kurulmuştur. “Nevrûz gülü” 

ifadesi bunun bir göstergesi olmakla birlikte “Kardelen” adı verilen çiçeğe de “Nevrûz gülü” 

denildiği bilinmektedir. 

Bu çalışmada, Nevrûz hakkında bilgi verildikten sonra “Gül ü Nevrûz” isimli eserlere kısaca 

değinilmiş, Nevrûz’da yapılan etkinlik ve âdetlere “Klasik Türk Şiiri” döneminde eser veren 

bazı Divan şairlerinden örnekler verilmiştir. Ayrıca şiirlerde, sosyal hayattan yansıyan, gül ile 

Nevrûz arasında kurulan sanatsal ilişkiler üzerinde de durulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Nevrûz, Gül, Çiçek, Klasik Türk Şiiri, Divan 

 

ABSTRACT 

Because the Turks before the adoption of Islam lived a nomadic lifestyle, animals rather than 

plants and flowers were of great importance. Flowers started to take an important place in 

Turkish culture with the settled life of the Turks. Among these, the rose, which has symbolic 

meanings, has a special place. 

Since the Middle Ages, various Turkish tribes have named the holiday they celebrated for the 

arrival of spring as Nowruz. Although it is not known exactly where and when Nowruz started 

to be celebrated, it is known that it has existed in Iran since pre-Zoroastrian times. Various 

interests have been established by poets between Nevruz, which coincides with March 21st 

according to the Gregorian calendar and is accepted as the beginning of spring, and the rose, 

which heralds the arrival of spring. While the expression "Nowruz rose" is an indication of this, 

it is known that the flower called "Snowdrop" is also called "Nowruz rose". 

In this study, after giving information about Nowruz, the works named "Rose and Nowruz" 

were briefly mentioned, and examples of some Divan poets who worked in the period of 

"Classical Turkish Poetry" were given to the activities and customs performed in Nowruz. In 

addition, the artistic relationships established between the rose and Nowruz, reflected in the 

social life, were also emphasized in the poems. 
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GİRİŞ 

İslamiyet’in kabulünden önceki Türklerin göçebe bir yaşam tarzı sürmeleri nedeniyle bitkiler 

ve çiçeklerden ziyade hayvanların önemi büyüktü. Çiçekler, Türklerin yerleşik hayata 

geçmesiyle birlikte Türk kültüründe önemli bir yer tutmaya başlamış; gül, lale, karanfil gibi 

çiçeklere olan ilgi artmış; bu bitkiler zamanla gıda, tedavi, güzellik vb. alanlarda kullanılmaya 

başlanmıştır. Bunların yanı sıra çiçeklere zamanla simgesel anlamlar da yüklenmeye 

başlanmıştır. Bunlardan biri olan “Kardelen” veya “Nevrûz Çiçeği” olarak adlandırılan çiçek, 

bitki âleminde Nevrûz’un/ilk baharın sembolü olarak kabul edilir. Bu çiçek, Kardelengiller 

familyasından olup, diğer adı “Hatice Gülü” (Galathus) olan ve “Nevrûz Gülü” olarak da 

bilinen bir türdür. (Nerimanoğlu, 2004: 155). 

Coğrafyaya ve zamana göre birbirinden ilginç, çok farklı Nevrûz gelenekleri ortaya çıkmıştır. 

Bu çalışmada çeşitli Nevrûz geleneklerine kısaca değinilecek, çoğunlukla gül ile ilgili olanların 

üzerinde durulacak ve bunların Klasik Türk şiirine yansımaları ele alınacaktır. 

 

1. NEVRÛZ 

Farsça birleşik bir isim olan Nevrûz’un kelime anlamı “yeni gün”dür (Devellioğlu, 2003: 830; 

Kanar, 1998: 664). Bugün, güneşin Koç burcuna girdiği gün olup Rûmî takvime göre 9 Mart’a 

rastlar; ilkbaharın başlangıcı ve Celâlî takvimine göre yılbaşıdır (Devellioğlu, 2003: 830). Bu 

tarih Miladi takvime göre ise 21 Mart’a denk gelir ve baharın başlangıcı kabul edildiği için 

“Nevrûz Bayramı” olarak da isimlendirilir (Kanar, 1998: 664). Mütercim Asım Efendi 

Nevrûz’u, “Nevrûz-ı Âmme” (21 Mart) ve “Nevrûz-ı Hâssa” (28 Mart) olarak ikiye ayırır 

(2000: 558). Allah’ın kainatı ve Hz. Âdem’i bu günde yarattığına, Cennet’ten bu gün dünyaya 

gönderildiğine, Hz. Havva ile Arafat’ta bu gün buluştuğuna vb. inanılır (Sarıçiçek, 2007: 230). 

“Selçuklu döneminde Vezir Nizâmülmülk tarafından hazırlatılıp Sultân Melikşâh’a sunulan 

takvime göre 21 Mart yılbaşıdır. Takvîm-i Celâlî veya Takvîm-i Sultânî diye bilinen takvimde 

21 Mart’ın yılbaşı oluşunun sebebi Türklerin Nevrûz’u bir bayram olarak kutlama geleneğidir. 

Eski Türklerce kullanılan On İki Hayvanlı Türk Takvimi’nde de Nevrûz yılbaşıdır.” (Karaköse, 

2008: 172). Büyük Selçuklu Devleti’nin bayrağı ve Osmanlı Devleti’nin sancak ve tuğları sarı, 

kırmızı, yeşil renklerden oluşmaktadır. Bu renkler hareketi, coşkuyu ve hürriyeti temsil 

ettiğinden nevrûz, kültürümüzde hareket günü, “istiklal günü” anlamına da gelir. Asırlardır 

şenliklerle kutlanan Nevrûz, 2010 yılında UNESCO tarafından “21 Mart Dünya Nevrûz 

Bayramı” olarak ilan edilmiştir. 

Nevrûz’un nerede ve ne zaman kutlanmaya başlandığı kesin olarak bilinmemekle beraber 

İran’da Zerdüştlük öncesi dönemlerden beri var olduğuna dair çeşitli bilgilere ulaşılmıştır 

(Gündüz, 2007: 60)1. İran’da bayram olarak kutlanan bu günlerde çeşitli etkinlikler yapılır. 

İnsanların yüzlerine gül atmak bunlardan biridir (Çetindaş, 2013: 14). Halka, çeşitli bitkilerin 

karışımından yapılan “nevrûziyye” macunları dağıtılır.2 

                                                       
1 Nevrûz’un hangi inanışlar çerçevesinde kutlandığına dair ayrıntılı bilgiye yararlanılan kaynaktan bakılabilir. 
2 Konumuz Nevrûz’un gül ile olan ilişkisi olması münasebetiyle tafsilata girilmeyecek olup Nevrûz ve nevrûziyye hakkında 
ayrıntılı bilgi için bkz. Bayak, 2007, c. 14: 62; Gündüz, 2007: 60-61; Karaköse, 2008: 171-187; M. Âsım Efendi, 2009: 558; 
Onay, 2009: 354-355; Pakalın, 2004: 686-689; Pala, 2005: 357-358; R. Levy, 1964: 233-234; Sarıçiçek, 2007: 229-239. 
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Ortaçağ’dan itibaren çeşitli Türk boyları, baharın gelişi için kutladıkları bayramı, Nevrûz olarak 

adlandırmıştır. Selçuklularda Nevrûz resmi bayram ilan edilmiştir. Osmanlı Devleti’nde kaleme 

alınan “nevrûziyyeler”in3, halk arasında ve sarayda yapılan çeşit çeşit yine nevrûziyye adı 

verilen Nevrûz macunlarının (Onay, 2009: 719; Pakalın, 2004: 688), Nevrûz bahşişlerinin, 

Nevrûz münasebetiyle devlet erkanı tarafından padişaha sunulan ve “nevrûziyye pişkesi” adı 

verilen hediyelerin (Pakalın, 2004: 689) varlığı bilinmektedir. 1980’lerden itibaren Türk 

cumhuriyetlerinde de resmi bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır. Nevrûz günü ateşler 

yakılır ve günahlardan temizlenmek maksadıyla üzerinden atlanır, ateşte demir dövülür, tahıllar 

ıslatılıp çimlendirilir, evlerde yedi çeşit tahılla Nevrûz masaları hazırlanır, bazı toplumlarda 

hayvanlar kurban edilir, bugüne özel yarışmalar düzenlenir (Gündüz, 2007: 60-61). 

Nevrûz’un diğer bir yönü ise Türk müziğinde önemli bir yeri olan makama adını vermiş 

olmasıdır.  Devellioğlu, Nevrûz ismiyle oluşturulan 21 makam hakkında bilgi vermiştir (2003: 

831-832). Birçok Osmanlı şairi eserlerinde bu makamlardan bahsetmiştir. Bu konuda Karaköse 

şunları söyler:  

 

“Türk musikîsinde uzun süre kullanılmış ve birçok mürekkep şekli bulunan bir şed 

makamın adıdır. Maalesef, günümüze bu makamda bir beste ulaşmamıştır. Ancak, 

edebiyatımızdaki işleniş şekline bakarak bu makamın çok yaygın olarak kullanıldığını 

söyleyebiliriz. Nevrûz makamı, mürekkep şekilleriyle terkip veya diğer makamlarla 

mütenasip olarak kullanılmıştır. Nevrûzda, bülbülün ötüşü de nevrûz makamıdır.” 

(2008: 183).4 

 

Bâkî aşağıdaki beyitte, bahsedilen makamlardan biri olan “nevrûz-nevâ” makamına telmihte 

bulunur. O, bülbülün, gül şâhının huzurunda nevrûz makamından başlayıp güzel bir gazel 

oluşturduğunu söyler. Şâir aslında, padişahın da hazır bulunduğu bir mecliste, bir şâirin güzel 

bir gazel oluşturduğunu îmâ eder. Bunun yanı sıra beyitten, bülbülün güzel ötüşüne Nevrûz’un 

gelmesiyle başladığını çıkarmak da mümkündür. Şâir, beytini, her iki anlama gelebilecek 

şekilde oluşturmuştur:  

 

Başladı gülşende mürg-i hoş-nevâ nevrûzdan 

Şâh-ı gül bezminde taksîm itdi bir garrâ gazel  Bâkî, g.310/25 

 

Güzel sesli kuş (bülbül) gülşende nevrûz (makamından) başlayarak gül şâhının meclisinde 

güzel bir gazel taksim etti. 

 

“Nevrûz-ı uşşâk” da yine “Türk müziğinin en az altı asırlık bir mürekkep makamı olup 

zamanımızda örneği kalmayan” bir makamdır (Devellioğlu, 2003: 831). Nevrûz ve uşşâk 

kelimeleri bağımsız düşünülürse her ikise de ayrı makamlardır. Yahyâ, bülbüllerin nağmesinin 

                                                       
3 Osmanlı Devleti’nde Nevrûz gününde şairlere hediye verme adeti yaygındı. Hatta Zâtî’nin padişaha sunduğu nevrûziyyelere 
mukabil 2000 akçe caize aldığı bilinmektedir. Bu miktar onun neredeyse bir yıllık geçimini temin edecek bedeldir. Ayrıntılı 
bilgi için bkz. Bayak, 2007: 62. Müneccimbaşı, yeni takvimi padişaha takdim ettiği zaman ihsan alırdı. Buna da nevrûziyye 
denirdi (Kutlu, 1990: 48). 
4 Ayrıntılı bilgi için bkz: Karaköse, 2008: 171-187. 
5 Klasik Türk şairlerinden örnek olarak verilen beyitlerin yanlarındaki harfler (g. Gazel, k. Kaside) şiirin türünü; 
birinci sayı şairin divanındaki şiir sırasını, ikinci sayısı ise o şiirdeki kaçıncı beyit olduğunu göstermektedir. 
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gonca çocuğunu açmadığını çünkü onun küçüklüğü sebebiyle nevrûzdan da âşıklardan da 

habersiz olduğunu söyler. Aynı zamanda tevriye ile “uşşâk” ve “nevrûz” makamlarını bilmediği 

ima edilir. Nevrûz vakitlerinde gonca halinde bulunan gülün, bülbüllerin ötüşleri sayesinde 

açtığı söylenerek hüsn-i talil yapılmıştır: 

 

Gonca tıflın açmadı Yahyâ hezârun nağmesi 

Bî-haberdir dahı ol uşşâkdan nevrûzdan   Ş. Yahyâ, g.277/5 

 

Yahyâ! Bülbüllerin nağmesi gonca çocuğunu açmadı. (O çocuk olması sebebiyle henüz) 

âşıklardan da nevrûzdan da habersizdir. 

 

2. GÜL 

Giriş bölümünde de değinildiği üzere, Türklerin İslamiyet’i kabul edip yerleşik hayata 

geçmeleriyle birlikte çiçeklere olan ilgi artmış ve onlara simgesel manalar yüklenmiştir. 

Kültürümüze özgü olarak söz gelimi lale Hz. Allah’ın, gül Hz. Peygamber’in, kırmızı gül aşkın, 

beyaz gül ayrılığın istiaresi şeklini almıştır. 

“Gül sadece şiirde değil, birçok sanat dalında, halkın geleneklerinde, inançlarında, kozmetikte, 

ilaç yapımında, giyim kuşamda... kendine önemli bir yer edinmiş bitkisel ve kültürel bir miras 

konumundadır” (Çukurlu, 2019: 18). 

Klasik Türk şiirinde gül aşkın ve sevginin sembolüdür. Şairler hemen her fırsatta sevgiliyi gülün 

rengiyle, kokusuyla, dokusuyla, şekliyle ilişkilendirmiştir. Gül ile sevgilinin yanağının 

ilişkilendirildiği bir beyitte şairin asıl amacı gülün yumuşak ve renkli yapraklarına işaret etmek 

değildir; yaprakların bu özelliğinden yararlanarak sevgilinin yumuşak, kırmızı ve taze yanağını 

anlatmaktır (Bayram, 2001: 423). 

Klasik bir şair için gül, ilkbaharın müjdecisi, gülşenlerin ve eğlence meclislerinin habercisidir. 

Osmanlı şiirinde kendisinden en çok bahsedilen çiçeğin gül olduğunu söylemek mümkündür. 

Örneğin, Necâtî Bey Divanı’nın incelendiği bir çalışmada 650 gazelin 255’inde toplam 363 

beyitte gül ve güle dair çağrışımların yapıldığı tespit edilmiştir (Yazar, 2009: 2371). 

Bu çalışmanın asıl konusu olan gül ile Nevrûz ilişkisi olduğundan gül ile ilgili ayrıntılı bilgiyi 

ilgili çalışmalara havale edip6 Nevrûz gülü’nün kullanımına Şehriyâr’dan bir örnek vererek bu 

bölümü sonlandırmak istiyoruz. Nevrûz gülü, baharın gelişinin habercisi olan çiçektir. Kimi 

zaman Kardelen, kimi zaman da gül, Nevrûz gülü olarak adlandırılmıştır. Aşağıdaki şiirde 

kastedilen karları delerek çıkan Kardelen’dir: 

 

Bayram yeli çardahları yıhanda 

Novruz güli, gar çiçegi çıhanda 

Ag bulutlar köyneklerin sıkanda 

Bizden de bir yâd eleyen sag olsun 

                                                       
6 Ör. Çukurlu, 2019. 
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Derdlerimiz koy dikkelsün dağ olsun   Şehriyâr7 

 

3. “GÜL Ü NEVRÛZ” ESERLERİ 

Klasik Türk şiirinde Nevrûz konusunda zengin bir edebi birikim mevcuttur. Şairlerden Bâkî, 

Nedîm ve Nefèî’nin en güzel nevrûziyyeleri yazdığı kabul edilir. Lutfî, Zihnî, Muîdî, Muhibbî 

Mehmet Efendi, Sâbir gibi şairler ise “Gül ü Nevrûz” ismi verilen mesneviler kaleme 

almışlardır (Bayak, 2007: 62; İnce, 2008: 51). 

Bunlardan biri olan Gül ü Nevrûz, XV. yüzyıl Çağatay şâirlerinden, Orta Asya klasik Türk 

edebiyatının ilk büyük şairi olan Lutfî’nin, Celâleddin Tabîb’in aynı adı taşıyan Farsça 

eserinden tercüme yoluyla meydana getirdiği âşıkâne mesnevisidir. 1228 beyitlik mesnevide 

Doğu kültürüne mahsus aşk hikayesi anlatılır (Eraslan, 2003: 233). 

Bir diğeri ise XVI. yüzyıl şairlerinden Abdî’nin Gül ü Nevrûz isimli eseridir. Abdî de bu eseri 

İranlı şair Celâleddin Tabîb’ten çevirmiştir. Eser genellikle Doğu toplumlarında görülen klasik 

aşk hikayesinden oluşmaktadır: Sultan Ferruh’un oğlu yoktur, Tanrı’ya dua eder, Nevrûz 

gününde bir çocuğu olunca adını Nevrûz koyar... Bu genç, başka bir sultanın kızı Gül’e aşık 

olur, Bülbül aralarını yapar, bunu öğrenen aileler karşı gelirler, kız babası tarafından zorla 

başkasıyla evlendirilmek istenir... (İnce, 2008: 5-56). 

Örnek olarak verilen iki eserden de anlaşılacağı üzere Gül ü Nevrûz hikayeleri, Leyla vü 

Mecnûn, Hüsn ü Aşk, Gül ü Bülbül gibi klasik şark hikayelerindendir.8 

 

4. GÜL’ÜN NEVRÛZ ZAMANINDA AÇILMASIYLA İLGİLİ KULLANIMLAR 

Giriş bölümünde de bahsedildiği üzere 9 Mart veya 21 Mart, Nevrûz’un başlangıcı olarak kabul 

edilir. Bu tarihler aynı zamanda, kış mevsiminin ardından doğanın yeniden dirilmesiyle, uzun 

süre toprak altında kalan bitkilerin gün yüzüne çıkması, kış uykusundan uyanan canlıların 

tabiatı şenlendirmesi, kapalı alanlara mahkum olan insanların da dışarı çıkması anlamlarına 

gelir. Eski zamanların tenezzüh yerleri ise gülistânlardır. 

Aşıklar, uzun bir süre sevgililerini görememiş, onların gül yüzlerine hasret kalmışlardır. 

Nevrûz’la beraber sevgililer gül bahçelerine gelmeye başlamıştır. Sevdiklerini gören aşıklar ise 

şiirler, şarkılar söyleyerek bülbül gibi şakımaya başlamışlardır. 

Mezâkî, aşağıdaki beytinde hem güllerin açma zamanının Nevrûz’a denk geldiğini söylerken 

hem de açık istiare sanatından yararlanarak sevgilileri güllere, aşıkları bülbüllere, aşıkların 

terennümlerini ise bülbüllerin ötüşleriyle ilişkilendirmiştir:  

 

Geldi nevrûz gülün fasl-ı bahârın görelüm 

Güllerin seyr idelüm bülbül-i zârın görelüm   Mezâkî, g.312/1 

 

                                                       
7 Temizkan, 2007: 320’den naklen Muharrem Ergin, Azeri Türkçesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 
İstanbul, 1981, s. 1. 
Ayrıca, Azerbaycan Sahası, Türkmenistan Sahası, Çağatay-Özbek Sahası, Doğu Türkistan (Uygur) Sahası, Tataristan-Kırım 
Sahası ve Anadolu Sahası başlıkları altında bazı şâirlerin nevrûz konulu şiirleri hakkında bilgi için bkz: Temizkan, 2007: 317-
333. 
8 Ayrıntılı bilgi için bk. Çaldak, 20004; Delice, 1997; Efendioğlu, 2018; İnce, 1998; İnce, 2008; Taşkın 2014. 
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Nevrûz geldi, gülün, bahar zamanını görelim. (Bu zamanın) güllerini seyr edelim, inleyen 

bülbülünü görelim. 

 

Fuzûlî de Mezâkî ile aynı şekilde, güllerin yılda bir defa açtığını, o zamana da Nevrûz 

denildiğini belirtir:  

 

Her gün açar gönlümü zevk-i visâlin yenleden  

Gerçi güller açmağa her yılda bir nevrûz olur  Fuzûlî, g.97/1 

 

Güllerin yılda bir açtığı zaman Nevrûz olur ama sana kavuşma zevki gönlümü her gün açar. 

 

Güllerin Nevrûz zamanlarında açmasına telmihte bulunan şairlerden biri de Nefèî’dir.  O, 

sevgilinin bu vakitlerde gezintiye çıktığını ifade etmek için “bir güzelin yaptığı cilve ve naza 

dayanabileceksen Nevrûz zamanında seyre çık” der:  

 

Var ise ger şîve-i reftâr-ı yâra tâkatin 

Seyre çık bir serv-i gül-ruhsâr ile nevrûzda   Nef‛î, g.120/2 

 

Eğer yârin yürüyüşündeki cilveye (kapılmamaya) tâkatin varsa nevrûzda gül yanaklı bir servi 

ile seyre çık. 

Nevrûz sadece güllerin açılması için bir vesile değildir. O, aynı zamanda yer-gök bütün alemi 

canlandırır. Zâtî’nin aşağıdaki beytinde geçen “Pervîn”, ülker yıldızının diğer adıdır 

(Devellioğlu, 2003: 862; Kanar, 1998: 137). Şâir, Nevrûz ile bahçelerin yeşillenmiş halini 

gökyüzündeki yıldızlara, tabiri caizse, güneş sistemine benzetir. Hatta şebnem sayesinde, sabah 

açan güller, ülker yıldızına benzemiştir:  

 

Seyyâre olun eyledi nevrûz yeri gök 

Şebnem seherî gülleri itdi yine Pervîn   Zâtî, g.1174/5 

 

4. NEVRÛZ-ŞÂH-GÜL İLİŞKİLERİ VE NEVRÛZ ÂDETLERİ 

Bu başlık altında, Nevrûz adetlerinin Klasik Türk şiirine yansıyan yönleri örnek beyitlerle 

incelenecektir. 

Aşağıdaki beyitte Figânî, gülün açmasının Nevrûz’un habercisi olduğunu belirtmiştir. 

Günümüzde gül yetiştiriciliğiyle meşhur olan Isparta’da güller, Mayıs-Haziran aylarında 

açmaktadır. Figânî ise, önce gülün açtığını, bunu gören Nevrûz’un ise gelmek için hızlandığını 

söylemiştir. Nevrûz’un başlangıcının 9 veya 21 Mart olduğu düşünüldüğünde güllerin 

günümüzdekinden çok daha erken dönemlerde, Mart ayının başlarında, açtığını söylemek 

mümkün görünmektedir. Figânî’nin 16. Yüzyıl şairi olduğu düşünüldüğünde aradan geçen beş 

asırlık dönemde mevsimlerin kayma ihtimali veya coğrafi farklılıklar göz önünde 
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bulundurulduğunda, güllerin o zamanlar daha erken bir dönemde açtığı, bu sebeple Nevrûz ile 

güllerin açması arasında ilişkiler kurulduğu düşünülebilir. 

Figânî’nin aşağıdaki beytinde gül şâhına cennetteki gül bahçelerinin haberi verilir. “Şâh” 

kelimesi tevriyeli kullanılmıştır. Gülün, çiçeklerin şahı/sultanı olduğu hatırlatılmak istenmiştir. 

Bu kelime aynı zaman “dal” anlamına gelmektedir. Gül dalına cennetteki gül bahçelerinin 

haberi verilince o da onlara benzemek için hemen açmayadurmuştur. Haberi veren saba 

rüzgârı/bâd-ı seherî’dir. Gül şâhı bu haberi alınca Nevrûz’un da haberi olur ve bir an önce 

gelmek için rüzgâr gibi hızlanır: 

 

Virdi şâh-ı güle gülzâr-ı cinânun haberin 

Oldı bâd-ı seherî gibi sebük-pâ nevrûz   Figânî, g.37/2 

 

Cennetteki gül bahçelerinin haberini gül şahına (dalına) verince, Nevrûz, sabah rüzgârı gibi 

hızlandı (hızlıca geldi). 

 

Aşağıdaki beyitte Nevrûz kişileştirilerek sultâna benzetilmiş ve sultânın gezintiye gelmesiyle 

güllerin gümüş kaplarda güllaç getirdikleri söylenmiştir. Bu beyit, döneme ait Nevrûz’da güllaç 

dağıtmak gibi bir âdeti yansıtıyor olduğundan ayrı bir öneme sahiptir:  

 

Nevrûz şâhı gülşene geldi teferrüce  

Güller gümüş sahanlar ile çekdiler gülâc   Behiştî, g.68/2 

 

Nevrûz şâhı gülşene gezintiye gelince güller gümüş sahanlar ile gülaç getirdiler. 

 

Mezâkî de benzer bir hayal ile Nevrûz’u sultâna; gülü sultanın meclisini süsleyen kadehe, jâleyi 

meye, goncayı ise ilkbaharın şarap kadehine benzetmiştir. “Kedû”, kelime anlamı olarak 

“kabak”ı ifade etmektedir. Eski zamanlarda kabaklar, içleri oyularak, -bir nevi fıçı gibi- şarap 

saklama kabı olarak kullanılmıştır. Şairin goncayı bu kaba benzetmesi nadir görülen 

teşbihlerdendir: 

 

Meclis-i sultân-ı nevrûzı yine zeyn itmeğe 

Gül kadehdür jâle mey gonce kedû-yı nev-bahâr  Mezâkî, g.148/7 

 

Nevrûz sultânının meclisini süslemek için gül kadeh, jâle mey, gonca ise yeni baharın şarap 

kabı oldu. 

 

Aşağıdaki beytinde sarıkların kenarına gül veya gonca sıkıştırma geleneğine telmihte bulunan 

Mezâkî, goncaların Nevrûz zamanında sarığın kenarına iliştirildiğini söyleyerek bir Nevrûz 

âdetini de hatırlatır. Bununla birlikte, sünbüller de -aynı güller gibi- yılda bir defa açan ve güzel 

kokan çiçeklerdir fakat kışın karların erimesiyle birlikte canlanırlar ve bahar mevsimi gelince 
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kururlar. Onların kuruduğu sıralarda ise güller açmaya başlar. Şair ilk mısrada “cennet 

bahçelerinin sünbüllerini ne edelim, şimdi gül zamanıdır” derken mezkur duruma da telmihte 

bulunmaktadır: 

 

Fasl-ı güldür sünbül-i bâğ-ı cinânı n’eylerüz 

Goncalar zîb-i ser-i destâr olur nevrûzda   Mezâkî, g.370/6 

 

Isparta’da her sene güllerin açma zamanında gül bayramı/gül festivali yapılmaktadır. Bu 

etkinliklerde konukların üzerine gül suyu sıkılmakta, gül yaprakları saçılmakta, misafirlere gül 

ürünleri ikram edilmektedir. Benzer bir âdeti Ahmet Paşa’da da görmekteyiz. Aşağıdaki beyitte 

rüzgarı, gül serpen bir hizmetçiye benzeten Ahmet Paşa bu benzetmesiyle gülün bahar 

rüzgarıyla açılmasına telmihte bulunmakla beraber Nevrûz eğlencelerinde hizmetlilerin gül 

yaprakları saçmasına da işaret etmektedir. Bununla birlikte şarap kadehinin üzerine gül yaprağı 

koymaya işaret edildiğini söylemek de mümkündür: 

 

Ayş nevrûzunda gül-bîz olmadan ferrâş-ı bâd 

Bâdeden cân bezmine berg-i gül-i handân yağar  Ahmet Paşa, g.35/3 

 

Eğlence Nevrûz’unda (gününde) rüzgâr hizmetçisi gül serpmeden, bâdeden cân meclisine gül-

i hândân yaprağı yağar. 

 

Nevrûz günlerinde yapılan çeşitli etkinliklerle beraber gecelerinde kıssalar anlatılır. Bunlar 

genellikle birbirine kavuşamayan iki aşığın hikayesidir.9 Mesîhî, bu kıssalardaki sevgililerin 

yaşadığı sıkıntılara telmihte bulunarak, çektiği derdin ve gamın hikâyesi ile Nevrûz kıssasını 

Ferhâd’ın gülüne, yani Şîrîn’e söylediğini belirtmiştir:  

 

Derd ü gamum hikâyetin ol yâra eyledüm  

Nevrûz kıssasın gül-i Ferhâda eyledüm   Mesîhî, g.156/1 

 

Dert ve gamın hikâyesini o yâre söyledim. Nevrûz kıssasını Ferhad’ın gülüne söyledim. 

 

Nevrûz günlerinde hikayeler okunmasını şiirlerinde ele alan bir diğer şair ise Ahmet Paşa’dır. 

Fakat Ahmet Paşa’nın okuduğu kitap ve anlattığı mesele diğerlerinden farklıdır. O, Fatih Sultan 

Mehmed’i methettiği bir kasidesinde “bülbülün Nevrûz bayramının geldiğini gördüğü zaman 

gül defterini eline alarak zafer kazanan padişah için güzel dualar ve medihler okuduğunu” 

söylemiştir. Bu beytiyle Ahmet Paşa gülü, kat kat yaprakları sebebiyle bir deftere, kendini ise 

o defterden güzel sözler okuyan bir bülbüle benzetmiştir. Üzeri kapalı olarak da “nevrûziyye” 

adı verilen caizeye talip olduğunu söylemektedir: 

                                                       
9 Özbek edebiyatındaki bir öernek için bkz. Bilveren, 2015: 37-68. 
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lyd-i nevrûzu görüp gül defterinden andelib 

Hoş du’a vü medh okur Şâh-ı zafer-yâb üstüne Ahmet Paşa, k.16/7 

 

Konuyla ilgili vereceğimiz son örnek beyit ise Hayâlî’ye aittir. “Nevrûz şâhı, sevgiliyi güzellik 

ülkesinin sultanı olarak görünce -sultanlara yaraşır bir şekilde- lale ve gülden küçüklü büyüklü 

çadırlar kurdurmuştur.” Şairin Nevrûz şahına çadırları gülden ve laleden kurdurması 

manidardır. Çünkü bu çiçekler -bilhassa gül- Nevrûz’un habercisidir ve ikisinin rengi de 

kırmızıdır. Uzunçarşılı’nın eserinde de belirttiği üzere padişah, vezir ve beylerbeyinden başka 

kimse kırmızı çadır kullanamaz. Bu renk hükümdara mahsustur (1945: 270). Sevgili, gönül 

mülkünün sultanı olduğuna göre ona yakışan çadır kırmızı gül ve lalelerden kurulmuş olanıdır. 

Bu beyit, Osmanlı şuarasının, devletin kurallarını, örfünü; toplumun adetlerini, yaşayışını 

zihninde yoğurarak şiire aksettirmesine güzel bir örnek teşkil etmektedir. Böyle Klasik Türk 

şiirinin toplumdan kopuk olmadığı da bir kez daha görülmüştür: 

 

Şâh-ı nevrûz görüp hüsn eli sultânı seni 

Lâle vü gülden eder hayme vü hargâh sana   Hayâlî 16/3 

 

SONUÇ 

Nevrûz, Doğu halklarının kültürlerinde ve yaşayışlarında çok önemli bir yeri olan özel bir 

zaman dilimidir. Bihassa İran’da ve Osmanlı’da halktan saraya kadar her kesimde coşkuyla 

kutlanmıştır. Nevrûz, baharın gelişiyle insanların güzel vakitler geçirmesi için bir vesile olmuş, 

çeşitli eğlenceler düzenlenmiş, toplumdan topluma değişen kıssalar anlatılmış ve hakkında 

birçok efsane uydurulmuştur. Özünde, birlik ve beraberliği perçinleyen bir unsur olan Nevrûz 

hakkında birçok şiir kaleme alınmıştır. Bu şiirlerde dikkat çeken önemli bir unsur, aynı 

dönemde ortaya çıkan ve görünüşü, kokusu, kendisine yüklenen anlamlar nedeniyle dikkatleri 

üzerine çeken güldür. Osmanlı şairleri çeşitli vesilelerle gül, gonca, dal, şah ve Nevrûz arasında 

söz sanatları yaparak hünerlerini göstermişler hatta yüksek miktarlarda caizeler almışlardır. Bu 

bildiride, büyük bir okyanus olan Osmanlı şiirinden birkaç damla beyit ile Nevrûz’un gül ile 

ilişkilendirilmesi ortaya konulmuştur.  
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“ŞUR” MUĞAM AİLƏSİNƏ DAXİL OLAN “RƏHAB” KİÇİK HƏCMLİ 
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ВХОДЯЩЕГО В СЕМЕЙСТВО  МУГАМОВ “ШУР" 
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Резюме 

 

Изучение мугамов, являющихся редкой жемчужиной художественного наследия 

азербайджанского народа, имеет большое значение для национального теоретического и 

исторического музыковедения. Изучение ладово-интонационных особенностей мугамов 

малого объема, их место и значение в музыкальной культуре Азербайджана, 

современное состояние, сохранение и изучение-одна из актуальных тем сегодняшнего 

дня. В представленной статье рассмотрено историческое прошлое мугама малого объема 

"Рахаб”, представлена информация о семье мугама “Шур”, к которой относится мугам 

"Рахаб", а также изучены его лад-интонационные особенности. 

Ключевые слова: мугам, Шур, Рахаб, мугам малого объема, музыка. 

 

 

Abstract      

     The study of mughams, a rare pearl of the artistic heritage of the Azerbaijani people, 

is of great importance for national theoretical and historical music studies. In addition, the study 

of lad-intonation characteristics of small-volume mughams, their place and importance in the 

Azerbaijani music culture, its modern State, Preservation and research is one of today's actual 

themes. In the presented article, “Rahab “reviewed the historical past of small-volume mugham, 

information about” Shur “mugham family belonging to”Rahab " mugham, as well as its lad-

intonation features were investigated. 

Keywords: Mugham, Shur, Rahab, small volume mugham, music  

 

 

Azərbaycan musiqi incəsənətinin və mədəniyyətinin qiymətli incilərindən hesab olunan 

muğam sənəti və muğamlarımızın yaranmasının tarixi dərin keçmişə söykənir. Azərbaycan 

muğamları yarandığı gündən müxtəlif xalqlara, xüsusən Şərq ölkələri xalqlarına da öz təsirini 

göstərmişdir. Azərbaycanın həmçinin digər ölkə və şəhərlərin adıları ilə bağlı olan muğamların 

həmin ölkə və şəhərlərdə yaranması haqqında müxtəlif yazılı mənbələr mövcuddur. 

Azərbaycan musiqi sənətində “muğam” termini 3 mənada işlənməsi qənaətinə gəlmək 

olar. Birinci - vokal instrumental çoxhissəli dəstgah, ikincisi – “muğam”ın  “məqam” kimi 

səslənməsi ilə müəyyən lad sistemi, üçüncüsü – “mayə”yə aid “pərdə” mənasını kəsb edir [6, 

səh. 71]. 

Hər bir muğam dəstgahının və onun şöbələrinin adları müxtəlif mənaları əks etdirmişdir. 

XIX əsr musiqişünas alimi M.M.Nəvvab “Vüzuhil-ərqam” əsərində muğamları təbiət hadisələri 

ilə bağlayır. Məsələn “Rəhab” muğamını yağışın damcı-damcı tökülməsindən alınmasını qeyd 

edirdi [6, səh. 46]. 

Sonralar isə dahi bəstəkarımız Ü.Hacıbəyli “Нарубеже Вастока” jurnalının 1929-cu il 3-

cü nömrəsində muğamların, ümumiyyətlə musiqinin təbiət və təbiət hadisələrindən götürüldüyü 

irəli sürür. 
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Bütün Şərq xalqları Şərq musiqisinin əsasını təşkil edən vokal-instrumental muğam 

formasının əmələ gəlməsində və inkişaf etdirilməsində mühüm rol oynamışlar. Ümumşərq 

xalqlarının ümumi yaradıcılıq məhsulu olan 12 muğam aşağıdakılardır: 

“Üşşaq”, “Nəva”, “Busəlik”, “Rast”, “Əraq”, “İsfahan”, “Zirəfkənd”, “Büzürk”, 

“Zəngulə”, “Rəhavi”, “Hüseyni”, “Hicaz”. 

“Rəhab” muğamı Yaxın Şərq xalqlarının 12 klassik muğamlarından biridir. Eləcə də 

“Rəhab” “Şur” muğam ailəsinə daxil olan kiçik həcmli muğamlardandır. “Şur” muğam dəstgahı 

şur məqamı əsasında qurulmuşdur. Ü.Hacıbəyli Azərbaycan şifahi-professional musiqisində 

“Şur”un da ən çox yayılanlardan biri hesab edir. O, bu muğamın bədii-ruhi təsir cəhətdən 

xarakterizə edərkən göstərir ki, “Şur” dinləyicidə şən, lirik əhval-ruhiyyə oyadır [2,  səh.16]. 

“Şur” sözünün farsca mənası eşq, sevgi deməkdir. Məhz bu sözün mənasını əks etdirən 

şur intonasiya səslənmələri dinləyicinin diqqətini cəlb edir və öz musiqi emosionallığını əks 

etdirir. Əgər “Şur” qədim dövrlərdə “Dügah” adlanıbsa, deməli onun mayəsi “lya” səsi 

olmuşdur. Sonralar, yəni XVI əsrdən başlayaraq, şur ladı və muğamı “sol” mayəli kökü özü 

üçün əsas götürmüşdür. Bu günümüzdə də “Şur” dəstgahı kiçik oktavanın sol pərdəsində 

çalınıb-oxunur [6, səh. 125]. 

“Şur” muğamının adına yazılı ədəbiyyatlarda, şeirlərdə də rast gəlinir. Belə güman edirlər 

ki, hal-hazırki “Şur” muğamının və eyni adlı lad-məqamın özülünü qədim klassik muğamdan 

biri olan “Nəva” adlı muğam təşkil edir. 

Onu da qeyd edək ki, görkəmli xanəndə Əlizöhrab (Əli Zöhrab oğlu Səlimi 1922-ci ildə 

Bakıda) öz ifaçılıq təcrübəsində “Şur” dəstgahını “Nəva” ilə başlayıb “Mayəyi-Şur”a keçir [1, 

səh.144]. Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, “Nəva”nın səs sırası “Şur” məqamının səs 

sırasına oxşardır. 

Bakı muğam məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən biri, tar ifaçısı Mirzə Fərəc  

(Mirzə Fərəc Rza oğlu Rzayev – 15 mart 1847, Bakı, Şamaxı quberniyası – 27 

mart 1927, Bakı, Bakı qəzası)) “Şur” dəstgahının 30 şöbə və guşəsinin adını çəkir. Mayə, 

Dəraməd, Şur, Muyə, Busəlik, Səlmək, Zirkeş, Gülriz, Siyahruh, Cidayi, Xocəstə, Şikəteyi-

fars, Simayi-şəms, Hicz-Bağdadi, Hicaz-ərəbi, Raz-Məcnuni, Gəbri, Gövhəri, Sarəng-Əbu-

Əta, Qəməngiz, Məhti-Zərrabi, Şəkki-Şahnaz, Kürd-Şahnaz, Şur-Şahnaz, Şahi-Şahnaz, 

Şahnaz-xarə, Dilkəş. Cövhəri, Şur. Lakin adları çəkilən tərkib hissələrin əksəriyyətinə guşə 

kimi nəzər salmaq olar. Çünki, onlar öz həcmi, quruluşu və melodik xətt səslənmələri 

baxımından şöbə əhəmiyyəti daşımır. 

Zaman ötdükcə bu dəstgah da təkamülə uğrayaraq cilalanmış və bugünkü səviyyəsinə 

gəlib çatmışdır. Belə ki, xanəndə və instrumental ifaçıların repertuarında göstərilən ardıcıllıqda 

ifa edilir. Bərdaşt, Mayəyi-Şur, Şur-şahnaz, Bayatı-türk (Bayatı-qacar və Dügah), Şikəsteyi-

fars, Əşiran, Simayi-şəms, Hicaz, Sarənc, Nişibi-fəraz, Şura ayaq. 

Maraqlı hallardan biri də odur ki, instrumental ifada (üçlük) xanəndəni müşayiət edən 

zaman Bərdaşt ya ansambl şəklində, yaxud yalnız tarzənin ifasında səslənir. Görkəmli tarzən 

K.Əhmədov qeyd edirdi ki, Bərdaştın tarda ifası zamanı dolu üst və tərs mizrablarla getdikcə 

ağır və təmkinlə çalınır. Sonra isə ifaçı tədricən mayəyə düşür. 

 

Sol mayəli “Şur”un səs qatarına nəzər salaq: 
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M.M.Nəvvab 6 dəstgahın şöbə və guşələri ilə yanaşı “Rəhab” (Rəhavi) dəstgahının şöbə 

və guşələrinin də adını çəkir: “Rəhab”, “Hümayun”, “Tərkib”, “Hüzzal”, “Bayatı-türk”, 

“Bayatı-Qacar”, “Zəmin-xarə”, “Mavərənnəhr”, “Bali-kəbutər”, “Hicaz”, “Bağdadi”, 

“Şahnaz”, “Azərbaycan», “İraq”, “Əşiran”, “Zəngi-şötör”, “Osmani”, “Bayatı-kürd”, “Bayatı-

Şiraz”, “Hacı Yuni”, “Sarənc”, “Şüştər”, “Məsnəviyi-saqil”, “Suzi-güdaz” (6, səh. 43]. 

Artıq XIX əsrdə Mirzə Fərəcin muğam cədvəlində “Rəhab” muğamı 13 şöbə və guşədən 

ibarət idi. 1925-ci ildə Ü.Hacıbəylinin rəhbərliyi ilə qəbul edilmiş proqramda “Rəhab” muğamı 

9 şöbə və guşədən ibarət olmuşdur. Lakin sonradan 1952-ci ildə Ə.Bakıxanov, 1982-ci ildə isə 

K.Əhmədov və S.Ağayev tərəfindən tərtib olunmuş proqramlarda “Rəhab” muğamı 6 şöbə və 

guşədən ibarət olmuşdur. 

Şərqin qədim yazılı ədəbiyyatı olan “Qabusnamə”nin XI fəslində qeyd edilir ki, şah 

məclislərində əvvəlcə “Xosrovani” dəstgahını ifa edəndən sonra musiqiçilər “Rah” adlanan ağır 

templi havalar çalınardı. Bu “rah”lar qocaların və ağır təbiətli adamların ruhunu yaxın olduğu 

qeyd edilir [6, səh. 52]. 

“Rəhab” muğamının da xarakterinə uyğun ağır, samballı, ləmbərli çalındığını nəzərə 

alınsa, muğamın adının bu “rah”larla əlaqəsi fikrini də irəli sürmək olar.  

XII əsr dahi Azərbaycan şairi N.Gəncəvi “Xosrov və Şirin” poemasında adını çəkdiyi 8 

muğam adı içərisində “Rəhavi” (Rəhab) muğamının da adını çəkir. 

“Rəhab” muğamında bəm registr səslənmələrində lirik sevgi, məhəbbət, zil registr 

səslənmələrində isə qəhrəmanlıq əhval-ruhiyyəsi əks olunur. Bu muğamın şöbə və guşələrinin 

adları aşağıdakılardır: 

Bərdaşt (Əmiri ilə başlayır) 

Şikəsteyi-Fars 

Əraq 

Qərai 

Məsihi 

Rəhaba ayaq. 

 

“Rəhab” Əmiri ilə başlayır. Bu muğam do, sol, re “Şur” ladlarında ifa edilir. Lakin 

tədrisdə instrumental şəkildə do mayəli “Rəhab” çalınır və tədris olunur. Do mayəli “Rəhab” 

eyni ilə “Şur” ladının pərdələrinə uyğunluq təşkil edərək, istinad edir. 

Vokal-instrumental ifaçılıqda sol mayəli “Rəhab” ifa edilir. Xanəndələr bu muğamı ifa 

edərkən əvvəlcə rəng səslənir, sonra isə mayə ifa olunur. Əmiri şöbəsi “Şur”, “Şüştər”, “Nəva” 

muğamlarında da cüzi fərqlər olmaqla səslənir. 

 

“Rəhab”ın səssırası  

 

 

“Rəhab”ın bərdaştı Əmiri adlanır. Bu o qəbil muğamlardandır ki, onun bərdaştının adı 

var. Onu da qeyd edək ki, xanəndələrin sol mayəli “Rəhab”a üstünlük vermələrinin əsas səbəbi 

ondan ibarətdir ki, do mayəli “Rəhab”ın tərkib hissələri xanəndələr üçün çox bəm registrə 

düşür. Məhz bu baxımdan sol mayəli “Rəhab” vokal-instrumental ifada daha əlverişli hesab 

edilir. Bərdaştın (Əmiri ilə) not nümunəsinə nəzər salaq: 
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Lakin instrumental ifada sol mayəli “Rəhab” alətin texniki imkanları göstərmək və 

pozisiya baxımından ifa üçün münasib olmadığından do mayəli “Rəhab”a üstünlük verirlir. 

Çünki bu mayəli “Rəhab”ın ifası zamanı texniki ifa imkanları daha qabarıq şəkildə göstərmək 

mümkündür. Sol “Şur”da ifa olunan “Rəhab” instrumental ifaçılıqda II oktava do səsinə 

istinadən və gəzişmələrin bu səs ətrafında tamamlanmaqla ifa olunur. 

“Rəhab” “Şur”un şahnaz pərdəsinə istinad olunma ilə başlayır. Do mayəli “Rəhab” eyni 

ilə sol “Şur” ladının mayə pərdələrinə istinad edir və bu səslər ətrafında gəzişmələr ilə ifa edilir. 

“Rəhab”ın tərkib cümlələri “Şur”dan (mayəsi) fərqlənsə də, şurda olan tamamlayıcı mizrablar 

eyni ilə rəhabda təkrar olunur. 

 

 

 

Bu şöbədə muğamın əsas intonasiyası, özəyi cəmləşmişdir. Burada muğamın mayəsi 

ətrafında gəzişmələr özünü büruzə verir. Xanəndə ifası zamanı bərdaşt-mayə eyni ad altında 

oxunur. Əmiri ilə başlayır və ardıcıllıqla dəstgah ifa edilir. Xanəndələr üçün sol “Rəhab” 

əlverişli diapazon hesab edilir. 

İnstrumental ifada (tar, kamança, qanun) tədris proqramına uyğun olaraq do mayəli 

“Rəhab”ın bərdaştı ifa edilir, sonra isə oktava aşağı isə mayə rəhab ifa edilir. Mayədən sonra 

rəng və yaxud təsnif oxunur.  

 

Page 378



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

  

 
 

 

 

Mən qurbanam sən tək yara, 

Bəzək verib, zülfün dara. 

Səni çoxdan mən sevmişəm, 

Mənə gəl eylə bir çarə. 

 

Nəqərat: 

 

Naz ilə, saz ilə bax bir mənə, 

Şirin dillim, gözü qara. 

Mayədən sonra bəzən «Böyük Məsihi» də oxunur: 

 

 

“Rəhab”dan sonra “Şikəsteyi-fars” şöbəsi səslənir. Bu şöbə digər muğamlarda da (“Rast”, 

“Şur”) ifa olunur. Hansı muğamın tərkibində səslənməsindən asılı olmayaraq, hər muğamda öz 

təkrarolunmaz melodiyasını, lad-məqam xüsusiyyətlərini və məzmununu saxlaya bilir. Lakin 

fərq ondadır ki, ayrı-ayrı pərdələrə istinad edir və müəyyən pərdələrdə bitir.  

“Şikəsteyi-fars” şöbəsi qəmli, kövrək xarakterdədir. Bu şöbənin ifası zamanı aydın və 

ahəstə səslənmələr üstünlük təşkil edir. Bunu nəzərə alaraq xanəndələr bu hissə üçün qəzəl 

seçimində də diqqətli olmalıdırlar. 

 

Page 379



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

  

 
 

 

 

Bir cəhəti də qeyd edək ki, xanəndələr əksər hallarda mayədən sonra “Mübərriqə” 

oxuyurlar. Baxmayaraq ki, “Mübərriqə” “Şikəsteyi-fars”ın tərkib hissəsidir və bu şöbəyə rast 

gəlinən bütün muğamlarda (“Rast”, “Mahur-hindi”, “Orta-mahur”) hər ikisi ifa olunur. 

Lakin “Rəhab” muğamı vokal-instrumental ifada, yəni xanəndənin ifasında birbaşa 

“Mübərriqə” şöbəsi ilə başlanır. “Mübərriqə” “Şikəsteyi-fars”ın dramaturji baxımdan daha 

inkişaflı, kulminasiyaya doğru hərəkətli olan bir hissəsidir. Mübərriqənin not nümunəsinə nəzər 

salaq. 

 

 

 

Bu şöbədən sonra “Əraq” şöbəsi təntənəli, əzəmətli xakarterdə “Rəhab” muğamının 

kulminasiya şöbəsi kimi səslənir. Qeyd edək ki, bu şöbəyə digər muğamlarda da rast gəlinir 

(“Rast”, “Segah”, “Mahur-hindi”) və həmin dəstgahlarda da kulminasiya kimi özünü büruzə 

verir. Bu şöbə səslənən zaman insanın daxili aləminə sirayət edir, ifaçını və dinləyicini daim 

həyəcan altında saxlayır. İntonasiya cəhətdən “Əraq” “Qatar” muğamının musiqi materialına 

uyğunluq təşkil edir. 
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“Əraq” şöbəsindən sonra kiçik həcmli “Qərai” şöbəsi səslənir. Artıq adı çəkilən muğamda 

enmə, qayıdış məhz bu şöbə vasitəsi ilə həyata keçirilir. “Qərai” şöbəsinin enmə funksiyasını 

icra etməsinə digər muğamlardan “Rast”, “Mahur-hindi” və digərlərində də rast gəlinir.  

 

 

 

 

Bu şöbənin ardınca “Kiçik məsihi” və “Rəhaba ayaq” şöbələri səslənir. Qeyd edək ki, 

“Məsihi” şöbəsi lirik, həzin melodiyaya malikdir.  

 

 

 
 

Sanki gözəl sonluğu təmin edir və sonra isə “Rəhaba ayaq” şöbəsi ilə muğam sona çatır. 
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Onu da qeyd edək ki, do mayəli “Rəhab”ın instrumental səslənməsi zamanı sol “Şur”un 

sonluğu eynilik təşkil edir. Lakin sol mayəli “Rəhab”da isə sonluq fərqli olur. 

Azərbaycan muğamlarının, o cümlədən, “Rəhab” muğamının da rəng və təsniflərinin bir 

neçə variantda not yazıları mövcuddur. Bu not yazıları müxtəlif bəstəkarlar və musiqişünaslar 

tərəfindən müxtəlif ifalardan həyata keçirilmişdir.  

“Rəhab” muğamının müxtəlif səsyazılarının və not yazılarının toplamnması və 

öyrənilməsi də onun təşəkkülü və keçdiyi inkişaf yoluna işıq salır və “Rəhab”ın “Şur” muğam 

ailəsinin tərkibindəki yerini və əhəmiyyətini xarakterizə etməyə imkan verir. Qrammafon 

vallarında xanəndələr tərəfindən oxunan muğamların xanəndə araşdırılması xanəndə 

yaradıcılığında “Rəhab” muğamının geniş yayıldığını göstərir. Həmin muğamın not yazıları 

müəyyən zaman məsafəsində meydana gəlmişdir, lakin, onlar öz ilkin mənbəyindən uzaqlaşmış 

və ifaşılıq təcrübəsində həmin variantlar geniş yayılmışdır.  

Qrammofon vallarında Keçəçioğlu Məhəmməd, Ələsgər Abdullayev, İslam Abdullayev 

kimi ustad xanəndələrin ifasında “Rəhab” muğamının 1903-1912-ci illərə aid edilən səsyazıları 

saxlanılmışdır. Bu səsyazılarının araşdırılması göstərir ki, xanəndələr ciddi qanun-qaydalara 

əsaslanaraq, eyni zamanda, yaradıcılıq keyfiyyətləri nümayiş etdirərək, muğamları 

özünəməxsus bir yolla inkişaf etdirmişlər. Bu zaman muğama yeni cizgilər, avazlar, 

melodiyalar əlavə etmişlər. Bununla da muğamların vokal-instrumental ifa variantları meydana 

çıxmışdır.  

“Rəhab” muğamının 1950-1960-cı illərdə meydana gəlmiş səsyazıları Əlibaba 

Məmmədov (Əhməd Bakıxanovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı), Əbülfət Əliyev 

(Hacı Məmmədov - tar, Tələt Bakıxanovm – kamança) tərəfindən ifa olunmuşdur. Həmin 

dövrdə xanəndələr Hacıbaba Hüseynov, Nəriman Əliyev, Qaraxan Behbudov bu muğamı 

Bəhram Mansurov (tar), Tələt Bakıxanov (kamança) və xalq çalğı alətləri ansamblının 

müşayiətilə ifa etmişlər. Eyni zamanda, “Rəhab” muğamının instrumental variantlarına da rast 

gəlirik: balabanda Bəhruz Zeynalovun və Pavel Mayzuradzenin ifasında qrammofon valına 

yazılmışdır [5, səh. 14]. 

1980-2000-ci illərdə “Rəhab” muğamının yeni səsyazıları yazılmışdır: Zahid Quliyev, 

Mənsum İbrahimov (Ağasəlim Abdullayev – tar, Nazim Əsədullayev - kamança); Ağaxan 

Abdullayev (Zamiq Əliyev - tar, Ədalət Vəzirov - kamança); Mələkxanım Əyyubova 

(Ə.Bakıxanov adına xalq çalğı alətləri ansamblı, Möhlət Müslümov – tar, Fəxrəddin Dadaşov 

– kamança); Zabit Nəbizadə (Ələkbər  Məmmədov – tar, Rauf İslamov – kamança); Güllü 

Muradova (Elçin Həşimov – tar, Elnur Əhmədov – kamança) və başqaları.  

Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı sonuncu nəşrlərdən biri olan “Azərbaycan muğamı” 

adlı interaktiv audiovizual sistemlərdən ibarət nəşrdə “Rəhab” kiçik həcmli muğamlar sırasında 

xanəndə Səkinə İsmayılovanın ifasında təqdim olunmuşdur. Xanəndəni tarda xalıq artisti 

Möhlət Müslümov, kamançada xalq artisti Fəxrəddin Dadaşov müşayiət etmişlər. 

Göründüyü kimi, bütün bu səsyazıları müxtəlif illərdə həyata keçirilmişdir və demək olar 

ki, yüz illik bir dövrü əhatə edir. Əgər ilk səsyazıları l903-1912-ci illərin qrammofon 

vallarından götürülmüşdürsə, axırıncı səsyazıları artıq son illərə aiddir. Səsyazılarınm 

xronmetrajı da müxtəlifdir: üç dəqiqədən iyirmi-iyirmi üç dəqiqəyə kimi dəyişir ki, bu da 

səsyazısı texnikasının inkişaf yolunu və imkanlarını əks etdirir və muğam sənəti üçün çox 

əhəmiyyətlidir. Göstərilən səsyazılarına əsasən müxtəlif nəsillərə mənsub xanəndələrin ifaçılıq 

təfsirlərini izləmək imkanı əldə etmiş oluruq. 

“Rəhab” muğamının ilk səsyazı variantından tutmuş onun ən son ifa nümunələrinə kimi 

ifaçılıq variantlarının müqayisə olunması muğamın əsasən: “Dəraməd”, “Bərdaşt” (“Əmiri”), 

“Mayeyi-Rəhab”, “Rəhab təsnifi”, “Şikəsteyi-fars”, “Mübərriqə”, “Segah təsnifi”, “Əraq”, 

“Məsihi”, “Rəhaba ayaq” kimi ənənəvi şöbələrdən ibarət olduğu üzə çıxır. Bununla belə, hər 

bir sənətkarın özünəməxsus yolu və ifaçılıq xüsusiyyətləri vardır və eyni bir muğamın müxtəlif 

ifalarda səslənməsi bunu bir daha sübut edir [5, səh. 14]. 
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Eyni zamanada Azərbaycan muğamlarının, o cümlədən, “Rəhab” muğamının, rəng və 

təsniflərinin bir neçə variantda not yazıları mövcuddur. Bu not yazıları müxtəlif bəstəkarlar və 

musiqişünaslar tərəfindən müxtəlif ifalardan həyata keçirilmişdir.  

Məlum olduğu kimi bir çox bəstəkarlarımız görkəmli muğam ifaçılarının ənənələrinə 

müraciət edərək, öz əsərlərində muğamlara əsaslanmışlar. Bu baxımdan Tofıq Bakıxanovun 

“Rəhab” simfonik muğamı, Cahangir Cahangirovun “Füzuli” kantatası “Rəhab” muğamını 

bəstəkar yaradıcılığında təcəssüm etdirən irihəcmli əsərlərdir. 

Tofiq Bakıxanov “Rəhab” simfonik muğamında muğamların bütün quruluş və lad 

düzülüşü xüsusiyyətlərini saxlayaraq, rapsodiya tərzində bir kompozisiya yaratmışdır. Bəstəkar 

müasir simfonik orkestrin imkanlarından və müxtəlif növlü polifonik və harmonik üsullardan 

istifadə edərək, yeni, çoxşaxəli ifa üsulu yaratmağa nail olmuşdur. 

Cahangir Cahangirov “Füzuli” kantatasında dahi şairin obrazlar aləmini təcəssüm 

etdirmək üçün “Rəhab” muğamından bəhrələnmişdir. Əsərin kompozisiya quruluşunda, musiqi 

materialının inkişafında, mövzuların quruluşunda muğamdan gələn xüsusiyyətlər aydın şəkildə 

öz əksini tapır. Bədii ifadə vasitələrinin seçimində də muğamın qanunauyğunluqlarına istinad 

önə çıxır. Bütün bunlar əsərin musiqi dilinin xüsusiyətlərini müəyyən etmişdir. 

Beləliklə, “Rəhab” muğamının xüsusiyyətlərinin araşdırılması göstərdi ki, bu muğam 

həmçinin kiçilməsinə baxmayaraq, özündə dəstgah əlamətlərini qoruyub saxlamışdır. Bu da 

özünü məhz kompozisiya quruluşunun tədrici inkişafında, digər məqam-tonallıqlara keçidlərlə 

zənginləşməsində, mayədən kulminasiyaya qədər olan inkişafın ardıcıllığında büruzə verir.  
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LİBYA DEVLETİ ULUSAL 

MUTABAKAT HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN AKDENİZ’DE DENİZ 

YETKİ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT 

MUHTIRASI’NIN ULUSLARARASI ANDLAŞMALAR HUKUKU AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 

EXAMINATION OF THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING REGARDING THE 

DELIMITATION OF MARITIME JURISDICTION AREAS IN THE MEDITERRANEAN 

SEA SIGNED BETWEEN THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF TURKEY AND THE 

LIBYAN GOVERNMENT BASED ON THE INTERNATIONAL LAW ON TREATIES 
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ÖZET 

Doğu Akdeniz’e kıyıdaş devletler olan Türkiye ve Libya arasında 27 Kasım 2019’da 

Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası 

imzalanmıştır. Mutabakat Muhtırası ile iki devletin Doğu Akdeniz’deki karşılıklı kıyıları 

arasında deniz yetki alanlarının sınırları belirlenmiştir. Mutabakat Muhtırası ile Türkiye, 

GKRY ve Yunanistan gibi Doğu Akdeniz’e kıyıdaş diğer devletlerin uluslararası deniz 

hukukuna aykırı faaliyetlerine tepki gösteren devlet olarak kalmayacağını ve aksi yönde hareket 

edeceğini ortaya koymuştur. Mutabakat Muhtırası ile Türkiye, Doğu Akdeniz deniz yetki 

alanlarının sınırlandırılması sorunu konusunda kendi görüşlerini yansıtan aktif politikalar 

uygulayan, kendi görüşlerine ve uluslararası deniz hukukuna uygun faaliyetleri ile Doğu 

Akdeniz’de sınırları belirleyen devlet konumuna gelmiştir. Mutabakat Muhtırası ile Türkiye, 

özellikle GKRY ve Yunanistan’ın kendi aralarında ya da diğer kıyıdaş devletlerle yapmak 

istediği, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de Antalya açıklarında dar bir deniz yetki alanına 

hapsedecek, uluslararası deniz hukukuna aykırılık teşkil edecek deniz yetki alanlarının 

sınırlandırılması andlaşmalarının önüne geçmiştir. Bahsedilen hususlar, Mutabakat 

Muhtırası’nın uluslararası deniz hukuku ve Türkiye açısından arz ettiği önemi ortaya 

koymaktadır. Mutabakat Muhtırası’nın uluslararası deniz hukuku ve Türkiye açısından arz 

ettiği önem, bir uluslararası andlaşma olarak Mutabakat Muhtırası’nın uluslararası andlaşmalar 

hukuku açısından incelenmesini gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı, Mutabakat 

Muhtırası’nı uluslararası andlaşmalar hukuku açısından ayrıntılı şekilde incelenmektir. Bu 

çalışma ile varılan sonuca göre Mutabakat Muhtırası, uluslararası andlaşmalarda bulunması 

gereken özelliklere sahiptir. Mutabakat Muhtırası, uluslararası andlaşmaların yapılışı 

aşamalarının tamamı bakımından uluslararası andlaşmalar hukuku kurallarına ve Türk hukuk 

sisteminin ilgili düzenlemelerine uygundur. Ayrıca, Mutabakat Muhtırası üçüncü kişiler 

bakımından rızaları gerekmeksizin etki doğuran bir uluslararası andlaşmadır. Bu sebeple, 

Mutabakat Muhtırası’nın Doğu Akdeniz’e kıyıdaş diğer devletler tarafından Doğu Akdeniz’de 
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deniz yetki alanlarının sınırlandırılması andlaşmaları yapılırken dikkate alınması 

gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz, Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması, Mutabakat 

Muhtırası, Uluslararası Andlaşmalar Hukuku, 1969 Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi. 

ABSTRACT 

A Memorandum of Understanding regarding the delimitation of Maritime Jurisdiction Areas in 

the Mediterranean Sea was executed on November 27, 2019 by and between the Republic of 

Turkey and Libya, both of which are the Eastern Mediterranean riparian states. Pursuant to the 

Memorandum of Understanding, maritime jurisdiction areas between the mutual coasts of both 

states in the Eastern Mediterranean Sea were defined. In accordance with this Memorandum of 

Understanding, Turkey revealed that it would not remain merely as a country that shows 

reaction to actions of other Eastern Mediterranean riparian states such as GCASC and Greece 

that are in violation of the international maritime law and would act in the opposite direction. 

Pursuant to the Memorandum of Understanding, Turkey reached a position where it implements 

active policies reflecting its views on the delimitation of maritime jurisdiction areas and 

determines the borders of the Eastern Mediterranean Sea with its activities in conformity with 

the international maritime law. Availing itself of the MoU, the Republic of Turkey thus avoided 

treaties regarding the delimitation of maritime jurisdiction areas that GCASC and Greece, in 

particular, seek to execute either between them or with other riparian states with the attempts 

to confine Turkey to a narrow maritime jurisdiction off coast of Antalya in the Eastern 

Mediterranean Sea and will violate the international maritime law. Said considerations reveal 

the importance of the Memorandum of Understanding for the international law of the sea and 

Turkey. The importance of the MoU for international maritime law and Turkey necessitates the 

examination of the MoU that is an international treaty based on the international law on treaties. 

The purpose of this study is to examine thoroughly the MoU in terms of the international law 

on treaties. According to the conclusions of this study, the MoU has the required features that 

must be incorporated by the international treaties. The MoU complies with the international 

rules of law and the applicable regulations of Turkish law in all phases of executing 

international treaties. In addition, the MoU is an international treaty that has an effect on third 

parties without seeking their consent. Therefore, the MoU must be taken into account by other 

coastal states in the Eastern Mediterranean Sea when making agreements on the delimitation of 

maritime jurisdiction areas in the Eastern Mediterranean Sea. 

Keywords: Eastern Mediterranean, Delimitation of Maritime Jurisdiction Areas, Memorandum 

of Understanding, International Law on Treaties, Vienna Convention on the Law of Treaties of 

1969. 

GİRİŞ 

Uluslararası hukukun kaynakları, maddi ve şekli kaynaklar olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Uluslararası hukukun maddi kaynakları, uluslararası hukuk kurallarının kökenlerini, 

uluslararası hukuk kurallarını ortaya çıkartan her türlü toplumsal ve düşünsel verileri ifade 

etmektedir. Uluslararası hukukun şekli kaynakları ise, uluslararası hukuk kurallarını saptayan, 
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bildiren, şekillendiren, yaptırıma bağlayan kaynakları ifade etmektedir.1 Bu çalışma açısından 

önem arz eden uluslararası hukuk kaynakları, uluslararası hukukun şekli kaynaklarıdır.  

Uluslararası hukukun şekli kaynakları, asli şekli kaynaklar ve yardımcı şekli kaynaklar olarak 

ikiye ayrılmaktadır. Uluslararası hukukun asli şekli kaynakları; uluslararası andlaşmalar, 

uluslararası örf adet hukuku kuralları ve hukukun genel ilkeleridir.2 Bu çalışmanın konusunu 

bir uluslararası andlaşma teşkil ettiği için bu çalışma açısından önem arz eden uluslararası 

hukukun asli şekli kaynakları uluslararası andlaşmalardır. 

Bir uluslararası andlaşma olarak ‘Türkı̇ye Cumhurı̇yeti Hükümetı̇ ile Lı̇bya Devletı̇ Ulusal 

Mutabakat Hükümetı̇ Arasında İmzalanan Akdenı̇z’de Denı̇z Yetkı̇ Alanlarının 

Sınırlandırılmasına İlı̇şkı̇n Mutabakat Muhtırası’3, Doğu Akdeniz deniz yetki alanlarının 

sınırlandırılması sorunu çerçevesinde ortaya çıkmıştır.4 Doğu Akdeniz deniz yetki alanlarının 

sınırlandırılması sorunu, Türkiye’nin uluslararası deniz hukuku ile ilgili en önemli 

sorunlarından biridir. Bu sorun, GKRY’nin Kıbrıs Adası’nın tek hakimi gibi davranmasından, 

Kıbrıs Adası’nın doğal kaynakları üzerinde tek başına tasarruf etmek istemesinden bu 

çerçevede imzaladığı ve imzalamaya çalıştığı iki taraflı deniz yetki alanları sınırlandırma 

andlaşmalarından, ilan ettiği petrol arama ruhsat sahalarından, petrol arama ruhsat sahaları için 

açtığı ihalelerden ve başlattığı sondaj faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Genel olarak 

bakıldığında Doğu Akdeniz deniz yetki alanlarının sınırlandırılması sorunu, GKRY ile 

Yunanistan’ın Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de Antalya açıklarında dar bir deniz yetki alanına 

hapsetmeyi amaçlamalarından ve bu amaçları doğrultusunda imzaladıkları ve imzalamaya 

çalıştıkları iki taraflı deniz yetki alanları sınırlandırma andlaşmalarından ve gerçekleştirdikleri 

uluslararası deniz hukukuna aykırı faaliyetlerden kaynaklanan bir sorundur.5  

                                                       
1 Pazarcı, Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri 1. Kitap, 14. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2017, s.121. 

Aksar, Yusuf, Teoride ve Uygulamada Uluslararası Hukuk I, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019, s.58. 

Malanczuk, Peter, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 7. Edition, Routledge, London and 

New York, 1997, s.35. Shaw, Malcolm N., International Law, 8. Edition, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2017, s.53. Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, 5. Edition, Oxford University 

Press, New York, 2002, s.1. 
2 Pazarcı, s.122. Aksar, s.60. Malanczuk, s.36. Shaw, s.52. Brownlie, s.3-4. 
3 Türkı̇ye Cumhurı̇yeti Hükümetı̇ ile Lı̇bya Devletı̇ Ulusal Mutabakat Hükümetı̇ Arasında İmzalanan Akdenı̇z’de 

Denı̇z Yetkı̇ Alanlarının Sınırlandırılmasına İlı̇şkı̇n Mutabakat Muhtırası, buradan itibaren “Mutabakat Muhtırası” 

şeklinde kısaltılarak ifade edilecektir. Mutabakat Muhtırası’nın Resmi Gazete’de yayımlanan metni için bkz. 

(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191207-3.pdf, Erişim Tarihi: 18.08.2020). 
4 Yüksel, Cüneyt / Baran, Deniz, “Uluslararası Hukukta Doğu Akdeniz Krizi ve Türkiye ile 

Libya Arasındaki Deniz Yetki Alanlarını Sınırlandırma Mutabakatının Değerlendirilmesi”, 

Public and Private International Law Bulletin, Prof. Dr. Cemal Şanlı’ya Armağan, Cilt: 

40, Sayı: 1, s.519. Kansu, Zekiye Nazlı, “An Assesment of Eastern Mediterranean Maritime Boundary 

Delimitation Agreement Between Turkey and Libya”, Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, Cilt: 30, Sayı: 1, 2020, 

s.52. 
5 Doğu Akdeniz deniz yetki alanlarının sınırlandırılması sorunu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Aksar, s.72-77. 

Yüksel / Baran, s.524-531. Kansu, s.56-59. Başeren, Sertaç Hami, “Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları 

Sınırlandırılması Sorunu: Tarafların Görüşleri, Uluslararası Hukuk Kurallarına Göre Çözüm ve Sondaj Krizi”, 

Doğu Akdeniz’de Hukuk ve Siyaset, Yayıma Hazırlayan: Sertaç Hami Başeren, Ankara Üniversitesi Siyasal 

Bilgiler Fakültesi Yayın No: 608, Ankara, 2013, s.253-305. Acer, Yücel, “Kıta Sahanlığı Kavramı, 

Sınırlandırılması ve Doğu Akdeniz Deniz Alanları Sorunu”, Doğu Akdeniz ve Türkiye’nin Hakları, Editörler: 

Kemal İnat, Muhittin Ataman, Burhanettin Duran, Seta, İstanbul, 2020, s.369-407. Kaya, İslam Safa, ”Uluslararası 

Deniz Hukukunda Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Kavramı ve Doğu Akdeniz’de MEB Sınırlandırılması”, 
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Mutabakat Muhtırası, Doğu Akdeniz deniz yetki alanlarının sınırlandırılması sorunu 

çerçevesinde Doğu Akdeniz’e kıyıdaş devletler olan Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Devleti 

Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım 2019’da imzalanmıştır. Mutabakat Muhtırası 

ile iki devletin uluslararası deniz hukukundan kaynaklanan haklarının korunması hedeflenmiş 

ve Doğu Akdeniz’deki karşılıklı kıyıları arasında deniz yetki alanlarının sınırları belirlenmiştir.6 

Mutabakat Muhtırası’nın uluslararası deniz hukuku ve Türkiye açısından önemi öncelikle, 

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarını sınırlandırmaya yönelik olarak KKTC ile 

yaptığı Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Andlaşması’ndan sonra yaptığı ikinci deniz yetki alanları 

sınırlandırma andlaşması olmasından kaynaklanmaktadır.7 Mutabakat Muhtırası ile Türkiye, 

GKRY ve Yunanistan gibi Doğu Akdeniz’e kıyıdaş diğer devletlerin uluslararası deniz 

hukukuna aykırı faaliyetlerine tepki gösteren devlet olarak kalmayacağını ve aksi yönde hareket 

edeceğini ortaya koymuştur. Mutabakat Muhtırası ile Türkiye, Doğu Akdeniz deniz yetki 

alanlarının sınırlandırılması sorunu konusunda kendi görüşlerini yansıtan aktif politikalar 

uygulayan, kendi görüşlerine ve uluslararası deniz hukukuna uygun faaliyetleri ile Doğu 

Akdeniz’de sınırları belirleyen devlet konumuna gelmiştir.8 Mutabakat Muhtırası ile Türkiye, 

özellikle GKRY ve Yunanistan’ın kendi aralarında ya da diğer kıyıdaş devletlerle yapmak 

istediği, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de Antalya açıklarında dar bir deniz yetki alanına 

hapsedecek ve uluslararası deniz hukukuna aykırılık teşkil edecek deniz yetki alanlarının 

sınırlandırılması andlaşmalarının önüne geçmiştir.9 Bahsedilen hususlar, Mutabakat 

Muhtırası’nın uluslararası deniz hukuku ve Türkiye açısından arz ettiği önemi ortaya koyan 

sebepler arasında yer almaktadır.10 

Mutabakat Muhtırası’nın uluslararası deniz hukuku ve Türkiye açısından arz ettiği önem, bir 

uluslararası andlaşma olarak Mutabakat Muhtırası’nın uluslararası andlaşmalar hukuku 

açısından incelenmesini gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı, Mutabakat Muhtırası’nı 

                                                       
Doğu Akdeniz ve Türkiye’nin Hakları, Editörler: Kemal İnat, Muhittin Ataman, Burhanettin Duran, Seta, 

İstanbul, 2020, s.453-480. Yaycı, Cihat, “Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Paylaşılması Sorunu ve 

Türkiye”, Bilge Strateji, Cilt:4, Sayı:6, Bahar, 2012, s.1-70. Kaya, Şenay, Uluslararası Deniz Hukuku 

Kapsamında Doğu Akdeniz Sorunları, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Deniz 

Hukuku) Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007. Balkal, Utku Bircan, Doğu 

Akdeniz’deki Deniz Alanlarında Jeopolitik Değişimler ve Türkiye’ye Yansımaları, T.C. Ufuk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 

2009. Kuran, Selami, Uluslararası Deniz Hukuku, 5. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2016, s.265-274. 
6 Yüksel / Baran, s.519. Kansu, s.53. Acer, Yücel, “Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanları ve Türkiye-Libya 

Mutabakatı”, Seta Analiz, Sayı:301, Aralık, 2019, s.11. Yaycı, Cihat, Doğu Akdeniz’in Paylaşım Mücadelesi 

ve Türkiye, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 2020, s.160. İnat, Kemal / Duran, Burhanettin, “Türkiye’nin Doğu 

Akdeniz Politikasının Temel Parametreleri”, Doğu Akdeniz ve Türkiye’nin Hakları, Editörler: Kemal İnat, 

Muhittin Ataman, Burhanettin Duran, SETA, İstanbul, 2020, s.14. 
7 Özdemir, Büşra Zeynep, “Uluslararası Deniz Hukuku Perspektifinden Türkiye’nin Doğu Akdeniz Politikası”, 

Doğu Akdeniz ve Türkiye’nin Hakları, Editörler: Kemal İnat, Muhittin Ataman, Burhanettin Duran, SETA, 

İstanbul, 2020, s.336. 
8 Yüksel / Baran, s.547.  Kansu, s.52-53. Acer, (2019), s.12. 
9 Yüksel / Baran, s.523. Kansu, s.59. Acer, (2019), s.13. İnat / Duran, s.14. Özdemir, s.338. Ataman, Muhittin / 

Güler, Mehmet Çağatay, “Kıbrıs Sorunu: Doğu Akdeniz’de Çözümün Ön Şartı”, Doğu Akdeniz ve Türkiye’nin 

Hakları, Editörler: Kemal İnat, Muhittin Ataman, Burhanettin Duran, SETA, İstanbul, 2020, s.50. 
10 Mutabakat Muhtırası’nın önemi hakkında daha ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. Kansu, s.51-84. Yaycı, Cihat, 

Libya Türkiye’nin Denizden Komşusudur, 3. Baskı, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, 

İstanbul, 2019. Yaycı, Cihat, ”Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasında Libya’nın Rolü ve 

Etkisi”, Güvenlik Stratejileri, Yıl: 7, Sayı: 14, 2011, s.17-41. 
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uluslararası andlaşmalar hukuku açısından ayrıntılı şekilde incelenmektir. Uluslararası 

andlaşmalar hukuku kuralları öncelikle uluslararası örf adet hukuku kuralı olarak ortaya 

çıkmıştır. Daha sonra, ‘1969 Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’11 ile uluslararası 

andlaşmalara ilişkin uluslararası örf adet hukuku kuralları kodifiye edilmiştir ve yeni kurallar 

getirilmiştir. Bu sebeple, Mutabakat Muhtırası uluslararası andlaşmalar hukuku açısından 

ayrıntılı şekilde incelenirken VAHS’den hareket edilecektir.12 

Bu çalışma ile varılan sonuca göre Mutabakat Muhtırası, uluslararası andlaşmalarda bulunması 

gereken özelliklere sahiptir. Mutabakat Muhtırası, uluslararası andlaşmaların yapılışı 

aşamalarının tamamı bakımından uluslararası andlaşmalar hukuku kurallarına ve Türk hukuk 

sisteminin ilgili düzenlemelerine uygundur. Ayrıca, Mutabakat Muhtırası üçüncü kişiler 

bakımından rızaları gerekmeksizin etki doğuran bir uluslararası andlaşmadır. Bu sebeple, 

Mutabakat Muhtırası’nın Doğu Akdeniz’e kıyıdaş diğer devletler tarafından Doğu Akdeniz’de 

deniz yetki alanlarının sınırlandırılması andlaşmaları yapılırken dikkate alınması 

gerekmektedir. 

I.MUTABAKAT MUHTIRASI’NIN ULUSLARARASI ANDLAŞMALARIN TANIMI, 

TERİM SORUNU VE SINIFLANDIRILMASI BAĞLAMINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

A.Mutabakat Muhtırası’nın Uluslararası Andlaşmaların Tanımı Bağlamında 

Değerlendirilmesi 

Uluslararası andlaşmalar genel olarak, uluslararası hukukun yetki verdiği uluslararası hukuk 

kişileri arasında, uluslararası hukuka uygun olarak, yeni hak ve yükümlülük doğuran veya 

mevcut hak ve yükümlülükleri değiştiren ya da sona erdiren iradelerin uyuşması olarak 

tanımlanmaktadır. Uluslararası andlaşmaların tanımı, uluslararası andlaşmaların belli 

özelliklere sahip olması gerektiğini ortaya koymaktadır.13 Mutabakat Muhtırası’nın uluslararası 

andlaşmalar hukuku açısından incelenmesi için öncelikle uluslararası andlaşmaların 

özelliklerine sahip olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. 

Uluslararası andlaşmaların ilk özelliği, uluslararası hukukun yetki verdiği uluslararası hukuk 

kişileri arasında yapılmalarıdır. Uluslararası hukukun uluslararası andlaşma yapma yetkisi 

verdiği uluslararası hukuk kişileri, devletler ve uluslararası örgütlerdir. Uluslararası hukuk, 

gerçek kişilere uluslararası andlaşma yapma yetkisi vermemektedir.14 Mutabakat Muhtırası, 

                                                       
11 1969 Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, buradan itibaren “VAHS” şeklinde kısaltılarak ifade edilecektir. 
12 VAHS için bkz.  Vienna Convention on the Law of  Treaties, 

(https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf, Erişim Tarihi: 04.02.2021). 

VAHS’nin Türkçe çevirisi için bkz. Gündüz, Aslan, Milletlerararası Hukuk: Konu Anlatımı, Temel Belgeler, 

Örnek Kararlar, Ed. Reşat Volkan Günel, 9. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara, 2018, s.57-75. Kuran, Selami / 

Aydın Okur, Derya / Sarıbeyoğlu, Meltem / Günel, Reşat Volkan, Uluslararası Hukuk Temel Metinler, 3. Baskı, 

Beta Yayıncılık, İstanbul, 2014, s.83-115. 
13 Pazarcı, s.123. Aksar, s.107. Malanczuk, s.130. Caşın, Mesut Hakkı, Uluslararası Andlaşmalar Hukuku,1. 

Baskı, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2020, s.11. 
14 Pazarcı, s.123-124. Aksar, s.113-114. Malanczuk, s.38. Shaw, s.685-686. Caşın, s.14. Gerçek kişilerin 

uluslararası andlaşma yapma yetkisi bulunmadığını belirten Uluslararası Adalet Divanı Kararı için bkz. Anglo-

Iranian Oil Co. Case, (https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/16/016-19520722-JUD-01-00-EN.pdf, 

Erişim: 04.02.2021).  
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uluslararası hukukun uluslararası andlaşma yapma yetkisi verdiği uluslararası hukuk kişileri 

olan Türkiye ve Libya devletleri arasında yapılmıştır. 

Uluslararası andlaşmaların ikinci özelliği, uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak ve 

uluslararası hukuk çerçevesinde sonuçlar doğurmak üzere yapılmalarıdır. Bu çerçevede, 

uluslararası andlaşmaların uluslararası hukuk kurallarının uygulanacağı irade uyuşmaları 

olmaları gerekmektedir.15 Mutabakat Muhtırası’nın uluslararası deniz hukukunun deniz yetki 

alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin kural ve ilkelerine uygun olarak yapıldığı ve uluslararası 

deniz hukuku bağlamında sonuçlar doğurmayı amaçladığı açıktır.16 Uluslararası deniz 

hukukunun deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin kural ve ilkeleri, deniz yetki 

alanlarının sınırlandırılmasında esas olanın hakça çözüme ulaşmak olduğunu ve hakça çözüme 

ulaşmak için coğrafi ve coğrafi olmayan koşulların, özellikle orantılılık ve adaların durumunun 

dikkate alınmasını gerektirmektedir.17 Mutabakat Muhtırası ile Türkiye ve Libya arasında deniz 

yetki alanlarının sınırları bahsedilen çerçevede hakça bir çözüme ulaşılacak şekilde, orantılılık 

ve adaların durumu dikkate alınarak belirlenmiştir.18  

Mutabakat Muhtırası madde I/ı'e göre Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat 

Hükümeti arasında Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırları A 

noktasından, 340 16’ 13.720” K – 0260 19’ 11.640” D’den başlamakta ve B noktasında 340 09’ 

07.9” K – 0260 39’ 06.3” D’de son bulmaktadır. Taraflar bu konuda mutabık kalmışlardır. 

Mutabakat Muhtırası madde I/2'ye göre ise, Mutabakat Muhtırası madde I/1 ile kararlaştırılan 

kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırları EK 1'de yer alan deniz haritasında 

gösterilmiştir. İlgili deniz yetki alanlarının sınırlarının koordinatları da EK 1'de sunulan 

haritada kendi koordinat sisteminde gösterilmiştir. Mutabakat Muhtırası madde I/3'e göre 

çizilen ortay hattın tespiti için kullanılan sınırlandırmaya esas noktalara ait koordinatlar EK 

2’de yer almaktadır.19￼ Mutabakat Muhtırası'nın I maddesinde yer alan düzenlemeler, 

Mutabakat Muhtırası ile iki devlet arasında deniz yetki alanlarının 30 kilometrelik bir alanda 

uluslararası deniz hukukunun deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin kural ve 

ilkelerine uygun olarak sınırlandırıldığını ortaya koymaktadır.20 Mutabakat Muhtırası’nın I. 

maddesinde yer alan düzenlemeler ayrıca, Mutabakat Muhtırası ile çizilen sınırların uluslararası 

deniz hukukunun ilgili kuralları doğrultusunda harita ile gösterildiğini ve Mutabakat 

Muhtırası'nın uluslararası deniz hukuku bağlamında sonuçlar doğurmayı amaçladığını ortaya 

koymaktadır. 

Uluslararası andlaşmaların üçüncü özelliği, uluslararası hukuka uygun olarak yeni hak ve 

yükümlülükler doğurmaları veya mevcut hak ve yükümlülükleri değiştirmeleri ya da sona 

                                                       
15 Pazarcı, s.124-125. Aksar, s.114-115. Malanczuk, s.130. Shaw, s.686-687. Brownlie, s.609. Caşın, s.16. 
16 Yüksel / Baran, s.531-543. 
17 Uluslararası deniz hukukunun deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin kurallar ve ilkeleri hakkında 

ayrıntılı bilgi için bkz. Açıkgönül, Yunus Emre, Deniz Yetki Alanlarının Hakça İlkeler Çerçevesinde 

Sınırlandırılması, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2012. Gökalp, İbrahim, Milletlerarası Adalet Divanı’nın Deniz 

Alanlarının Sınırlandırılmasına Dair Kararlarında Dikkate Aldığı İlkeler, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2008.  
18 Yüksel / Baran, s.538-543. Kansu, s.68. 
19 Mutabakat Muhtırası m.I. Yüksel / Baran, s.538. 
20 Yüksel / Baran, s.538. Kansu, s.66-68. Acer, (2019), s.12. Yaycı, (2020), s.160. 
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erdirmeleridir.21 Mutabakat Muhtırası, Türkiye ve Libya arasında yeni hak ve yükümlülükler 

doğuran bir uluslararası andlaşmadır. Mutabakat Muhtırası’nın tarafları için doğurduğu 

yükümlülüklerin bazıları IV. maddesinde ifade edilmektedir. Mutabakat Muhtırası madde 

IV/1’e göre taraflar arasında Mutabakat Muhtırası’nın yorumlanması ve uygulanmasından 

doğan uluslararası uyuşmazlıklar ’Birleşmiş Milletler‘22 Andlaşması m.33 uyarınca karşılıklı 

anlayış ve iş birliği ruhu içinde diplomatik kanallar yolu ile çözülecektir. Mutabakat Muhtırası 

uluslararası uyuşmazlıkların barışçı çözümü konusunda BM  Andlaşması m.33‘te öngörülenler 

dışında özel bir uluslararası uyuşmazlıkların barışçı çözümü mekanizması getirmemiştir.23 

Mutabakat Muhtırası madde IV/3’e göre taraflardan herhangi birinin münhasır ekonomik 

bölgesinin sınırlandırılması konusunda bir diğer devlet ile görüşmelere başlaması durumunda, 

bu taraf diğer devlet ile nihai bir anlaşma yapmadan önce diğer tarafı bilgilendirecek ve diğer 

taraf ile de müzakerelerde bulunacaktır. Bu düzenleme, Mutabakat Muhtırası’nın taraflarına, 

Doğu Akdeniz deniz yetki alanlarının sınırlandırılması sorunun seyri açısından önem arz eden 

bir yükümlülük yüklemektedir.24 

Uluslararası andlaşmaların dördüncü özelliği, en az iki ya da daha çok yetkili uluslararası hukuk 

kişisi arasındaki irade uyuşmaları olmalarıdır. Bu özelliğe göre, uluslararası hukuk kişilerinin 

tek taraflı işlemleri uluslararası andlaşma teşkil etmemektedir.25 Mutabakat Muhtırası, Türkiye 

ve Libya devletleri arasında yapılan iki taraflı bir uluslararası andlaşmadır.26 

Uluslararası andlaşmalar genel olarak yukarıda belirtilen çerçevede tanımlanmasına rağmen, 

VAHS uluslararası andlaşmalar ile ilgili daha sınırlı bir tanım yapmaktadır ve sadece devletler 

arasında yapılan yazılı uluslararası andlaşmalara ilişkin düzenlemeler getirmektedir. VAHS 

m.2/1/a’da uluslararası andlaşma tanımı yapılmaktadır. VAHS m.2/1/a’ya göre uluslararası 

andlaşma, ister tek bir belgede, isterse iki veya daha fazla ilgili belgede yer alsın ve kendine 

mahsus ismi ne olursa olsun devletler arasında yazılı şekilde akdedilmiş ve uluslararası hukuka 

tabi olan irade uyuşmalarıdır.27 Mutabakat Muhtırası, VAHS’nin uluslararası andlaşma 

tanımına uygun, devletler arasında yapılmış yazılı bir uluslararası andlaşmadır ve içeriği 

itibariyle uluslararası andlaşmaların özelliklerine sahiptir.28 

Uluslararası andlaşmaların yazılı olarak yapılmaları durumunda, tek bir belgede toplanmaları 

zorunluluğu bulunmamaktadır. İlişkili birden fazla belgeden oluşan uluslararası andlaşmalar 

yapılabilmektedir. İlişkili birden fazla belgeden oluşan uluslararası andlaşma örnekleri 

arasında; bir uluslararası andlaşma ve onu tamamlayıcı uluslararası andlaşmalar, mektup veya 

nota değişimi yoluyla yapılan uluslararası andlaşmalar ve paralel hukuksal işlemler yer 

almaktadır.29 Mutabakat Muhtırası, tek bir belgede toplanmış bir uluslararası andlaşmadır.  

                                                       
21 Pazarcı, s.125-126. Aksar, s.111-112. Shaw, s.686. Caşın, s.16. 
22 Birleşmiş Milletler, buradan itibaren ”BM” şeklinde kısaltılarak ifade edilecektir. 
23 Mutabakat Muhtırası m.IV/1. Yüksel / Baran, s.538. BM çerçevesinde uluslararası uyuşmazlıkların barışçı 

çözümü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Mengiler, Özgür, Birleşmiş Milletler Çerçevesinde Uluslararası 

Uyuşmazlıkların Barışçı Çözümü, Platin Yayıncılık, Ankara, 2005. 
24 Mutabakat Muhtırası m.IV/3. Yüksel / Baran, s.538-539. Acer, (2019), s.12. Özdemir, s.337. 
25 Pazarcı, s.126. Aksar, s.110-111. Malanczuk, s.130. Shaw, s.686. Caşın, s.22. 
26 Kansu, s.66. 
27 Pazarcı, s.127. Aksar, s.107. Malanczuk, s.130. Shaw, s.685.  Brownlie, s.608. Caşın, s.16. 
28 Yüksel / Baran, s.547. 
29 Pazarcı, s.127.  
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Ancak, Mutabakat Muhtırası madde II’de belirtildiği üzere, Mutabakat Muhtırası’nın I. 

maddesinin ikinci ve üçüncü paragraflarında belirtilen ve Mutabakat Muhtırası ile ayrılmaz bir 

bütün oluşturan ekleri bulunmaktadır. Bahsedilen ekler, Türkiye ve Libya arasındaki kıta 

sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlarını gösteren bir harita ve Türkiye ve Libya 

arasındaki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgenin sınırlandırılmasında ortay hattın 

tespiti için kullanılan sınırlandırmaya esas noktalara ait koordinatlardan oluşmaktadır.30 

B.Mutabakat Muhtırası’nın Uluslararası Andlaşmaların Terim Sorunu Bağlamında 

Değerlendirilmesi 

Uluslararası hukukta uluslararası andlaşmalar farklı terimlerle adlandırılabilmektedir. Ancak, 

bu terimler arasında her zaman için kesin farklar bulunmamaktadır. Uluslararası andlaşmaları 

ifade etmek üzere kullanılan terimler arasında sadece işlevler ve özellikler bakımından birtakım 

küçük farklar bulunmaktadır.31  

Uluslararası andlaşmaları ifade etmek üzere kullanılan terimler arasında: andlaşma, antlaşma, 

anlaşma, sözleşme, misak, şart, protokol, genel senet, modus vivendi, mektup değişimi, 

tahkimname, statü vb. yer almaktadır.32 

Uluslararası andlaşmaların terim sorunu bağlamında ifade edilmesi gereken husus, uluslararası 

andlaşmaların özelliklerine sahip irade uyuşmalarının hangi terimlerle ifade edildiğinin önemli 

olmadığı ve uluslararası andlaşmaların özelliklerine sahip irade uyuşmalarının uluslararası 

hukuk açısından bağlayıcı olduğudur.33 

Türk hukuk sisteminde uluslararası andlaşmalar ifade edilmek istediğinde genel olarak, 

uluslararası andlaşma terimi kullanılmaktadır. Anayasa m.90 ve Türk uluslararası hukuk 

yazarlarının çoğunluğunca uluslararası andlaşma terimi benimsenmektedir. Uluslararası 

andlaşma yerine uluslararası antlaşma teriminin kullanıldığı durumlarla da sıklıkla 

karşılaşılmaktadır.34 Mutabakat Muhtırası ile Türk hukuk sisteminde uluslararası andlaşmaları 

ifade etmek üzere genel olarak kullanılan terim dışında bir terim tercih edilmiştir. Ancak, 

Mutabakat Muhtırası açısından bu uluslararası andlaşmayı ifade etmek üzere hangi terimin 

tercih edildiği önemli değildir. Önemli olan, Mutabakat Muhtırası’nın uluslararası 

andlaşmaların özelliklerine sahip olması ve uluslararası hukuk açısından bağlayıcı olmasıdır.35 

C.Mutabakat Muhtırası’nın Uluslararası Andlaşmaların Sınıflandırılması Bağlamında 

Değerlendirilmesi 

Uluslararası andlaşmaları çeşitli şekillerde sınıflandırmak mümkündür. En çok karşılaşılan 

sınıflandırmalar; uluslararası andlaşmaların konularına, taraflarının sayısı ve durumuna, 

                                                       
30 Mutabakat Muhtırası m.II. Yüksel / Baran, s.538. 
31 Pazarcı, s.130-131. Aksar, s.115-116. Malanczuk, s.36. Shaw, s.685. Caşın, s.19-21. 
32 Pazarcı, s.131-133. Aksar, s.116-117. Malanczuk, s.36. Shaw, s.685. Caşın, s.19-21. 
33 Pazarcı, s.130. Aksar, s.115. Malanczuk, s.130. Shaw, s.685. Caşın, s.19. 
34 Pazarcı, s.130. Caşın, s.19. 
35 Yüksel / Baran, s.538. 
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hukuksal işlevine, taraflarının uluslararası hukuk kişiliklerine göre yapılan 

sınıflandırmalardır.36 

Uluslararası andlaşmalar konularına göre sınıflandırıldığında; siyasi, ekonomik, mali, askeri, 

ticari, kültürel, adli, insancıl, sosyal amaçlı, ulaşım ve iletişime ilişkin uluslararası andlaşmalar 

sınıfları ortaya çıkmaktadır.37 Mutabakat Muhtırası, konusu itibariyle deniz yetki alanlarını 

sınırlandıran bir uluslararası andlaşmadır.38 

Uluslararası andlaşmalar taraflarının sayısı ve durumuna göre sınıflandırıldığında, iki taraflı ve 

çok taraflı uluslararası andlaşmalar sınıfları ortaya çıkmaktadır.39 Mutabakat Muhtırası, 

Türkiye ve Libya devletleri arasında yapılmış iki taraflı bir uluslararası andlaşmadır.40 

Uluslararası andlaşmaların hukuksal işlevlerine göre sınıflandırılmasında TRİEPEL’in ortak 

irade kavramından hareket edilmektedir. Uluslararası andlaşmalar hukuksal işlevlerine göre 

sınıflandırıldığında, yasa andlaşma ve akit andlaşma sınıfları ortaya çıkmaktadır. Yasa 

andlaşmalar, devletlerin aynı yöndeki iradelerinin birleşmesi sonucu ortaya çıkan uluslararası 

andlaşmalardır.  Aynı zamanda, genel, soyut ve sürekli uluslararası hukuk kurallarını yaratan 

uluslararası andlaşmalardır. Akit andlaşmalar ise karşılıklı çıkar ve amaçların uyuşması sonucu 

ortaya çıkan uluslararası andlaşmalardır. Akit andlaşmalar ile genel, soyut ve sürekli 

uluslararası hukuk kuralları yaratılmamaktadır.41 Mutabakat Muhtırası, taraflarının karşılıklı 

çıkar ve amaçlarının uyuşması sonucu ortaya çıkan, soyut ve genel uluslararası hukuk kuralları 

yaratmayan bir akit andlaşmadır. 

Uluslararası andlaşmalar taraflarının uluslararası hukuk kişiliklerine göre sınıflandırıldığında; 

devletler arasındaki andlaşmalar, devletler ve uluslararası örgütler arasındaki andlaşmalar, 

uluslararası örgütler arasındaki andlaşmalar vb. sınıflar ortaya çıkmaktadır.42 Mutabakat 

Muhtırası, devletler arasındaki bir uluslararası andlaşmadır. 

II.MUTABAKAT MUHTIRASI'NIN ULUSLARARASI ANDLAŞMALARIN YAPILIŞI 

BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

Uluslararası andlaşmaların yapılışı sürecini, uluslararası andlaşmaların metinlerinin oluşturulup 

resmileştirilmesi, uluslararası andlaşmaların bağlayıcılık kazanması ve uluslararası 

andlaşmaların yürürlüğe girmesi şeklinde üçe ayırarak inceleyebilmek mümkündür.43 

Mutabakat Muhtırası’nın uluslararası andlaşmaların yapılışı bağlamında değerlendirilmesi, 

uluslararası andlaşmaların yapılışı aşamalarının tamamı bakımından Mutabakat Muhtırası ile 

ilgili ayrı ayrı inceleme yapılmasını gerektirmektedir. 

A.Mutabakat Muhtırası’nın Metninin Oluşturulup Resmileştirilmesi 

                                                       
36 Pazarcı, s.133. Aksar, s.117-118.  Brownlie, s.638. Caşın, s.21. 
37 Pazarcı, s.133. Aksar, s.63. Caşın, s.21. 
38 Yüksel / Baran, s.538. Kansu, s.54. 
39 Pazarcı, s.133. Aksar, s.119. Caşın, s.21-22. 
40 Yüksel / Baran, s.538. 
41 Pazarcı, s.134. Aksar, s.120. Malanczuk, s.37-38.  Brownlie, s.638-639. Caşın, s.23-24. 
42 Pazarcı, s.134. Caşın, s.21. 
43 Pazarcı, s.134. 
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Uluslararası andlaşmaların metinlerinin oluşturulup resmileştirilmesi sürecinde atılması 

gereken ilk adım, bu süreçte gerekli işlemleri yapmaya yetkili kişilerin saptanmasıdır. 

Uluslararası andlaşmaların metinlerinin oluşturulup resmileştirilmesi konusunda yetkili kişiler 

ile ilgili düzenleme VAHS m.7’de yer almaktadır. VAHS m.7’ye göre uluslararası 

andlaşmaların metinlerinin oluşturulup resmileştirilmesi konusunda yetkili kişiler iki gruba 

ayrılmaktadır, görevleri sebebiyle yetki belgesine ihtiyaç duymayan kişiler ve yetki belgesine 

ihtiyaç duyan kişiler. Uluslararası andlaşmaların metinlerinin oluşturulup resmileştirilmesi 

konusunda görevleri sebebiyle yetki belgesine ihtiyaç duymayan kişiler de iki gruba 

ayrılmaktadır. Birinci grupta genel olarak devleti temsile yetkili olan ve yetki belgesine ihtiyaç 

duymayan kişiler yer almaktadır. Bu kişiler, Devlet Başkanı, Hükümet Başkanı ve Dışişleri 

Bakanlarıdır ve uluslararası andlaşmalar ile ilgili her türlü işlem konusunda yetkilidir. İkinci 

grupta ise devleti sadece temsilci olarak atandıkları devlet ya da uluslararası konferans veya 

uluslararası örgüt veya organlarından biri nezdinde temsile yetkili olan kişiler yer almaktadır. 

Bu kişiler, diplomatik misyon başkanları ve devletler tarafından bir uluslararası konferans veya 

bir uluslararası örgüt veya organlarından birine atanan temsilcilerdir ve sadece kendilerini 

atayan devlet ile atandıkları devlet ya da uluslararası konferans veya örgüt veya organlarından 

biri arasındaki uluslararası andlaşmaların metinlerinin oluşturulup resmileştirilmesi 

konularında yetkilidir. Bahsedilenler dışındaki tüm kişiler, uluslararası andlaşmaların 

metinlerinin oluşturulup resmileştirilmesi işlemleri için yetki belgesine ihtiyaç duymaktadır.44 

1982 Anayasası, uluslararası andlaşmaların metinlerinin oluşturulup resmileştirilmesi 

konusunda yetkili kişilerin kimler olduğuna dair bir düzenleme getirmemektedir. Ancak, 

kuvvetler ayrılığı ilkesi gereği bahsedilen konularda yürütme organının yetkili olduğu kabul 

edilmektedir. 1173 Sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu 

Hakkında Kanun, 244 Sayılı Bazı Andlaşmaların Yapılması için Cumhurbaşkanına Yetki 

Verilmesi Hakkında Kanun ile Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gibi çeşitli mevzuat hükümleri de, 

bahsedilen konularda yürütme organının yetkili olduğunu ortaya koymaktadır.45 

Türk hukuk sisteminin uluslararası andlaşmaların metinlerinin oluşturulup resmileştirilmesi 

konusunda yetkili kişilerin kimler olduğuna dair getirdiği düzenlemeler, uluslararası 

andlaşmalar hukukunun bu konuda getirdiği düzenlemelere paraleldir. Bu çerçevede, Türk 

hukuk sisteminde uluslararası andlaşmaların metinlerinin oluşturulup resmileştirilmesi 

konusunda ve genel olarak uluslararası andlaşmaların yapılışı ile ilgili her türlü işlem 

konusunda yetkili olan ve yetki belgesine ihtiyaç duymayan kişiler, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri 

Bakanı'dır. Yetki belgesine ihtiyaç duymadan atandıkları devlet ya da uluslararası örgüt ile 

uluslararası andlaşmaların metinlerini oluşturup resmileştirme konusunda yetkili olan kişiler 

ise, diğer devletlere ve uluslararası örgütlere atanan temsilciliklerimizin başkanlarıdır. Sayılan 

kişiler dışındaki herkes, uluslararası andlaşmaların metinlerinin oluşturulup resmileştirilmesi 

için yetki belgesine ihtiyaç duymaktadır. Yetki belgeleri Dışişleri Bakanlığı tarafından 

hazırlandıktan sonra Cumhurbaşkanı'nca imzalanmaktadır ve Cumhurbaşkanı kararı ile 

                                                       
44 Pazarcı, s.135-136. Aksar, s.124-125. Shaw, s.689. Caşın, s.27. 
45 Pazarcı, s.175.  
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verilmektedir.46 Mutabakat Muhtırası'nın metninin oluşturulup resmileştirilmesi işlemleri 

uluslararası andlaşmalar hukukuna ve Türk hukuk sistemine uygun olarak genel olarak 

uluslararası andlaşmaların yapılışı ile ilgili her türlü işlem konusunda yetkili olan ve yetki 

belgesine ihtiyaç duymayan kişiler olan Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı tarafından 

yapılmıştır. 

Mutabakat Muhtırası’nın metninin oluşturulup resmileştirilmesi konusunda yetkili kişiler ile 

ilgili bir itiraz Libya bakımından Libya’daki ayrılıkçı hükümet durumundaki Libya Temsilciler 

Meclisi tarafından ileri sürülmüştür. Libya Temsilciler Meclisi, Libya Ulusal Mutabakat 

Hükümeti’nin diğer devletlerle uluslararası andlaşma yapma yetkisinin bulunmadığını ileri 

sürmüştür. Ancak, Ulusal Mutabakat Hükümeti BM ve uluslararası toplumun çoğunluğu 

tarafından Libya’nın meşru hükümeti olarak tanınmaktadır ve uluslararası andlaşma yapma 

yetkisi bulunmaktadır.47 

Uluslararası andlaşmaların metinlerinin oluşturulup resmileştirilmesi konusunda yetkili 

kişilerin kimler olduğunun belirlenmesinin ardından gelen uluslararası andlaşmaların 

metinlerinin görüşülüp yazılması süreci, uluslararası andlaşmaların iki taraflı ya da çok taraflı 

olmasına göre farklılık arz etmektedir. İki taraflı uluslararası andlaşmaların metinlerinin 

görüşülüp yazılması sürecinde öncelikle, iki tarafın yetkilileri ve yetkililere teknik konularda 

yardımcı olan uzmanların katılması ile görüşmeler yapılmaktadır.48 İki taraflı bir uluslararası 

andlaşma olan Mutabakat Muhtırası ile ilgili görüşmeler 2009 yılında başlamıştır. 2009 yılında 

Türkiye'nin başbakanı ve Libya'nın devlet başkanı arasında, Türkiye ve Libya arasında deniz 

yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler, Libya’da 

yaşanan iç karışıklıklar sebebiyle bir sonuç alınamadan sona ermiştir. 2019 yılında, Türkiye ve 

Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin görüşmeler tekrar başlamıştır. 

Dönemin Milli Savunma Bakanı da bu konuda yoğun çalışmalar yapmıştır ve görüşmelere 

katılmıştır.49 

Uluslararası andlaşmaların metinlerinin oluşturulup resmileştirilmesi aşamasında görüşmeler 

ile uluslararası andlaşmaların konusu ve amacı belirlendikten sonra, uluslararası andlaşmaların 

metinlerinin yazılması aşamasına geçilmektedir.50 Yukarıda bahsedilen görüşmeler ile 

Mutabakat Muhtırasının konusunun deniz yetki alanlarının sınırlandırılması olduğu ve 

Mutabakat Muhtırası’nın Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını sınırlandırmayı 

amaçladığı belirlendikten sonra Mutabakat Muhtırası’nın metninin yazılması aşamasına 

geçilmiştir. 

İki taraflı uluslararası andlaşmaların metinlerinin yazılması konusunda farklı yöntemler 

kullanılabilmektedir. İki taraflı uluslararası andlaşmaların metinlerinin yazılması konusunda 

birinci yöntem, tarafların metinleri birlikte yazmalarıdır. İkinci yöntem, taraflardan birince 

yazılan metinlerin görüşülerek kabul edilmesidir. Üçüncü yöntem ise, taraflarca yazılan 

                                                       
46 Pazarcı, s.175-176. Aksar, s.186. 
47 Yüksel / Baran, s.543-546. Kansu, s.74. 
48 Pazarcı, s.137-138. Aksar, s.124. Caşın, s.29. 
49 Acer, (2019), s.11. Yaycı, (2020), s.160. 
50 Pazarcı, s.137. Aksar, s.124. Caşın, s.29. 
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metinlerden hareket etmek, ortak hükümler üzerinde sadece yazım bakımından durmak ve diğer 

konularda uzlaşmayı sağlamak üzere görüşmeler yaparak görüşmeler sonucunda uluslararası 

andlaşma metinlerini yazmaktır.51 Mutabakat Muhtırası’nın metni taraflarca birlikte 

yazılmıştır. 

Uluslararası andlaşmaların metinleri oluşturulduktan sonra bu metinlerin resmileştirilmesi 

gerekmektedir. Uluslararası andlaşmaların metinlerinin resmileştirilmesine ilişkin düzenleme 

VAHS m.10’da yer almaktadır. VAHS m.10’a göre uluslararası andlaşmaların metinlerinin 

hangi usulle resmileştirileceğine tarafları karar vermektedir. Ancak, taraflarının uluslararası 

andlaşmaların metinlerinin hangi usulle resmileştirileceğine karar vermediği durumlarda, 

uluslararası andlaşmaların metinleri imza, ad referandum imza/danışma koşullu imza ya da 

paraf ile resmileştirilmektedir.52 Mutabakat Muhtırası’nın metni oluşturulduktan sonra VAHS 

m.10‘da öngörülen usullerden biri olan imza ile resmileştirilmiştir. Mutabakat Muhtırası’nın 

metnini resmileştiren imzalar tarafların Dışişleri Bakanları olan Mevlüt ÇAVUŞOĞLU ve 

Mohamed Taher SIYALA tarafından İstanbul’da 27 Kasım 2019’da atılmıştır.53 

Uluslararası andlaşmaların metinlerini resmileştiren imza ya da paraf, uluslararası 

andlaşmaların metinlerinin doğrudan altına ya da görüşmelere katılan tarafların listesini içeren 

konferans son senedine atılabilmektedir. Çok taraflı uluslararası andlaşmalarda ikinci yöntem 

benimsenmektedir.54 Mutabakat Muhtırası’nı kesinleştiren imzalar, Mutabakat Muhtırası çok 

taraflı bir uluslararası andlaşma olmadığı için taraflarca Mutabakat Muhtırası’nın altına 

atılmıştır. 

B.Mutabakat Muhtırası’nın  Bağlayıcılık Kazanması 

Uluslararası andlaşmaların bağlayıcılık kazanması, taraflarının bu yöndeki iradelerini 

açıkladıkları çeşitli yöntemlerle sağlanabilmektedir. Uluslararası andlaşmaların bağlayıcılık 

kazanması yöntemlerini basit usulle, onaylama, kabul ya da uygun bulma yoluyla ve katılma 

yoluyla bağlayıcılık kazanma şeklinde üçe ayırarak inceleyebilmek mümkündür.55 

Uluslararası andlaşmaların ikinci bir grup işlemle bağlayıcılık kazanması yolları arasında; 

onaylama, kabul ya da uygun bulma yer almaktadır.56 Mutabakat Muhtırası, onaylama yoluyla 

bağlayıcılık kazanmıştır. 

Uluslararası andlaşmaların onaylama yoluyla bağlayıcılık kazanması için, ulusal hukuk 

sistemleri düzeyinde ve uluslararası hukuk düzeyinde gerçekleştirilmesi gereken hukuki 

işlemler bulunmaktadır. Ulusal hukuk sistemleri düzeyinde uluslararası andlaşmaların 

onaylama yoluyla bağlayıcılık kazanmasına ilişkin hukuki işlemlerin neler olduğu ve hangi 

organlarca yapılacağı devletlerin anayasaları ve mevzuatlarınca düzenlenmektedir. Uluslararası 

hukuk, bu konuda düzenleme getirmemektedir.57 

                                                       
51 Pazarcı, s.138. Caşın, s.34-35. 
52 Pazarcı, s.143. Aksar, s.127. Brownlie, s.610. Caşın, s.44-46. 
53 Yüksel / Baran, s.538. Acer, (2019), s.11. Yaycı, (2020), s.160. 
54 Pazarcı, s.146. Brownlie, s.610. 
55 Pazarcı, s.146. 
56 Pazarcı, s.149. Aksar, s.130. Malanczuk, s.133. Shaw, s.691-692. Brownlie, s.611-612. Caşın, s.46. 
57 Pazarcı, s.150. Aksar, s.131. Shaw, s.691-692. Brownlie, s.611. Caşın, s.46-47. 
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Uluslararası andlaşmalara onaylama yoluyla bağlayıcılık kazandırma yetkisi, ulusal hukuk 

sistemlerince üç farklı şekilde düzenlenebilmektedir. Bu çerçevede, uluslararası andlaşmalara 

onaylama yoluyla bağlayıcılık kazandırma yetkisi, yasama organına, yürütme organına ya da 

yasama ve yürütme organlarına birlikte verilebilmektedir. Uluslararası andlaşmalara onaylama 

yoluyla bağlayıcılık kazandırma yetkisinin yasama ve yürütme organlarına birlikte verildiği 

sisteme, karma sistem adı verilmektedir.58 

Uluslararası andlaşmaların onaylama yoluyla bağlayıcılık kazanması için uluslararası hukuk 

düzeyinde gerçekleştirilmesi gereken hukuki işlem ise onay belgelerinin uluslararası 

andlaşmaların tarafları arasında değiştirilmesi ya da depozitere teslim edilmesidir.59 

Türk hukuk sisteminde uluslararası andlaşmaların bağlayıcılık kazanması, TBMM tarafından 

uygun bulunmalarının gerekip gerekmemesine göre iki farklı şekilde sağlanmaktadır. 1982 

Anayasası m.90/1'e göre uluslararası andlaşmaların bağlayıcılık kazanması için olağan olan ilk 

yol, TBMM tarafından uygun bulunmalarıdır.60 

1982 Anayasası m.90/2 ve m.90/3'e göre uluslararası andlaşmaların bağlayıcılık kazanması 

konusunda istisnai olan ikinci yol, çeşitli uluslararası andlaşmalar bakımından TBMM 

tarafından uygun bulunma şartı aranmaması ve Cumhurbaşkanı'nın yetkili olmasıdır. 

Bağlayıcılık kazanması için TBMM tarafından uygun bulunma şartı aranmayan ve 

Cumhurbaşkanı'nın yetkili olduğu uluslararası andlaşmalar iki gruba ayrılmaktadır. 1982 

Anayasası m.90/2'ye göre birinci grupta; ekonomik, ticari veya teknik işleri düzenleyen, süresi 

bir yılı aşmayan Devlet Maliyesi bakımından yüklenme getirmeyen, kişi hallerine ve Türklerin 

yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmayan uluslararası andlaşmalar yer 

almaktadır. 1982 Anayasası m.90/3'e göre ikinci grupta; uluslararası bir andlaşmaya dayanan 

uygulama andlaşmaları ve kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari, teknik 

veya idari andlaşmalar yer almaktadır.61 

Uluslararası andlaşmaların bağlayıcılık kazanması için TBMM tarafından uygun bulunması 

gereken durumlarda onaylamayı uygun bulma kanun tasarılarının hazırlanması, Dışişleri 

Bakanlığı'nın görevidir. Onaylamayı uygun bulma kanun tasarılarının TBMM'ye sunulup 

sunulmaması konusunda takdir yetkisi, Cumhurbaşkanı'ndadır. Başka bir ifade ile, 

Cumhurbaşkanı'nın uygun görmemesi durumunda onaylamayı uygun bulma kanun tasarıları 

TBMM'ye sunulmamakta ve uluslararası andlaşmalar bağlayıcılık kazanamamaktadır.62 

Cumhurbaşkanı tarafından TBMM'ye sunulan onaylamayı uygun bulma kanun tasarıları ise, 

Dışişleri Komisyonu ve diğer ilgili komisyonlarda görüşüldükten sonra TBMM Genel 

Kurulu'nun önüne gelmektedir. Onaylamayı uygun bulma kanun tasarılarının TBMM'de bir 

bütün olarak oylanması gerekmektedir.  Bu tasarıların maddelerinin tek tek oylanması ya da bu 

tasarılar ile ilgili değişiklik önergesi verilmesi mümkün değildir. Bu çerçevede, TBMM 

onaylamayı uygun bulma kanun tasarılarını kabul ya da reddetmekten başka bir seçeneğe sahip 

                                                       
58 Pazarcı, s.150. Caşın, s.48-49. 
59 Pazarcı, s.153. Aksar, s.131-132. Malanczuk, s.132. Brownlie, s.611. Caşın, s.48. 
60 Pazarcı, s.177. Aksar, s.186. Caşın, s.74. 
61 Pazarcı, s.178. Aksar, s.187-190. 
62 Pazarcı, s.179. 
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değildir. Onaylamayı uygun bulma kanun tasarılarının oylamasının, açık oylama usulüne göre 

yapılması gerekmektedir. TBMM'de onaylamayı uygun bulma kanun tasarıları kabul edilen 

uluslararası andlaşmaların, onaylama için Cumhurbaşkanı'na sunulması aşamasına 

geçilmektedir. Cumhurbaşkanı'nın onaylamayı uygun bulma kanunları kabul edildikten sonra 

kendi önüne gelen uluslararası andlaşmaları onaylayıp onaylamama konusunda tam bir takdir 

yetkisi bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı uluslararası andlaşmaları onaylamayabilmekte, 

onaylama zamanını istediği gibi belirleyebilmekte ve bu konularda hiçbir gerekçe 

göstermeyebilmektedir.63 

Bu noktada, 1982 Anayasası m.90/4'e göre Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü 

uluslararası andlaşmanın bağlayıcılık kazanmasında m.90/1 hükmünün uygulanmasının başka 

bir ifade ile, Türk kanunlarına değişiklik gerektiren her türlü uluslararası andlaşmanın 

bağlayıcılık kazanmasında TBMM tarafından uygun bulunmasının gerektiği ifade 

edilmelidir.64 

Mutabakat Muhtırası, Türk hukuk sisteminde uluslararası andlaşmaların bağlayıcılık 

kazanması için olağan olan yol ile TBMM tarafından onaylamayı uygun bulma kanunu 

çıkarılarak bağlayıcılık kazanmıştır. Mutabakat Muhtırası’na ilişkin onaylamayı uygun bulma 

kanunu, 5 Aralık 2019’da TBMM’de kabul edilmiştir.65 Mutabakat Muhtırası, 6 Aralık 2019’da 

ise Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıştır.66   

C.Mutabakat Muhtırası’nın  Yürürlüğe Girmesi 

Uluslararası andlaşmaların hüküm doğurması için bazı durumlarda sadece yürürlüğe 

girmelerine ilişkin işlemlerin yapılması yeterli olmayabilmektedir.  Bahsedilen durumlarda 

uluslararası andlaşmaların hüküm doğurması için tescil edilmesi de gerekmektedir. Bu sebeple, 

uluslararası andlaşmaların yürürlüğe girmesinin, tescil edilmesi ile birlikte incelenmesi 

gerekmektedir.67 

Uluslararası andlaşmaların yürürlüğe girmesi iki düzeyde söz konusu olmaktadır, ulusal hukuk 

sistemleri düzeyinde ve uluslararası hukuk düzeyinde. Uluslararası andlaşmaların uluslararası 

hukuk düzeyinde yürürlüğe girmesi ile ilgili düzenleme VAHS m.24’te yer almaktadır. VAHS 

m.24’e göre uluslararası andlaşmalar, kendilerinin öngördüğü veya görüşmeci devletlerin 

üzerinde mutabık kalabilecekleri tarzda ve tarihte yürürlüğe girmektedir.68 Mutabakat 

Muhtırası’nın yürürlüğe girmesine ilişkin düzenleme VI. maddesinde yer almaktadır. Bu 

düzenlemeye göre Mutabakat Muhtırası, tarafların Mutabakat Muhtırası’nın yürürlüğe girmesi 

için iç yasal usullerinin tamamlandığını birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı 

bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girer.69  

                                                       
63 Pazarcı, s.180. Aksar, s.187. 
64 Pazarcı, s.178. 
65 Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına Dair Kanun için bkz. 

(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191207-2.htm, Erişim Tarihi: 18.08.2020). 
66 Mutabakat Muhtırasını Onaylayan Cumhurbaşkanı Kararı için bkz. 

(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191207-3.pdf, Erişim Tarihi: 08.08.2020). 
67 Pazarcı, s.156. 
68 Pazarcı, s.157. Aksar, s.139. Malanczuk, s.134-135. Shaw, s.701. Brownlie, s.616. Caşın, s.52-53. 
69 Mutabakat Muhtırası m. VI. Yüksel / Baran, s.539. 
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Uluslararası andlaşmaların ulusal hukuk sistemleri düzeyinde yürürlüğe girmesi için çeşitli 

ulusal hukuk işlemlerinin de yapılması gerekmektedir. Uluslararası andlaşmaların ulusal hukuk 

sistemleri düzeyinde yürürlüğe girmesi için gerekli işlemler, ulusal hukuk sistemlerince 

belirlenmektedir ve uluslararası andlaşmaların uluslararası hukuk düzeyinde yürürlüğe girmesi 

için gerekli değildir. Uluslararası andlaşmaların ulusal hukuk sistemleri düzeyinde yürürlüğe 

girmesi için devletler, uluslararası andlaşmaların ulusal hukuk sistemlerine dahil edilmesini, 

uluslararası andlaşmaların duyurulmasını veya içeriklerinin ve hukuksal geçerliliklerinin 

doğrulanmasını sağlayan birtakım işlemlere başvurabilmektedir. Uluslararası andlaşmaların 

ulusal hukuk sistemleri düzeyinde yürürlüğe girmesi için gerekli işlemler genel olarak resmi 

duyuru ve yayın şeklinde ikiye ayrılmaktadır.70 

Bağlayıcılık kazanan uluslararası andlaşmaların yürürlüğe girmesi için Türk hukuk sistemi 

açısından yapılması gereken çeşitli hukuki işlemler bulunmaktadır. Bağlayıcılık kazanan 

uluslararası andlaşmaların yürürlüğe girmesi için, onaylamaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına 

ek olarak Resmi Gazete'de yayımlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, Resmi Gazete'de 

Cumhurbaşkanı'nın onaylama kararına ek olarak uluslararası andlaşmaların Türkçe metni ile 

uluslararası andlaşmalarda muteber olduğu belirtilen dil veya dillerden biri ile ya da birkaçı ile 

yazılmış metni yayımlanmaktadır. Türk hukuk sisteminde bağlayıcılık kazanan uluslararası 

andlaşmaların yürürlüğe girmesi için uluslararası açıdan da yapılması gereken çeşitli işlemler 

bulunmaktadır. Bu işlemlerden biri, onay belgelerinin taraflar arasında değiştirilmesidir. Onay 

belgelerinin hazırlanması, değiştirilmesi ve ilgili tutanakların saklanması ile taraf olunan 

uluslararası andlaşmaların BM Sekreteryası'na tescil edilmesi Türk hukuk sisteminde Dışişleri 

Bakanlığı'nın görevidir71 

Mutabakat Muhtırası, 7 Aralık 2019’da Cumhurbaşkanı’nın onaylama kararına ek olarak Resmi 

Gazete’de Türkçe metni ile ve Mutabakat Muhtırası'nda muteber olduğu belirtilen Arapça ve 

İngilizce metinleri ile yayımlanmıştır.72  Mutabakat Muhtırası madde VI/2'ye göre, 27 Kasım 

2019'da İstanbul'da Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde, her biri eşit derecede geçerli olmak 

üzere ikişer asıl nüsha olarak tanzim edilmiştir. Mutabakat Muhtırası'nın yorumlanması 

konusunda farklı dillerdeki metinler arasında yorum farklılığı söz konusu olması durumunda 

İngilizce metin geçerlidir.73 Mutabakat Muhtırası, Cumhurbaşkanı tarafından yürürlüğe 

girmesine ilişkin olarak alınan karar üzerinde 8 Aralık 2019’da yürürlüğe girmiştir.74 

Bahsedilen çerçevede, Mutabakat Muhtırası uluslararası andlaşmaların yapılışı aşamalarının 

tamamı bakımından uluslararası andlaşmalar hukuku kurallarınca öngörülen usule 

uygundur.75Ayrıca, Mutabakat Muhtırası uluslararası andlaşmaların yapılışı aşamalarının 

tamamı bakımından Türk hukuk sisteminin ilgili düzenlemelerine de uygundur. 

                                                       
70 Pazarcı, s.161. Caşın, s.53. 
71 Pazarcı, s.184-185. Aksar, s.187. 
72 Mutabakat Muhtırası’nın Resmi Gazete’de Yayımlanan Metni için bkz. 

(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191207-3.pdf, Erişim Tarihi: 18.08.2020). 
73 Mutabakat Muhtırası m.VI/2. Yüksel / Baran, s.539. 
74 Mutabakat Muhtırası’nın Yürürlük Tarihinin 8 Aralık 2019 Olarak Tespit Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanı 

Kararı için bkz. ( https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191212-11.pdf, Erişim Tarihi: 08.08.2020). 
75 Yüksel / Baran, s.547. 
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‘Milletler Cemiyeti’76 döneminde uluslararası andlaşmaların uluslararası alanda hüküm 

doğurması için hüküm doğurmaya ilişkin işlemlerden başka tescil ettirilmeleri şartı aranmaya 

başlanmıştır. MC döneminde uluslararası andlaşmaların MC Sekreteryası’na tescil ettirilmesi 

şartının getirilmesinin amacı, Wilson ilkelerinden biri olan gizli uluslararası andlaşmaların 

yapılmasını önlemektir.77 

Uluslararası andlaşmaların tescil ettirilmesine ilişkin düzenleme, MC Misakı m.18’de yer 

almıştır. MC Misakı m.18’e göre, MC üyelerinden herhangi birinin bundan böyle yapacağı 

herhangi bir andlaşma ya da kabul edeceği uluslararası taahhüt Sekreterlik tarafından hemen 

kayıt edilecek ve olabildiğince süratle yayınlanacaktır. Bu andlaşmalardan ya da uluslararası 

taahhütlerden hiçbirisi kayıt edilmeden önce bağlayıcı güce sahip olamayacaktır. Bu 

düzenlemeye göre, sadece MC’ye üye devletlerin uluslararası andlaşmalarını tescil ettirme 

yükümlülüğü bulunmaktadır. MC’ye üye devletlerin uluslararası andlaşmalarını tescil ettirme 

yükümlülüğü, MC’ye üye olduktan sonra yaptıkları uluslararası andlaşmalar bakımından söz 

konusudur. Ayrıca, uluslararası andlaşmalar MC Sekreterliği tarafından sadece tescil 

edilmemektedir aynı zamanda yayımlanmaktadır ve tescil ettirilmeyen uluslararası andlaşmalar 

bağlayıcı güce sahip olamamaktadır.78 

MC’nin ardından BM döneminde BM Andlaşması’nda da uluslararası andlaşmaların tesciline 

ilişkin bir düzenleme yer almıştır. BM Andlaşması m.102, uluslararası andlaşmaların tescil 

ettirilmesi yükümlülüğünü sadece BM’ye üye devletler için öngörmektedir. Ancak, BM’ye üye 

olmayan devletler ve uluslararası örgütler de uluslararası andlaşmalarını BM’ye tescil 

ettirebilmektedir. Uluslararası andlaşmaların tescil ettirilmesi yükümlülüğü, BM 

Andlaşması’nın yürürlüğe girme tarihi olan 24.10.1945’ten itibaren yapılan uluslararası 

andlaşmalar bakımından söz konusudur. Ancak, daha önceki bir tarihte yapılıp MC döneminde 

tescil ettirilmemiş olan uluslararası andlaşmaların da BM döneminde tescil ettirilmesi 

mümkündür.79 

BM Andlaşması m.102'ye göre tescil ettirilmeme, uluslararası andlaşmaların bağlayıcılığına 

herhangi bir etki yapmamaktadır. Tescil ettirilmeme için öngörülen tek yaptırım, tescil 

ettirilmeyen uluslararası andlaşmaların BM organları önünde ileri sürülememesidir. Ancak, 

tescil ettirilmeyen uluslararası andlaşmalar BM organlarınca kendiliğinden dikkate 

alınabilmektedir. Ayrıca, tescil ettirilmeyen uluslararası andlaşmalar BM organları dışında 

çeşitli uluslararası yargı ve hakemlik organları önünde taraflarınca ileri sürülebilmektedir.80 

Mutabakat Muhtırası’nın tescil ettirilmesi ile ilgili düzenleme III. maddesinde yer almaktadır. 

Bu düzenlemeye göre, yürürlüğe girişini takiben Mutabakat Muhtırası BM Andlaşması m.102 

uyarınca BM Sekreteryası’na kayıt için bildirilecektir.81 Mutabakat Muhtırası yürürlüğe girişini 

takiben 11 Aralık 2019’da BM Sekreteryası’na tescil için sunulmuştur.82 Mutabakat Muhtırası, 

                                                       
76 Milletler Cemiyeti buradan itibaren “MC” şeklinde kısaltılarak ifade edilecektir. 
77 Pazarcı, s.164. Aksar, s.140. Caşın, s.60. 
78 Pazarcı, s.164-165. Aksar, s.140. Caşın, s.60. 
79 Pazarcı, s.166-167. Aksar, s.140. Malanczuk, s.136. Brownlie, s.616-617. Caşın, s.60. 
80 Pazarcı, s.167-168. Aksar, s.140. Malanczuk, s.136. Brownlie, s.616-617. Caşın, s.60. 
81 Mutabakat Muhtırası m.III. Yüksel / Baran, s.538. 
82 Yüksel / Baran, s.538. Kansu, s.66. 
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30 Eylül 2020’de BM Genel Sekreterliği tarafından tescil edilmiştir.83 Bu çerçevede, Mutabakat 

Muhtırası taraflarınca BM organları önünde ileri sürülebilir bir uluslararası andlaşmadır. 

III.MUTABAKAT MUHTIRASI'NIN ULUSLARARASI ANDLAŞMALARIN 

UYGULANMASI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

A.Mutabakat Muhtırası’nın  Tarafları Arasında Uygulanması 

Uluslararası andlaşmalar kural olarak tarafları arasında uygulanmaktadır.84 Mutabakat 

Muhtırası da kural olarak tarafları arasında uygulanmak üzere yapılmış bir uluslararası 

andlaşmadır. 

Uluslararası andlaşmaların uygulanması bakımından geçerli olan çeşitli hukukun genel ilkeleri 

bulunmaktadır. Bu ilkeler arasında; söze bağlılık, uluslararası andlaşmaların iyiniyetle 

uygulanması ve uluslararası andlaşmaların geriye yürümezliği yer almaktadır.85 Uluslararası 

andlaşmaların uygulanması bakımından geçerli olan ilkeler, Mutabakat Muhtırası'nın 

uygulanması bakımından da geçerlidir. Bu sebeple, bu ilkelerin Mutabakat Muhtırası'nın 

uygulanması bakımından arz ettikleri anlamların ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir. 

Uluslararası andlaşmaların uygulanması için öncelikle uluslararası andlaşmalara taraf 

devletlerin sözlerine bağlı olması gerekmektedir. Uluslararası andlaşmaların uygulanması için 

gerekli olan söze bağlılık ilkesi, VAHS'nin hem giriş kısmında hem de 26. maddesinde yer 

almaktadır. VAHS m.26’ya göre yürürlükteki her uluslararası andlaşma, ona taraf olanları 

bağlar ve tarafların onu iyiniyetle uygulaması gerekir.86 Söze bağlılık ilkesine göre yürürlükteki 

bir uluslararası andlaşma olarak Mutabakat Muhtırası, ona taraf olan devletler olarak Türkiye 

ve Libya'yı bağlamaktadır ve taraflarının Mutabakat Muhtırası'nı iyiniyetle uygulaması 

gerekmektedir. 

Uluslararası andlaşmaların uygulanması bakımından önem arz eden bir başka hukukun genel 

ilkesi, uluslararası andlaşmaların iyiniyetle uygulanması ilkesidir.  Uluslararası andlaşmaların 

iyiniyetle uygulanması ilkesi genel olarak, uluslararası andlaşmaların belirlenen amaçlarından 

sapılmadan uygulanmasını gerektirmektedir. Uluslararası andlaşmaların iyiniyetle 

uygulanması gerektiği, VAHS'nin giriş kısmında ve VAHS m.26'da ifade edilmektedir.87 Bu 

çerçevede, yukarıda da belirtildiği üzere Mutabakat Muhtırası'nın Türkiye ve Libya tarafından 

iyiniyetle ve belirlenen amacından sapılmadan uygulanması gerekmektedir. Bu noktada, 

Mutabakat Muhtırası'nın en önemli amacının Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını 

sınırlandırmak olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.  

‘Mutabakat Muhtırası'nın giriş kısmında yer alan, Mutabakat Muhtırası'nın taraflar arasındaki 

ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunacağı ve iki dost ülkenin çıkarı doğrultusunda daha 

                                                       
83 Mutabakat Muhtırası’nın BM Genel Sekreterliği tarafında tescil edildiğine dair belge için bkz. 

(https://treaties.un.org/doc/Treaties/2019/12/20191211%2002-58%20PM/Other%20Documents/COR-Reg-

56119-Sr-69975.pdf, Erişim Tarihi: 02.12.2020). 
84 Pazarcı, s.196. Aksar, s.143. Malanczuk, s.137. Shaw, s.703. Brownlie, s.628. Caşın, s.62. 
85 Pazarcı, s.196-200. Aksar, s.140. Caşın, s.29. 
86 Pazarcı, s.197. Aksar, s.140-141. Caşın, s.29. 
87 Pazarcı, s.197. Aksar, s.141. Caşın, s.29. 
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yoğun iş birliğini teşvik edeceği inancı’88 ifadesinin, Mutabakat Muhtırası'nın iyiniyetle 

uygulanması bağlamında dikkate alınması gerekmektedir.  Çünkü, bu ifade Mutabakat 

Muhtırası'nın amaçlarından birinin taraflar arasında iş birliğini teşvik etmek olduğunu ortaya 

koymaktadır. Mutabakat Muhtırası'nın iyiniyetle uygulanması bakımından değinilmesi gereken 

bir başka düzenleme ise, Mutabakakat Muhtırası madde IV/2'de yer almaktadır. Bu 

düzenlemeye göre, taraflardan birinin münhasır ekonomik bölgesinden başlayıp diğerinin 

münhasır ekonomik bölgesine uzanan doğal kaynaklar olması durumunda, bu tarz kaynakların 

işletilmesi maksadıyla oluşturulacak modalite andlaşmaları konusunda taraflar iş birliği 

yapabilirler.89 Mutabakat Muhtırası'nın iyiniyetle uygulanması bahsedilen tarzdaki doğal 

kaynakların işletilmesi maksadıyla oluşturulacak modalite andlaşmaları konusunda taraflar 

arasında iş birliği yapılmasını gerektirmektedir. Çünkü, taraflar arasında iş birliğinin teşviki 

Mutabakat Muhtırası'nın amaçlarından biridir. Bahsedilen hususlar, Mutabakat Muhtırası'nın 

iyiniyetle uygulanmasının taraflar arasında iş birliğini kaçınılmaz kıldığını, taraflar iş birliği 

yapabilirler ifadesinin iş birliği zorunluluğu olarak yorumlanması gerektiğini ortaya 

koymaktadır. 

Kural olarak, uluslararası andlaşmaların hukuksal etkilerini yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

doğuracağı kabul edilmektedir. Bu husus, VAHS m.28'de ifade edilmektedir. VAHS m.28’e 

göre, uluslararası andlaşmalardan farklı bir niyet anlaşılmadıkça veya böyle bir niyet başka 

türlü tespit edilmedikçe, uluslararası andlaşma hükümleri, uluslararası andlaşmaların bir taraf 

bakımından yürürlüğe girmesinden önce meydana gelen herhangi bir hareketle veya vakıayla 

veya ortadan kalkan bir herhangi bir durumla ilgili olarak, o tarafı bağlamaz. Bu düzenlemeye 

göre uluslararası andlaşmalardan farklı bir niyet anlaşılmadıkça veya böyle bir niyet başka türlü 

tespit edilmedikçe uluslararası andlaşmalar geriye yürümez.90 Mutabakat Muhtırası'ndan farklı 

bir niyet anlaşılmadığı ve böyle bir niyet başka türlü tespit edilmediği için Mutabakat 

Muhtırası'nın geriye yürümesi söz konusu değildir. 

Uluslararası andlaşmaların ülkesel açıdan etkileri ile ilgili düzenleme, VAHS m.29'da yer 

almaktadır. VAHS m.29’a göre, uluslararası andlaşmalardan farklı bir niyet anlaşılmadıkça 

veya böyle bir niyet başka türlü tespit edilmedikçe, bir uluslararası andlaşma her bir tarafı bütün 

ülkesi bakımından bağlar. Uluslararası andlaşmalar VAHS m.29'a göre ve kural olarak, 

taraflarının ülkelerinin tümünde uygulanmaktadır. Başka bir ifade ile, kural olarak uluslararası 

andlaşmalar taraflarının kara, hava ve deniz ülkesinde uygulanmaktadır. Ancak, istisnai olarak 

uluslararası andlaşmaların taraflarının ülkelerinin tümünde uygulanmaması söz konusu 

olabilmektedir. Uluslararası andlaşmaların taraflarının ülkelerinin tümünde uygulanmaması ya 

uluslararası andlaşmalarda yer alan bu yöndeki düzenlemelerden ya da uluslararası 

andlaşmaların niteliklerinden kaynaklanabilmektedir.91 

Uluslararası andlaşmaların, uluslararası andlaşmalarda yer alan bu yöndeki düzenlemeler 

sebebiyle taraflarının ülkelerinin tümünde uygulanmamasının örneklerinden birini, sömürge 

kaydı gerektiren uluslararası andlaşmalar teşkil etmektedir. Uluslararası andlaşmaların 

                                                       
88 Mutabakat Muhtırası Giriş Kısmı. 
89 Mutabakat Muhtırası m.IV/2. Yüksel / Baran, s.539. 
90 Pazarcı, s.198. Aksar, s.142. Shaw, s.702. 
91 Pazarcı, s.199-200. Aksar, s.142. Malanczuk, s.137. Shaw, s.702. 
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nitelikleri sebebiyle taraflarının ülkelerinin tümünde uygulanmamasının örneklerinden birini 

ise, sınır andlaşmaları teşkil etmektedir. Sınır andlaşmaları ile getirilen düzenlemeler 

taraflarının ülkelerinin tümünde değil sınır bölgelerinde uygulanmaktadır.92 Mutabakat 

Muhtırası, nitelikleri sebebiyle taraflarının ülkelerinin tümünde değil, deniz yetki alanlarında 

uygulanan bir uluslararası andlaşmadır. Çünkü, tarafları arasında deniz yetki alanlarının 

sınırlarını belirlemektedir. 

B.Mutabakat Muhtırası'nın Üçüncü Kişiler Bakımından Uygulanması 

Roma hukukundan beri andlaşmaların üçüncü kişiler bakımından uygulanmaması, sadece 

taraflarını bağlaması kabul edilmektedir. Uluslararası hukukta da kural olarak uluslararası 

andlaşmaların üçüncü kişiler bakımından uygulanmaması, sadece taraflarını bağlaması kabul 

edilmektedir.  Bu husus, VAHS m.34'te ifade edilmektedir. VAHS m.34’e göre uluslararası 

andlaşmalar, üçüncü bir devlet için onun rızası olmadan ne hak ne de yükümlülük 

yaratmaktadır. Ancak, VAHS m.34’te yer alan kuralın çeşitli istisnaları bulunmaktadır. Bu 

istisnai durumlarda uluslararası andlaşmalar üçüncü kişilerin rızası gerekmeksizin bu kişiler 

bakımından da uygulanabilmektedir. Bu çerçevede, uluslararası andlaşmaların üçüncü kişiler 

bakımından uygulanmasının üçüncü kişilerin rızası ile ve rızası gerekmeksizin şeklinde ayrıma 

tabi tutularak incelenmesi gerekmektedir.93 Mutabakat Muhtırası açısından uluslararası 

andlaşmaların üçüncü kişiler bakımından üçüncü kişilerin rızası gerekmeksizin uygulanması 

önem arz etmektedir.  

Uluslararası hukuk uygulamasından doğan ve herkes bakımından uygulanmaları objektif durum 

yaratmalarından kaynaklanan uluslararası andlaşmalara başka bir ifade ile, üçüncü kişiler 

bakımından üçüncü kişilerin rızası gerekmeksizin uygulanan uluslararası andlaşmalara belli 

başlı konularda rastlanmaktadır. Bu tarz uluslararası andlaşma örnekleri arasında; devletlerin 

siyasal statüleri ile ilgili uluslararası andlaşmalar, devletlerin ülkesinin tamamının veya bir 

kısmının silahsızlandırılması veya askerden arındırılması gibi konulara ilişkin uluslararası 

andlaşmalar, uluslararası deniz ya da akarsu yollarının statüsüne ilişkin uluslararası 

andlaşmalar, çeşitli uluslararası örgütlerin uluslararası hukuk kişiliklerine ilişkin uluslararası 

andlaşmalar yer almaktadır.94 

Örnekleri verilen ve bahsedilen uluslararası andlaşmalar, objektif durum yaratan uluslararası 

andlaşmalardır. Objektif durum yaratmaları sebebiyle, bu uluslararası andlaşmaların tarafları 

dışındaki herkesi herhangi bir özel kabul işlemine gerek kalmadan bağlayacağı, bu tarz 

uluslararası andlaşmaların erga omnes hukuksal etkiler doğuracağı ve bu çerçevede üçüncü 

kişiler bakımından rızaları gerekmeksizin uygulanacağı kabul edilmektedir. Bahsedilen 

uluslararası andlaşmaların rızaları gerekmeksizin üçüncü kişiler bakımından uygulanmaları, 

genel bir uluslararası yararı sağlamaya çalışmaları sebebiyle söz konusu olabilmektedir.95 

Mutabakat Muhtırası da objektif durum yaratan bir uluslararası andlaşmadır.  Mutabakat 

Muhtırası, Türkiye ve Libya olan taraflarını ve tarafları dışındaki herkesi özel bir kabul işlemine 

                                                       
92 Pazarcı, s.200. Malanczuk, s.137. Shaw, s.702. 
93 Pazarcı, s.207. Aksar, s.143-144. Malanczuk, s.137. Shaw, s.703-705. Brownlie, s.628-630. Caşın, s.63. 
94 Pazarcı, s.213. Aksar, s.144. 
95 Pazarcı, s.214. Aksar, s.144. 
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gerek kalmadan bağlayacak, herkese karşı hukuksal etkiler doğuracak ve üçüncü kişiler 

bakımından rızası gerekmeksizin uygulanacak bir uluslararası andlaşmadır. Bu çerçevede, 

Doğu Akdeniz'e kıyıdaş bütün devletlerin Mutabakat Muhtırası ile belirlenen Türkiye ve 

Libya'nın deniz yetki alanlarının sınırlarına uygun davranması, bu sınırları ihlalden kaçınması 

gerekmektedir. Ayrıca, Mutabakat Muhtırası’nın Doğu Akdeniz’e kıyıdaş diğer devletler 

tarafından Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması andlaşmaları yapılırken 

dikkate alınması gerekmektedir. 

Uluslararası andlaşmaların hükümleri kural olarak, taraflarının rızası ile değiştirilebilmektedir. 

Uluslararası andlaşmaların hükümlerinin değiştirilmesi, açıkça yeni bir hükmün eski hükmün 

yerini alması yolu ile gerçekleştirilebilmektedir. Uluslararası andlaşmaların hükümlerinin 

tarafların uygulamaları ile üstü kapalı şekilde değiştirilmesi de mümkündür. Çeşitli uluslararası 

andlaşmalarda, uluslararası andlaşmaları daha iyi uygulanabilir hale getirmek için belirli 

sürelerin sonunda gözden geçirilmeye ilişkin hükümler yer almaktadır. Ancak, uluslararası 

andlaşmalarda bu yönde hükümler yer alması uluslararası andlaşmaların mutlaka gözden 

geçirileceği ya da uluslararası andlaşmalarda mutlaka değişiklikler yapılacağı anlamına 

gelmemektedir.96 

Türk hukuk sisteminde uluslararası andlaşmaların değiştirilmesi konusunda uluslararası 

andlaşmaların bağlayıcılık kazanması için izlenen yolun izlenmesi gerekmektedir.97 

Mutabakat Muhtırası’nın tadili ve gözden geçirilmesi ile ilgili düzenleme V. maddesinde yer 

almaktadır. Bu düzenlemeye göre taraflar I. ve II. maddeler haricinde Mutabakat Muhtırası’nın 

gözden geçirilmesi için diplomatik kanaldan yazılı teklifte bulunabilirler. Değişiklikler iki 

tarafın mutabakatıyla gerçekleşir. Mutabakat Muhtırası’nın V. maddesinin tadil ve gözden 

geçirme konusunda I. ve II. maddeleri istisna tutmasının sebebi, taraflarının bu maddelerde yer 

alan koordinatların gelecekte tartışmaya açılmasını önlemek istemeleridir.98 Bu noktada, 

Mutabakat Muhtırası'nda tadil ve gözden geçirmeye ilişkin hükümler yer almasının, Mutabakat 

Muhtırası'nda mutlaka değişiklikler yapılacağı ya da Mutabakat Muhtırası'nın mutlaka gözden 

geçirileceği anlamına gelmediği belirtilmelidir. 

SONUÇ 

Mutabakat Muhtırası, uluslararası andlaşmalarda bulunması gereken özelliklere sahiptir. 

Mutabakat Muhtırası, uluslararası hukukun uluslararası andlaşma yapma yetkisi verdiği 

uluslararası hukuk kişileri olan Türkiye ve Libya devletleri arasında yapılmıştır. Mutabakat 

Muhtırası’nın uluslararası deniz hukukunun deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin 

kural ve ilkelerine uygun olarak yapıldığı ve uluslararası deniz hukuku bağlamında sonuçlar 

doğurmayı amaçladığı açıktır.  

Mutabakat Muhtırası, uluslararası andlaşmaların yapılışı aşamalarının tamamı bakımından 

uluslararası andlaşmalar hukuku kurallarına ve Türk hukuk sisteminin ilgili düzenlemelerine 

uygundur. Mutabakat Muhtırası'nın metninin oluşturulup resmileştirilmesi işlemleri 

                                                       
96 Pazarcı, s.237-238. Aksar, s.145-146. Shaw, s.705-706. Brownlie, s.630-631. Caşın, s.65. 
97 Pazarcı, s.238-239. 
98 Mutabakat Muhtırası m.V. Yüksel / Baran, s.539. 
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uluslararası andlaşmalar hukuku kurallarına ve Türk hukuk sisteminin ilgili düzenlemelerine 

uygun olarak genel olarak uluslararası andlaşmaların yapılışı ile ilgili her türlü işlem konusunda 

devleti temsile yetkili olan ve yetki belgesine ihtiyaç duymayan kişiler olan Cumhurbaşkanı ve 

Dışişleri Bakanı tarafından yapılmıştır. Mutabakat Muhtırası’nın metnini resmileştiren imzalar 

tarafların dışişleri bakanları olan Mevlüt ÇAVUŞOĞLU ve Mohamed Taher SIYALA 

tarafından İstanbul’da 27 Kasım 2019’da atılmıştır. Bunun dışında Mutabakat Muhtırası, Türk 

hukuk sisteminde uluslararası andlaşmaların bağlayıcılık kazanması için olağan olan yol ile 

TBMM tarafından onaylamayı uygun bulma kanunu çıkarılarak bağlayıcılık kazanmıştır ve 

Cumhurbaşkanı tarafından yürürlüğe girmesine ilişkin olarak alınan karar üzerinde 8 Aralık 

2019’da yürürlüğe girmiştir. Mutabakat Muhtırası, yürürlüğe girişini takiben 11 Aralık 2019’da 

BM Sekreteryası’na tescil için sunulmuştur ve 30 Eylül 2020’de BM Genel Sekreterliği 

tarafından tescil edilmiştir. Bu çerçevede, Mutabakat Muhtırası taraflarınca BM organları 

önünde ileri sürülebilir bir uluslararası andlaşmadır. 

Mutabakat Muhtırası, kural olarak tarafları arasında uygulanmak üzere yapılmış bir uluslararası 

andlaşmadır. Mutabakat Muhtırası, aynı zamanda objektif durum yaratan bir uluslararası 

andlaşmadır. Başka bir ifade ile, Mutabakat Muhtırası üçüncü kişiler bakımından rızaları 

gerekmeksizin uygulanacak bir uluslararası andlaşmadır. Mutabakat Muhtırası, Türkiye ve 

Libya olan taraflarını ve tarafları dışındaki herkesi özel bir kabul işlemine gerek kalmadan 

bağlayacak, herkese karşı hukuksal etkiler doğuracak ve herkes için uygulanacak bir 

uluslararası andlaşmadır. Bu çerçevede, Doğu Akdeniz'e kıyıdaş bütün devletlerin Mutabakat 

Muhtırası ile belirlenen Türkiye ve Libya'nın deniz yetki alanlarının sınırlarına uygun 

davranması, bu sınırları ihlalden kaçınması gerekmektedir. Ayrıca, Mutabakat Muhtırası’nın 

Doğu Akdeniz’e kıyıdaş diğer devletler tarafından Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının 

sınırlandırılması andlaşmaları yapılırken dikkate alınması gerekmektedir. 
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ABSTRACT 

At the beginning of the 21st century, the reconstruction, modernization of the education 

system in Azerbaijan and using active and interactive methods is considered a priority task. The 

development of the education system in Azerbaijan is characterized by the organization of 

activities in two directions. The first is to study, summarize and analyze the achievements in 

the field of education in the country. Secondly, the study and generalization of progressive 

aspects of the learning experience of developed foreign countries and their implementation, 

taking into account national and moral characteristics, is an important problem and is 

distinguished by its relevance. Project-based teaching is one of the most important active 

teaching methods for biology students. Research over the past 30 years has shown that student 

engagement and high motivation also lead to high academic performance. Project-Based 

Learning (PBL) is an instructional methodology that encourages students to learn and apply 

knowledge and skills through an engaging experience. PBL presents opportunities for deeper 

learning in-context and for the development of important skills tied to college and career 

readiness. While the benefits are clear, this shift in teaching and learning can be challenging for 

many educators. In this guide, you will learn: Research on how PBL improves student 

outcomes; Best practices for engaging students in PBL; Resources that can help you plan your 

PBL lessons with ease 
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1. Introdction 

The development of the education system in Azerbaijan is bringing it to the level of world 

standards mostly characterized by the organization of activities in two directions. The first is to 

study, summarize and analyze the achievements in the field of education inside the country. 

First of all, it is important to determine the current state of education, the needs of society, 

having studied the nature and content of progress in the field of education. This allows us to 

determine what has been achieved in the formation of civil society and what potential 

opportunities exist for the future. Preliminary studies show that as a result of aligning the 

activities of teachers and schools by the following requirements of society, the republic has 

accumulated a lot of advanced experience in the field of personality formation, assessment of 

achievements, as well as education management. Therefore, the generalization and widespread 

use of these materials is important from the point of view of restructuring the Azerbaijani 

education system on a national basis. Secondly, the study and generalization of progressive 

aspects of the labour experience of developed foreign countries and their implementation, 

taking into account national and moral characteristics is an important problem and is 

distinguished by its relevance. A lot has been done in this direction in Azerbaijan in recent 

years. The quality of these practices, considered as pedagogical innovations, is determined by 

the general level of development of the citizens of a given country, and the life skills formed in 

the younger generation act as necessary indicators of the general level. At the beginning of the 

21st century, the reconstruction, modernization of the education system in Azerbaijan and the 

implementation of this work using active and interactive methods are considered a priority task. 

New pedagogical research is obliged to solve them. Project-based teaching is one of the most 

well-known active teaching methods for biology students. Currently, we are facing the task of 

attracting a high percentage of Azerbaijani youth in those fields that are usually called 

fundamental sciences. Project-based learning is a teaching method in which learners gain 

knowledge and skills by working over a long period to explore and answer an authentic, 

engaging and challenging question, problem or problem. Each of us begins our project learning 

journey with different experiences. We found that five key characteristics of project-based 

learning by Krajczyk and Blumenfeld (2006) provide a useful starting point for a constructivist 

approach to project-based learning. Research over the past 30 years has shown that student 

engagement and high motivation also lead to high academic performance. In this regard, 
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project-based learning is of great importance in modern education as it guides students to the 

centre of learning and gives them an important role in their learning. This type of teaching 

allows students to master 21st-century cognitive skills such as collaboration, sharing of duties, 

communication and analysis, comparison, generalization, and also allows teachers to teach 

interactively with other subjects. Project-Based Learning provides students with an overview 

of instructional theories. Students learn to apply the features of the educational process in real-

life situations. Students in problem learning develop the following skills: 1. Know the theory 

of learning and be able to freely explain them in practice. 2. Analyze the differences between 

learning theories. 3. Be able to explain the factors that affect memory, attention and, therefore, 

learning. Tasks of biological methods: Introduce biology students to a variety of useful 

techniques not usually taught in regular courses. This includes both instructional and laboratory 

procedures. Emphasize the correct methods for searching technical literature and preparing an 

annotated bibliography in the chosen field of biological science.  

 Characteristics of project-based learning  

Here are the three major activities that lead to a deeper understanding by students: 1.) 

Interdisciplinary The project-based curriculum is designed to engage students in solving real-

world problems. It is an interdisciplinary approach because real-world problems are rarely 

solved using information or skills from a single subject area. Projects require students to engage 

in research, solution building, and product creation to help solve a given problem or problem. 

As they complete the work, students often use knowledge and skills from different academic 

fields to complete a project.  

2.) Extremely comprehensive, complete and accurate Project-based learning requires the 

application of knowledge and skills, not just memory or recognition. Unlike rote learning for 

assessing one fact, project-based learning assesses how learners apply different learning 

materials in new contexts. When students participate in a project, they start with a question.  

research forces the student to think critically as he uses his academic knowledge in real-world 

applications. The inquiry process leads to the development of solutions to resolve the identified 

problem. They demonstrate their knowledge in action by creating products designed to 

communicate decisions to an audience.  

 

Student-oriented  

The teacher's role in project-based   learning  is shifted   from the content provider to the 

facilitator / project leader. Students work more independently in project-based learning, they 
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are assisted by teachers only when needed. Students are encouraged to make their own decisions 

about how best to do their job and demonstrate their understanding. The project-based learning 

process promotes student independence, self-reliance and development of 21st century / 

workplace skills. Project-based learning research supports the growth of student engagement 

and achievement, and encourages the development of the 21st century skills that students need 

to be successful in their future careers. There are 4 reasons to adopt a project-based learning 

model: Project-based learning is a teaching methodology that encourages students to learn and 

apply knowledge and skills through engaging experiences. Project based learning provides 

opportunities for deeper learning in context and for the development of important skills related 

to college and career preparation. While the benefits are clear, this shift in teaching and learning 

can be challenging for many educators. Clearly, teachers need more training to support their 

knowledge of pedagogical content in Project Learning. Some teachers have found it helpful to 

learn together and participate in a community outside the school. Learning itself is a new model 

of lifelong learning for teachers in which 1) pedagogical development of teachers is facilitated 

by PBL and working together with students, other teachers in their school or other staff, 2) 

Teachers have access to proven PBL models and teaching best practices from other teachers, 

as well as online instruction and training. Learning is conveyed through workshops, academic 

exhibitions and teaching excellence.  
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ÖZƏT 

 

Məqalənin əvvəlində Xalq yazıçısı İsa Muğannanın yaradıcılığına ümumi nəzər salınır. Məlum 

olduğu kimi İsa Muğannanın bədii nəsri iki dövrə bölünür: “İdeal”a qədərki və “İdeal”la 

başlayan dövr. Ədib “İdeal”a qədərki dövr yaradıcılığında xalqın taleyini və güzəranını bədii 

ədəbiyyatda canlandırırdı.  

“İdeal”la başlanan dövr yaradıcılığında isə Muğannanın baxış bucağı xeyli dəyişmişdi. Yazıçı 

problemlərə bəşəri yöndən yanaşır və cəmiyyətin bəlasının bəşəriyyətdən gəldiyini bildirirdi. 

İkinci dövr yaradıcılığında SafAğ elmini, OdƏr dilini və OdƏr mədəniyyətini daha çox önə 

çəkirdi. Muğanna yaradıcılığı üçün xarakterik olan cəhətlərdən biri də avtobioqrafik obraz 

yaradılışı idi. Yazıçı özünün və tanıdıqlarının avtobioqrafik obrazlarını istər birinci, istər ikinci 

dövr yaradıcılığında böyük ustalıqla yaratmışdır. Avtobioqrafizmi yaratmaqla məqsəd dövrün 

hadisələrini oxucuya da canlı və koloritli çatdırmaq idi.  

Muğanna yaradıcılığının ikinci dövrünə aid olan əsərlərdən biri də “Qəbiristan” romanıdır. 

2004-2005-ci illərdə qələmə alınan bu roman Azərbaycanın 90-cı illərin əvvəlində olan 

vəziyyətini əks etdirir.  

“İdeal” romanından oxucuya məlumdur ki, Əmirlilər və Qudalılar arasında böyük münaqişə 

“Qəbiristan” romanında da davam edirdi. Buna görə də əsəri “İdeal”ın davamı hesab etmək 

olar. Müəllif bu əsərdə də özünün avtobioqrafiyasından cizgiləri əks etdirmişdir. Avtobioqrafik 

cizgilər polis kapitanı Səməd Əmirlinin (Səminin) prototipində özünü daha çox göstərirdi. 

“Qəbiristan” romanının əvvəli faciyəylə başlayır. Səminin həyat yoldaşı Mariya Qudalılar 

tərəfindən qətlə yetrilir. Əsər boyu izlənir ki, Qudalılarla Əmirlilər arasında münaqişə bitmirki, 

bitmir. Səminin atası Səməd Əmirli ilə görüşməsi, planetdən Ün eşitməsi İsa Muğannanın 

həyatında baş verən hadisələrin avtobioqrafik əksidir. İsa Muğanna özüdə doqquz dəqiqəlik 

klinik ölüm keçirmiş, bu zaman atasını işıq şəklində görmüşdür. Əsərin adının “Qəbiristan” 

olmasına müəllif belə münasibət bildirmişdir ki, o “Qəbiristan” deyərkən bətnində elm əvəzinə 

nadanlıq daşıyan kəsləri nəzərdə tutur.  

Ədaləti bərpa etmək istəyən Səmi Qudalılar tərəfindən qətlə yetirilir. Əsərin əsas qayəsi 

insanları elimli olmağa çağırmaq idi.  

 

Açar sözlər: İsa Muğanna, avtobioqrafizm, roman, qəbiristan, obraz 
 

SUMMARY 

 

At the beginning of the article, a general overview of the work of People's Writer Isa Muganna 

is given. As it is known, Isa Muganna's prose is divided into two periods: the period before 

"Ideal" and the period beginning with "Ideal". In his pre-Ideal works, the writer portrayed the 

fate and life of the people in fiction. 

In the work of the period that began with "Ideal", Muganna's point of view changed 

significantly. The writer approached the problems from a human point of view and said that the 
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scourge of society came from humanity. In the works of the second period, he emphasized 

SafAğ science, OdƏr language and OdƏr culture. One of the characteristic features of 

Muganna's work was the creation of an autobiographical image. The writer created 

autobiographical images of himself and his acquaintances with great skill in the works of both 

the first and second periods. The purpose of creating an autobiography was to convey the events 

of the period to the reader in a vivid and colorful way.  

One of the works of the second period of Muganna's creativity is "Cemetery" novel. This novel 

which was written in 2004-2005, reflects the situation in Azerbaijan in the early 1990s. 

It is known to the reader from the novel "Ideal" that the great conflict between the Emirliler and 

the people of Gudalilar continued in the novel "Cemetery". Therefore, the work can be 

considered a continuation of "Ideal". In this work, the author also reflected the features of his 

autobiography. The autobiographical features were more prominent in the prototype of police 

captain Samad Amirli (Sami). The beginning of the novel "Cemetery" begins with a tragedy. 

Sami's wife Maria is killed by Gudalilar. Throughout the work, it is observed that the conflict 

between the people of Gudali and the Emirliler does not end. Sami's meeting with his father 

Samad Amirli and hearing a voice from the planet is an autobiographical reflection of the events 

in the life of Isa Muganna. Isa Muganna experienced a nine-minute clinical death, during which 

he saw his father in the form of light. The author commented on the title of the work "Cemetery" 

that when he says "Cemetery", he is referring to those who have ignorance in their bodies 

instead of knowledge. 

Sami, who wanted to restore justice, was killed by the Gudalilar. The main idea of the work 

was to encourage people to be scientific.  
 

Keywords: Isa Muganna, autobıographısm, novel, cemetery, image 

 

GİRİŞ 

 

Qələmi İsa Muğannanı böyük qüdrət sahibinə çevirdi, ona rəğbət, diqqət, böyük oxucu 

məhəbbəti, müəyyən mənada heyrət qazandırırdı. Təbii ki, qələm özbaşına hərəkət etmirdi. 

Qələmi hərəkət etdirən İsa Muğannanın bilginliyi, fəhmi, geniş və dərin təxəyyülü idi. İsa 

Muğanna İsa Hüseynov imzası ilə 37 il yazıb yaratdı və oxucunun ürəyində xüsusi yerə sahib 

oldu. Buna baxmayaraq nasir oxucu sevgisinin itməsindən qorxmayıb özündə cəsarət taparaq 

imzasını dəyişdi. Dəyişən yalnız imza deyildi. Dəyişən yazıçının baxış bucağı və düşüncə 

trayektoriyası oldu. 

Bilindiyi kimi ədibin yaradıcılığı iki dövrə bölünür: 

1. “İdeal” a qədərki dövr 

2. “İdeal”la başlanan dövr 

Muğanna “İdeal” a qədər yazdığı əsərlərdə daha çox yaşadığı mühiti, xalqın taleyini, güzəranını 

bədii obrazların dilində canlandırırdı. “İdeal” əsərinin yazılmasıilə ədib həm yeni imza götürdü, 

eyni zamanda əsərlərində bəşəri ideyaları daha çox qabartdı. Sovet dövründə İsa Muğannanın 

əsərləri birmənalı qəbul edilmir, onun qarşısına böyük sədlər çəkilirdi. Muğanna gördüklərini 

olduğu kimi yazırdı. Rejimin tələbləri ilə nasirin təxəyyül məhsulu uyğun gəlməsə də, İsa 

Muğanna qələmini boğulmağa qoymurdu. Yazıçının İsa Hüseynov imzası ilə yazdığı sonuncu 

əsəri olan “Məhşər” romanı Muğanna yaradıcılığında xəlqilikdən bəşəri düşüncəyə keçid üçün 

körpü rolunu oynadı. Sənətkarın yaradıcılığında klassik ənənələr yaşayır, bununla bərabər 

müasirlik, yeni fikir və gələcəyə baxış inkişaf edirdi. Bu səbəblərə görə İsa Muğannanı modern 

və ya yenilikçi yazıçı da adlandırmaq olar.  

Akademik Nizami Cəfərovun da qeyd etdiyi kimi “İsa Muğanna ədəbiyyata həm yeni mövzular 

gətirdi, həm də köhnə mövzulara yeni mövqedən baxmağın mükəmməl təcrübələrini verdi”. (2, 

səh 25)  Nasir əsərlərində tarixi keçmişi daim əks etdirir, xalqın adət-ənənələrini, yaşam tərzini, 
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cəmiyyətdə olan ədalətsizlikləri göstərirdi. Ədalətsizliyə qarşı açıq mübarizə aparan 

Muğannanın yazdıqları sovet rejimi dövründə tam qəbul edilmir, senzuraya məruz qalırdı. 

Zaman göstərdi ki, güclü istedadı boğmaq mümkün deyil. Yazıçı nə qədər çətinliklərlə 

qarşılaşsa da elminin, fəhminin və yazıçı təxəyyülünün nəticəsində Azərbaycan ədəbiyyatı 

tarixində xüsusi yeri olan sənətkarlardan biri kimi qalmaqdadır.  

 

Araşdırma 

 

İsa Muğannanın “İdeal”la başlayan dövr yaradıcılığına münasibət bir qədər fərqli idi. Nasir 

“İdeal” və sonrakı əsərlərdə OdƏr dili və SafAğ elmini müntəzəm sərgiləyir, OdƏr 

mədəniyyətini təbliğ edirdi. Qeyd olunanlar ədəbiyyatşünasları Muğanna yaradıcılığının 

tədqiqinə bir qədər biganələşdirdi. Bir qisim alim, yazıçı və şair isə “İdeal” və sonrakı əsərləri 

çox yüksək dəyərləndirirdi. Akademik Tofiq Hacıyev nasirlə bağlı belə yazırdı. “İsa adi nasir 

deyil – onu lazımınca dərk etmək üçün: 

1. Minimum biliyin olmalıdır; 

2. Onun əsərinə sevgi ilə yanaşmalısan – o, ideyadır, əqidədir, “İdeal”ın, “Məhşər”in 

müəllifidir, sevməsən duymazsan, duymasan qavramazsan!.. ” (3) 

Türkoloq alimin də qeyd etdiyi kimi Muğannanın yaradıcılığında elmilik özünü geniş göstərir. 

(Xüsusi ilə II dövr yaradıcılığı). “İdeal”, “GurÜn”, “Cəhənnəm”, “Qəbiristan”, “İsahəq, 

Musahəq”, “İlan dərəsi”, “Qırx kisə qızıl”, “Söz yarası”, “Türfə” kimi ədəbi nümunələri 

oxuyarkən müəyyən biliyə sahib olmaq mütləqdir. Bu əsərlərdə çoxşaxəli düşüncəyə malik 

müəllifin təxəyyülü ilə bərabər tarixi həqiqətlər də əks olunmuşdur. Bu baxımdan da İsa 

Muğannanın “İdeal”la başlanan bədii nəsr mərhələsini oxuyub dərk etmək bir o qədər də asan 

deyil. Ədəbi nümunələri oxuduqda oxucu ümumi elmlərdən məlumatsız olarsa, əsərlər sıxıcı 

olacaq, eyni zamanda dərk edilməyəcək. 

İsa Muğannanın yaradıcılığına dəyərli şair və yazıçılarımız xüsusi önəm vermişdir. Xalq şairi 

Xəlil Rza Ulutürk “İdeal” əsərini oxuduqdan sonra “Sən mənə bir silah verdin” adlı poemanı 

yazmışdır. Muğannanın yaradıcılığı ilə bağlı Xalq şairi Zəlimxan Yaqub “Ün” poemasını 

qələmə almışdır. Poemada Muğannanın yaradıcılığı tam halında nəzərdən keçirilmişdir. 

Poemanı oxuduqda yazıçının bədii nəsri və şəxsiyyəti haqqında dəyərli fikirlərin şahidi oluruq. 

Bu baxımdan da Muğanna şəxsiyyəti və yaradıcılığı ədəbiyyat üçün də tarixi və ədəbi həqiqət 

olaraq obraza çevrilmişdir. Zəlimxan Yaqub əbəs yerə yazmır. 

Dərk etməz bu hikməti 

idrakdan uzaq olan, 

Xisləti şikəst olan, 

niyyəti çolaq olan. (9, səh 155) 

Zəlimxan  Yaqub düşüncə etibarı ilə İsa Muğannaya yaxın insan idi, çünki o da şeirlərini 

Tanrıdan güc alaraq fitrətən yazırdı. Muğanna da özünün dediyi kimi Ün eşidərək əsərlərini 

qələmə alırdı. Şairlə yazıçını eyni əqidə, eyni məslək, ilahi eşq yaxınlaşdırırdı. Muğanna yalnız 

ədəbiyyata SafAğ elmi konsepsiyasını və OdƏr dilini gətirməklə fərqlənmir, eyni zamanda 

avtobioqrafik əsərlər müəllifi kimi ədəbiyyatın yaddaşında qalmaqdadır. Muğannanı 

ədəbiyyatda yenilikçi sənətkar, ustad adlandırmaq haqlı olardı. Yazıçı Sabir Azəri ədib 

haqqında fikirlərini belə yazırdı. “İsa Hüseynov bizim ədəbiyyata yeni təhkiyə, dəqiq 

psixologizm, detallarda və təsvirlərdə lakoniklik gətirdi. O, insan psixologiyasının, yazıçı 

qayəsinin açılışına xidmət göstərməyən hər şeyi kənara atdı.” (1) 

Ədib psixologiya və sosiologiyanı yaxşı bildiyindən onun yaratdığı obrazlar da özünün 

psixoloji durumu ilə oxucu diqqətini cəlb edir. Oxucu əsəri oxuyarkən özünü hadisənin canlı 

şahidi bilir. 
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SafAğ elmini yazıçı əsərlərində təbliğ etməklə cəmiyyəti saflaşmağa, kamilləşməyə çağırır, 

dünyanın elm üzərində bərqərar olduğunu bəyan edirdi. İnsanları öyrənərək elmə istinad edib 

yaşamağa çağırırdı. Yazıçıya görə cəmiyyətin bəlası bəşəriyyətdən gəlir. İsa Muğanna Amerika 

yazıçısı Folkner, Qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatov, Rusiya yazıçısı Dostoyeviski ilə müqayisə 

edilir. Müsahibələrin birində Muğanna dünya miqyasına çıxa bilməməsinin səbəbini belə izah 

etmişdir ki, o əsərlərində OdƏr dili və mədəniyyətini daha çox qabardır. Müəllifin də qeyd 

etdiyi kimi əsərlərdə OdƏr dilində istifadə olunması tərcümə məsələlərini çətinləşdirir. Buna 

baxmayaraq son dönəmlərdə yazıçının povest və hekayələri müxtəlif dünya dillərinə tərcümə 

edilərək çap olunmuşdur. İsa Muğannanın müstəqillik dövründə qələmə aldığı əsərlərdən biri 

də “Qəbiristan” romanıdır. Ədib romanı 2004-2005-ci illərdə yazmışdır. Əsəri “İdeal” 

romanının davamı hesab etmək olar.  “İdeal”da baş verən hadisələr “Qəbiristan” romanında 

davam etdirilirdi. Əsərin adının “Qəbiristan” qoyulmasına müəllif  belə aydınlıq gətirir.  

“Mən elmsiz adamların bətnində gəzdirdiyi qəbiri və qəbiristanlığı nəzərdə tutaraq əsərimi 

“Qəbiristan” adlandırmışam.” 

Bu əsər Azərbaycanda 90-cı illərin əvvəlində olan vəziyyəti, gedən prosesləri özündə əks 

etdirir. Bununla bərabər yazıçı romanda özünün və tanıdıqlarının avtobioqrafik obrazlarından 

cizgiləri əks etdirmişdir. 

Romanın əvvəlində Əmirlilər nəslinə bədbəxt hadisə üz verir. Rayonda polis kapitanı Səmi 

deyə çağırılan Səmədoğlu Səməd Əmirlinin həyat yoldaşı Mariya Qudalılar tərəfindən qətlə 

yetirilir. “İdeal”dan oxucuya məlumdur ki, Əmirlilər ilə Qudalılar arasında böyük bir münaqişə 

yaranmışdır. Bu münaqişə “Qəbiristan” romanında da davam edirdi. Bu hadisədən sonra Səmi 

qəzəbini, nifrətini boğa bilmir, Qudalılardan qisas almağı düşünür. SafAğ elmi insanları 

silahdan, qan tökməkdən uzaq durmağa çağırırdı. Səminin atası Səməd Əmirlinin zamanında 

övladına məsləhəti belə olmuşdur ki, Səmi SafAğ elmini öyrənsin və özündən sonra gələn 

Əmirlilər nəslindən olan varislərinə ötürsün. İsa Muğannanın təxəyyülünə və düşüncəsinə görə 

SafAğ elmini öyrənən Səməd Əmirli ölməmiş, başqa planetə uçub getmişdir. Əsərdə diqqət 

çəkən məqamlardan biri də Səməd Əmirli ilə Səminin görüş anıdır. “Ata?! – Səminin bədəni 

təpədən dırnağa sızıldadı, dizləri titrədi.  

Səməd yorğun-yorğun hüznlə gülümsündü. 

-Niyə qorxdun, ay axmaq, mənəm də!... Xortlamamışam ki, Planetdən gəlmişəm də! Xüsusi 

dərs keçmisən, Məhərrəm əmindən. SafAğ alimi dərəcəsinə yüksəlmisən, sən qorxmamalıydın, 

bu insan qədər canlı SafAğ İşıq atandan... Özünə gəl, toxta... Sən mənim cavanlığımdakı kimi 

səf yola düşmüsən. Toxta deyirəm.” (7, səh. 45-46)  

İsa Muğannanın müsahibələrindən aydın olur ki, yazıçı da planetdən tez-tez Ün eşidir. Eşitdiyi 

Ün vasitəsi ilə “İdeal” və sonrakı əsərlərini qələmə almışdır. Buna görə də Səminin obrazında 

Muğannanın avtobioqrafik cizgilərini müşahidə etmək olur. Əsərin gedişində yenə də müəllif 

avtobioqrafiyasının cizgiləri görünür. Dünya görmüş el ağsaqqalı Xızır Abı bərk naxoşlayır. 

Heç nə yeyə bilmədiyindən Səmidən acıtərə istəyir. Səmi acıtərə yığdıqdan sonra Pəri gölündə 

bir uşaq görür. Uşağı özü ilə götürüb gətirir. Xızır Abıya tərələri verdikdən sonra uşağı göstərib. 

“Baba acıtərə dərirdim, birdən gördüm sudan iki göz baxır mənə, nədir bu belə baba? Abı başını 

buladı: Nahaq çıxardıbsan sudan, Su pərisi balasıdı da, övladım!” (7, səh114) 

İsa Muğanna da uşaq ikən belə bir hadisə ilə qarşılaşmışdır. Ədibin altı yaşı olarkən babası 

Omar ağa bərk xəstələnib. Yeznələri Balcan oğlu Sirac acıtərə dalınca gedib. Bu zaman bir pəri 

görüb və onu özü ilə gətirib. Omar ağa pərinin öləcəyini deyib. Belə də olub. Sonra pərini dəfn 

etməyi babası Şalloy çağırdığı altı yaşlı İsaya tapşırıb. Hamı təəccüblənsə də heç kəs bir söz 

deməyib. İsa əlləri ilə yer qazıyaraq Su pərisini dəfn eyləyib. Əsərdə də polis kapitanı Səmi yeri 

əlləri ilə qazıyıb Su pərisini dəfn edir. Səmi bu hadisənin yuxuda və ya gerçəkdə olduğunu 

müəyyən edə bilmir. Təftiş Abbas da  belə bir hadisəni yuxu  kimi gördüyünü Səmiyə danışır. 

İsa Muğanna da qarşılaşdığı əhvalatını yuxu, yoxsa gerçək olduğunu müəyyən edə 
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bilməyibmiş, Muğannanın anasının danışdığından belə müəyyən olur ki, hadisə gerçək həyatda 

baş vermişdir.  

Polis kapitanı Səmi atası təki haqq ədalətin tərəfdarı idi. Səmi kənd camaatının yaşam tərzinin 

yaxşılaşması üçün əlindən gələni edirdi. Əsərdə yer alan obrazlardan biridə Gülbəniz Xalıq qızı 

idi ki, daha çox Gül xala adı ilə müraciət olunurdu. Gülbəniz özünü Səminin yaxını olaraq 

qələmə versə də, daha çox Qudalıların çekisti kimi fəaliyyət göstərirdi. Prokuror Sayılovun 

dediklərindən aydın olur ki, Mariyanın qətlini elə Gülbəniz özü həyata keçirib, digər tərəfdən 

isə bu riyakar qadın özünü Əmirlilərin qayğıkeşi kimi göstərirdi. Səmi Əmirlilərin varisi olan 

beş yaşlı Mədədi (Midi kişini) Gülbənizə etibar edirdi. Romanın sonuna yaxın bağlı qalan 

məsələlər açılmağa başlayır. Xəlvət Rəhim və kürəkənləri ilə Səmi arasında dəhşətli qan davası 

baş verir. Xəlvətin kürəkənləri Səminin yaxın dostu, piyanıska Şoşü kimi tanınan Şövkət 

Tahirlini işgəncə verərək öldürürlər. Səmi də qisas almaq üçün Xəlvətin kürəkənlərini 

avtomatın qarşısına düzür. Səmi gərgin bir həyat yaşayırdı. Bir tərəfdən Əmirlilərə qarşı olan 

ədalətsiz münasibət, digər tərəfdən də üç para kənddə adına çıxarılan hər cür söz-söhbət onu 

yormuşdur. Səmi öz başına güllə çaxmaqla danışılan söz-söhbətlərdən canını qurtarmaq istəsə 

də, ağır yaralanır. Məhər əminin Bakıdan özü ilə gətirdiyi həkim Əmirli varisinə ilk tibbi yardım 

göstərib, həyatını xilas edir. Bakıya gətirilən Səmi Respublika klinik xəstəxanasının üçüncü 

mərtəbəsində Adıpünhanın xahişi ilə verilmiş xüsusi palatada gözlərini açır. Xəstəxanada güllə 

səsləri eşidən Səmi xəstəliyinə baxmayaraq durub hadisə yerinə getmək istəyir. “Əmma 

qarşısında elə bir “dağ” peyda oldu ki, istər-istəməz dayanmalı oldu. O dağ Səməd idi...  

Sən ora getməyəcəksən! Deyilib axı, sənin yolun elm yoludur. Eyni sözləri Adıpünhanın şoferi 

də təkrar etdi.” (7, səh 258-259) 

Səmi atasını görüb təəccübləndi. Bu isə Səmədin planetdən göndərdiyi növbəti Ün idi. Bənzər 

hadisə ilə İsa Muğanna gerçək həyatda qarşılaşdığını deyirdi. Nasir “Həyatımdan səhifələr” adlı 

avtobioqrafiyasında yazırdı. “Qəbiristan” romanı: Bu əsərin əmələ gəlməsi də mənim 

bioqrafiyamla bağlıdır... Doxsan beşinci ildə mən arada infarkt keçirsəm də, ağır xəstələnib 

reanimasiyaya düşdüm. Beyin işemiyası nəticəsində yaddaşımı itirmişdim... Doqquz dəqiqə 

sürən klinik ölümün nə olduğunu bildim. Mərhum atam qirx üç il sonra ətrafında beş nəfər 

adamla ağ geyimdə palataya gəldi. Divar dibində kresloda oturub gözlərini mənə dikdi... Səssiz 

təlqinli Ünlə dedi ki, yanımdakılar əmilərindir. Biz OdAğ Üz Bağ OdƏrdən heç yana 

çıxmamışıq. Hamımız canlı insan qədər canlı işıqdan ibarətik. Sənin beynini sağaltmağa, 

yaddaşını bərpa eləməyə, klinikadan çıxandan sonra təzə roman yazmaq üçün kömək eləməyə 

göndərilmişik. (6, səh 83) 

Muğannanın yazdığına görə “Qəbiristan” romanının məzmunu tezislər şəklində ona Ün vasitəsi 

ilə ötürülüb. Atası ilə söhbətdən sonra gözlərini açanda su istəyib. Yazıçının atası ilə görüşdən 

sonra gözlərini açan anda su istəməsi təsadüfi deyil. Məlum olduğu kimi su aydınlıq və həyat 

anlamı kimi simvolizə olunur. Su ilə bağlı ədəbiyyatşünas alim Sevinc Qocayeva yazır: “Su 

Tanrının aynasıdır. Su ilə güzgü arasında bənzərliklər var. Hər ikisində əks etdirmək 

xüsusiyyəti, enerji, yaddaş və sirr saxlamaq bacarığı var. Güzgü də su kimi aydınlığı əks 

etdirir.” (4, səh 226) Görünür Muğanna da suyu istəməkdə gördüklərini yadda saxlamaq və 

yenidən həyata qayıtmasını özündən asılı olmayaraq məqsədə uyğun hesab edib. Yazıçı qeyd 

edir ki, “Qəbiristan” romanı onun bioqrafiyasından doğan əsərdir. Oxucu əsəri oxuyarkən son 

dərəcə gərgin ab – havanın şahidi olur. Ədəbi nümunənin də sonluğu xoş olmayan hadisə ilə 

başa çatır. Bilindiyi kimi İsa Muğannanın həyatı heç də asan keçməmiş, ədibin uşağlığı Böyük 

Vətən müharibəsi illərinə təsadüf etmişdir. Atasını erkən itirdiyindən ailənin çətinlikləri gənc 

Muğannanın çiyinlərinə düşmüşdü. Yazıçı yalnız öz taleyini yazmır, ölkədə gedən prosesləri, 

cəmiyyətdə baş verən ədalətsizlikləri əsərdə əks etdirmişdir. Muğanna avtobioqrafizmlər 

yaratmaqla yalnız özünü oxucuya tanıtmırdı. Eyni zamanda dövrünün çatışmazlıqlarını 

göstərmək istəyirdi ki, yetişməkdə olan nəsillər baş verən neqativ hallardan nəticə çıxarıb 

həmin vəziyyəti təkrar etməsinlər. Yəni pisə baxıb yaxşı olmağa çalışsınlar.  
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Romanın sonunda Səmi tibb bacısı Sürəyyəyə aşiq olur, amma əsərin sonu yenə də faciə ilə 

bitir. Qudalılar silahlı basqın edərək Səmini, Sürəyyəni və sürücü İhsanı öldürürlər. Ölənlərin 

dəfni zamanı Midi kişi çağırılan balaca Midi də Səminin ölümünə dözməyib, dünyasını dəyişir. 

“Bu roman Muğannanın iç dünyasından xəbər verir. Nə deyir Muğanna? Deyir ki, ayılın, ay 

bədbəxtlər! Elmli, savadllı olun, pis əməllərdən, cahillikdən, ev yıxmaqdan əl çəkin! Haqqa 

gəlin!” (8, səh 143) 

İsa Muğanna vahid səltənət tərəfdarı idi. Ədib əsərlərində insanları saflaşmağa, düz olmağa 

çağırırdı. Bu roman bir qisim adamların riyakarlığını göstərir və əməllə dilin bir olmadığına 

işarə edir. Deyildiyi kimi Muğanna yaşadıqlarını, gördüklərini və bildiklərini yazırdı. Əsərdə 

müəllif təxəyyülü ilə bərabər real gerçəkliklərin cizgiləri öz əksini tapmışdır.  

 
NƏTİCƏ 

 

Nəticə olaraq qeyd edilməlidir ki, Xalq yazıçısı İsa Muğannanın “İdeal”la başlayan dövr 

yaradıcılığında əsas ideyalardan biri bütov bəşəriyyəti müharibədən, qırğından, qan tökməkdən 

uzaq olmağa çağırış idi. Ədib SafAğ elmini, OdƏr dilini əsərlərində təbliğ etməklə bildirirdi ki, 

insanlar vahid dil və din altında yaşasalar, bəşəriyyət böyük bəlalardan xilas olar. Ədibin 

“Qəbiristan” romanının qayəsində insanları cəhalətdən uzaq durmağa çağırış dayanır. Romanı 

oxuduqdan sonra belə qənaətə gəlmək olur ki, həyatda hər şey göründüyü kimi deyil. Əsərdə 

yer alan Gülbəniz surəti, özünü Əmirlilərə yaxşı tərəfdən göstərsədə, əslində hadisələri gərgin 

həddə çatdıran qəhrəmanlardan biri elə Gülbənizin özüdür. Əsər xoş olmayan sonluqla bitir. 

Muğanna bu romanda gördüklərini qələmə almaqla bərabər, öz yaşadıqlarını da 

bədiiləşdirmişdir. Nəticədə məlum olur ki, İsa Muğanna insanları mənən saflaşmağa çağırır, bu 

çağırışı yalnız yazılarında deyil, gerçək həyatda öz xarakterində də əks etdirir. Ədib romanda 

avtobioqrafizmlər yaratmaqla, keçmişlə bu günü müqayisə edib, nəticə çıxarmaq üçün gərəkli 

mənbə qoymuşdur.   
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NİZAMİ YARADICILIĞININ ESTETİK TƏRBİYƏ İMKANLARI 

OPPORTUNITIES OF AESTHETIC NURTURE OF NIZAMI'S CREATIVITY 

Dos.Vaqif  ƏLİYEV 

ADPU, Ədəbiyyat və onun tədrisi 

metodikası kafedrası 

 

XÜLASƏ 

Məlumdur ki, 2021-ci ildə isə dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 

880 illiyi tamam olur. Ölkəmizin Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, qüdrətli söz və fikir 

ustadının insanları daim əxlaqi kamilliyə çağıran və yüksək mənəvi keyfiyyətlər aşılayan 

zəngin yaradıcılığının bəşər mədəniyyətinin nailiyyəti kimi müstəsna əhəmiyyətini nəzərə 

alaraq    Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi İli” elan edilməsi haqqında 

Sərəncam vermişdir.   

Dahi Nizami gəncəvinin ədəbi-bədii irsi dünya ədəbiyyatı xəzinəsinə Uca Tanrının ən böyük 

ərməğanıdır. Nizami yaradıcılığı yaradanın Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi ən böyük 

xoşbəxtlikdir. Şeyx Nizaminin ədəbi əsərləri zaman-zaman dünyanın şüxtəlif ölkələrinə, 

xalqlarına mənsub elm adamları tərəfindən araşdırılmış, lazımınca qiymətləndirilmiş, təbliğ 

edilmişdir. Əbdürrəhman Cami deyirdi ki, Nizaminin parlaq və tərifəlayiq kamilliyinin əlavə 

izahata ehtiyacı yoxdur. Çünki heç kimin onun qədər xoş və incə mənalar saçmağa qüdrəti ola 

bilməz. Bu, insan nəslinin imkanları xaricindədir. 

Bu sözlər Nizami yaradıcılığının bütün dövrlərdə güclü etik, estetik, ideya-tərbiyəvi 

əhəmiyyətə malik olduğunu aydın bir şəkildə ifadə edir. Nizami yaradıcılığının həmin cəhəti 

Azərbaycanın böyük dramaturqu, qeyri-adi istedada malik olan, bütün Şərq ədəbiyyatının 

görkəmli nümayəndəsi, dramaturq və mütəfəkkir M.F.Axundovun da diqqətindən kənarda 

qalmamış və böyük ustad haqqında yazmışdır ki, həm məzmun gözəlliyinə, həm də ifadə 

gözəlliyinə malik olan Nizami “Xəmsə”si nəşəartırıcı və həyəcanverici olub, hər kəs tərəfindən 

bəyənilmişdir. Ədəbiyyatşünaslığımızın ilk professional nümayəndəsi, ədəbiyyat tarixçisi 

F.Köçərli Nizaminin irsini yüksək qiymətləndirərək demişdir ki, heç bir şair o lətafət və 

zəriflikdə söz deməyibdir. Nizami irsinin hər bir cümləsinə bütün dövrlərdə sənətşünaslar fikir 

bildiriblər.  

Nizaminin qələmindən çıxan, şairin sənət dünyası ilə əlaqədar olan misraların “xoş və incə 

mənalı”, “nəşə artıran”, “həyəcanlandırıcı”, “lətafətli və zərif”  və digər sözlərlə 

dəyərləndirilməsi, təyinləndirilməsi təsadüfi deyildir.Bütün bunlar onu göstərir ki, Nizami 

əsərlərində qaldırdığı problemlərlə öz oxucusunu düşündürdüyü kimi, mənəvi cəhətdən də 

kamilləşdirir, daxilən zənginləşdirir. Məhz bu cəhətinə görə Nizami yaradıcılığının tədqiqi və 

təbliği müasir dövrdə də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Böyük şairin ədəbi irsinin öyrədilməsi, 

tədrisi elmi cəhətdən əlavə, tərbiyə baxımından da diqqət mərkəzində duran, dövrün ən aktual 

məsələlərindən biridir. 

Açar sözlər: şair, dahi, poema, ənənə, yubiley... 
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SUMMARY 

It is known that in 2021, the 880th anniversary of the birth of the great poet and thinker Nizami 

Ganjavi will be celebrated. Guided by Article 109, paragraph 32 of the Constitution of the 

Republic of Azerbaijan, President Ilham Aliyev, taking into account the exceptional importance 

of the rich creativity of the powerful master of words and ideas, who always calls people to 

moral perfection and instills high spiritual qualities, Nizami Ganjavi Year ”was declared. 

The literary and artistic heritage of the great Nizami Ganjavi is the greatest gift of God Almighty 

to the treasury of world literature. Nizami's creativity is the greatest happiness that the creator 

has given to the people of Azerbaijan. From time to time, the literary works of Sheikh Nizami 

have been studied, properly evaluated and promoted by scientists from different countries and 

peoples of the world. Abdurrahman Jami said that Nizami's brilliant and praiseworthy 

perfection did not need further explanation. Because no one has the power to convey such 

pleasant and subtle meanings. This is beyond the capabilities of the human race. 

These words clearly express the great ethical, aesthetic, ideological and educational 

significance of Nizami's work at all times. This aspect of Nizami's work did not go unnoticed 

by the great Azerbaijani playwright, extraordinary talent, prominent representative of all 

Eastern literature, playwright and thinker MFAkhundov, and wrote about the great master that 

Nizami, who had both the beauty of content and the beauty of expression It was addictive and 

exciting, and everyone liked it. The first professional representative of our literary criticism, 

literary historian F. Kocharli praised Nizami's legacy and said that no poet spoke in that charm 

and elegance. Art critics have always commented on every sentence of Nizami's legacy. 

It is not accidental that Nizami's poems, which are connected with the world of art, are evaluated 

and defined in words with "pleasant and subtle meaning", "intoxicating", "exciting", "charming 

and elegant" and other words. It enriches and enriches the reader spiritually, as well as makes 

his readers think about problems. Due to this aspect, the research and promotion of Nizami's 

work is important in modern times. The teaching of the literary heritage of the great poet is one 

of the most important issues of the time, which is in the center of attention not only from the 

scientific point of view, but also from the educational point of view. 

Keywords: poet, genius, poem, tradition, anniversary ... 

GİRİŞ: 

Məlumdur ki, 2021-ci ildə isə dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin anadan 

olmasının 880 illiyi tamam olur. Ölkəmizin Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, qüdrətli söz və fikir 

ustadının insanları daim əxlaqi kamilliyə çağıran və yüksək mənəvi keyfiyyətlər aşılayan 

zəngin yaradıcılığının bəşər mədəniyyətinin nailiyyəti kimi müstəsna əhəmiyyətini nəzərə 

alaraq    Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi İli” elan edilməsi haqqında 

Sərəncam vermişdir.   

Dahi Nizami gəncəvinin ədəbi-bədii irsi dünya ədəbiyyatı xəzinəsinə Uca Tanrının ən 

böyük ərməğanıdır. Nizami yaradıcılığı yaradanın Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi ən böyük 

Page 419



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

  
 

 
 

xoşbəxtlikdir. Şeyx Nizaminin ədəbi əsərləri zaman-zaman dünyanın şüxtəlif ölkələrinə, 

xalqlarına mənsub elm adamları tərəfindən araşdırılmış, lazımınca qiymətləndirilmiş, təbliğ 

edilmişdir. Əbdürrəhman Cami deyirdi ki, Nizaminin parlaq və tərifəlayiq kamilliyinin əlavə 

izahata ehtiyacı yoxdur. Çünki heç kimin onun qədər xoş və incə mənalar saçmağa qüdrəti ola 

bilməz. Bu, insan nəslinin imkanları xaricindədir. 

ARAŞDIRMA: 

Bu sözlər Nizami yaradıcılığının bütün dövrlərdə güclü etik, estetik, ideya-tərbiyəvi 

əhəmiyyətə malik olduğunu aydın bir şəkildə ifadə edir. Nizami yaradıcılığının həmin cəhəti 

Azərbaycanın böyük dramaturqu, qeyri-adi istedada malik olan, bütün Şərq ədəbiyyatının 

görkəmli nümayəndəsi, dramaturq və mütəfəkkir M.F.Axundovun da diqqətindən kənarda 

qalmamış və böyük ustad haqqında yazmışdır ki, həm məzmun gözəlliyinə, həm də ifadə 

gözəlliyinə malik olan Nizami “Xəmsə”si nəşəartırıcı və həyəcanverici olub, hər kəs tərəfindən 

bəyənilmişdir. Ədəbiyyatşünaslığımızın ilk professional nümayəndəsi, ədəbiyyat tarixçisi 

F.Köçərli Nizaminin irsini yüksək qiymətləndirərək demişdir ki, heç bir şair o lətafət və 

zəriflikdə söz deməyibdir. Nizami irsinin hər bir cümləsinə bütün dövrlərdə sənətşünaslar fikir 

bildiriblər.  

Nizaminin qələmindən çıxan, şairin sənət dünyası ilə əlaqədar olan misraların “xoş və 

incə mənalı”, “nəşə artıran”, “həyəcanlandırıcı”, “lətafətli və zərif”  və digər sözlərlə 

dəyərləndirilməsi, təyinləndirilməsi təsadüfi deyildir.Bütün bunlar onu göstərir ki, Nizami 

əsərlərində qaldırdığı problemlərlə öz oxucusunu düşündürdüyü kimi, mənəvi cəhətdən də 

kamilləşdirir, daxilən zənginləşdirir. Məhz bu cəhətinə görə Nizami yaradıcılığının tədqiqi və 

təbliği müasir dövrdə də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Böyük şairin ədəbi irsinin öyrədilməsi, 

tədrisi elmi cəhətdən əlavə, tərbiyə baxımından da diqqət mərkəzində duran, dövrün ən aktual 

məsələlərindən biridir. Çünki: Nizami hər sözü demiş birinci, Qoymamış cilasız qala bir inci. 

Nizami Gəncəvinin zəngin söz xəzinəsini ümumilikdə tərbiyə məktəbi adlandırmaq 

mümkündür. Çünki şairin istər lirik əsərləri, qəzəl və rübailəri, istərsə də poemaları gənc nəslin 

təlim-tərbiyəsi üçün dəyərli materiallarla zəngindir. Lakin gənclərin, şagirdlərin estetik 

tərbiyəsi haqqında da geniş danışmaq mümkündür. Nizami Gəncəvinin bütün yaradıcılığının 

estetik əhəmiyyətinin fonunda şagirdlərin etik və estetik inkişafında, tərbiyəsi işində şairin 

əsərlərindən götürülmüş ayrı ayrı parçaların təhlili daha çox fayda verə bilir. 

Məlumdur ki, Nizami Gəncəvi dünyada ilk “Xəmsə” müəllifi kimi tanınmamışdan öncə 

lirikası ilə, dərin mənalı qəzəlləri, rübailəri ilə tanınmışdır. Bu əsərlərində böyük şair təbiət və 

insan gözəlliklərini, saf və səmimi məhəbbəti, dostluğu, əməksevərliyi və digər əxlaqi 

keyfiyyətləri ehtiva edir. 

Nizami Gəncəvi yaradıcılığının, onun poetik dünyasının mərkəzi obyekti insandır. Sadə 

insan. Zəhmətsevər insan. Şair üçün insan hər şeydən ülvidir, müqəddəsdir. Nizami dünyada 

hər şeydən öncə insan gözəlliyindən zövq almış, bunu aşağıdakı misralarında ifadə etmişdir: 

Qaşların bənzər hilalə, surətin bədrə, gözəl. 

Bu hilalə, bədrə baxdıqca mədarım xoş keçər. 
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Nizami Gəncəvidə “gözəllik” anlayışının özü də adi gözəllik deyil. Bu, həm də çox geniş 

və dərin anlamlıdır. Bu səbəbdən də şair bu gözəlliyi insanda yalnız zahiri əlamət hesab etmir, 

eyni zamanda daxili, mənəvi zənginlik, kamillik kimidəyərləndirir, üstün tutur. İnsanın həyatda 

yalnız daxili-mənəvi keyfiyyətlərlə ucala biləcəyinidünyaya çatdırmağa çalışır, oxucularını 

buna inanmağa çalışır, bu cür dəyərli, həyati hissləri öxucularına təlqin edir. Nümunəyə baxaq; 

Ədalət həmişə zəfər gətirər, 

Zülm isə aləmə zərər gətirər. 

Səxavət pərdələr çəkər eyb üstə, 

Hümmətsə adama hünər gətirər. 

Verilmiş misralarda şairin fikirləri olduqca aydın şəkildə ifadə edilmiş və ölduqca geniş 

oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Varlı və ya kasıb olmasından, irqindən, irsindən, 

cinsindən asılı olmayaraq hər kəsə aid olan bəşəri hissləri Nizami Gəncəvi dörd misraya sığdıra 

bilmişdir. 

Bütün hisslərin ən başlıcasının “ədalət” olduğunu göstərərək onu birinci olaraq təqdim 

etmişdir. Digər insani keyfiyyətlərin əsasında dayandığını anlatmağa çalışmışdır. Çünki 

nümunədən də göründüyü kimi, ədalətli adamın zəfər çalması, müvəffəqiyyət qazanması 

mütləqdir. Ədalətlilik insanların ən yüksək mənəvi keyfiyyətlərdən biridir. Azərbaycanda 

2020-ci ilin sentyabr-noyabr aylarında baş verən 44 günlük müharibə də bu məsələnin 

doğruluğunu yalnız bizə deyil, bütün dünyaya isbat etdi. Haqq-ədalət Azərbaycanın tərəfində 

olduğuna görə Müzəffər ordumuz, Ali Baş Komandnın rəhbərliyi, uzaqgörən siyasəti 

nəticəzində qələbə çaldı.  

Nizami Gəncəvinin poeziyasının məzmunu mövzu etibarilə olduqca zəngindir. Şair insan 

gözəllikləri ilə bərabər, təbiət gözəlliklərini də, Uca Tanrıının insanlığa bəxş etdiyi nemətləri 

də yüksək qiymətləndirir. Təbiət gözəlliklərini tərənnüm etmişdir.  

Çalış öz xalqının işinə yara,  

Geysin əməyindən dünya zər-xara,-deyən şair əməyin insan həyatın rolundan, dünyəvi 

əhəmiyyətindən bəhs etmişdir.  

Elmlə, ədəblə tapılar şərəf,  

Mirvari olmasa nə lazım sədəf,- deyərkən şair elmin, elm öyrənməyin insan həyatı üçün 

faydalarından bəhs etmiş, dəyərli misraları gənclərin məlli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyəsi 

istiqamətində bir məktəb rolunu oynamış və bundan sonra da dəyərini itirməyəcək.  

Nizami Gəncəvinin lirikasının ideya-estetik məzmununun oxuculara çatdırılması üçün 

həmin lirik əsərlərin hər kəlməsinin məzmununun aydınlaşdırılması vacibdir. Məlumdur ki, 

lirika musiqi sənəti ilə bağlıdır. Belə əsərlərə musiqi bəstələnməsi də olduqca asan olur. Nizami 

Gəncəvinin qəzəllərinə də musiqi bəstələnmişdir. Deməli, həmin əsərlər gənc oxucularına 

tərbiyəvi əhəmiyyəti ilə yanaşı, həm də onlarda öz ritmi, bəstələnmiş musiqilərilə incə 

duyğuların tərbiyəsinə də imkan yaradır. Çünki musiqi ilə şeirin misralarındakı məna, məzmun 

dinləyiciyə şairin qəlb çırpıntılarını, həyəcanlarını ahəngdarlıqla çatdırılmasına şərait yaradır. 

Bu fikri şairin “Sənsiz” rədifli qəzəli vasitəsilə ifadə etmək mümkündür: 
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Sən mənim qəlbimə hakim, sənə qul oldu könül, 

Sən əzizsən, mən ucuz, bir heçəm, afət, sənsiz! 

Nə gözüm var arayım mən səni, bəxtim də ki yox, 

Nə də bir qçmağa var məndə cəsarət, sənsiz! 

Sən Nizamidən əgər arxayın olsan da,gülüm! 

Gücə-gündüz arayıb, olmadı rəhət rahət, sənsiz! 

Verilmiş parçada misraların öz şeriyyəti, öz əhəngi gözəl, həzin musiqi ilə birləşərək 

əhəngdarlıq yaratmış, dinləyicini ideya-estetik cəhətdən təsirləndirməyə xidmət etmişdir. 

Nizami Gəncəvi Məhəbbət şairi idi. Mu məhəbbət insana məhəbbət, təbiətə məhəbbət idi, 

gözəlliyə məhəbbət idi. Birbaşa Yaradana məhəbbət, ilahi məhəbbət idi. 

Nizami insan məhəbbətinin gücünü və qüdrətini özünəməxsus poetik dillə çox yüksəklərə 

qaldırmış, insan həyatını məhəbbətsiz, sevgisiz təsəvvür etməmişdir. Çünki Nizami sevgisiz 

dünyanı qaranlıq bir boşluğa bənzədirdi.   Bu boşluq qaranlıq, qəm-qüssə ilə dolu bir gecəni 

xatırladırdı. Elə şairin “Sənsiz” qə lirikası ilə, dərin mənalı qəzəlləri, rübailəri zəlindən alınan 

əsas nəticə də bundan ibarətdir: “Aşiq öz yarını dərin məhəbbətlə sevir. Onun yolunda hər əzaba 

dözür və ona sadiq qalır. Lakin məşuqənin yoxluğundan əzab çəkir, onu axtarmağa çalışır. 

Tapmadıqda göz yaşı tökür, sevgilisinin yoxluğundan şikayətlənir”.  

 Qəzəlin məzmununu dərindən duyan böyük bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov həmin fikri 

musiqinin dili ilə də anlatmağa çalışmış, nəticədə “Sənsiz” romansı meydana gəlmişdir. 

Misraların dərin məzmunu, ahəngdarlğı ilə həzin musiqinin vəhdəti dinləyicinin estetik 

hisslərinin inkişafına təsir edən qeyri-adi vasitəyə çevrilmişir. 

Məlum məsələdir ki, bədii əsərlərdə, xüsusilə də poeziyada lirk qəhrəman elə şairin 

özüdür. Qəlbi insanlığa, bəşəriyyətə, gözələ və gözəlliyə sevgi hissilə dolu olan Nizami 

Gəncəvi lirik əsərlərində aşiqin psixoloji aləmini, onun qəlbinə hakim kəsilən duyğuları, həsrət 

və hicranı böyük sənətkarlıqla, real və bədii şəkildə ifadə etmişdir. 

Şair lirikasında lal duyğuları dilə gətirmiş, onlara həyat vrmiş, mücərrəd olanları 

konkretləşdirmişdir. Hər birimiz Nizami lirikasının estetik mahiyyətini dərk etməli gənc nəsli 

həmin nümunələrlə təsirləndirməyi bacarmalıyıq. Bu bacarığı tələb edən yenə humanist şairin 

əsərlərinin, qəzəl və rübailərinin özünəməxsus xüsusiyyətləridir.  

Şairin “Gözüm aydın...” mətləli qəzəli də sənətkarlıq baxımından olduqca dəyərlidir və 

müxtəlif psixoloji anları təbii və səmimmi bir dillə oxucuya, dinləyiciyə çatdırır: 

Gözüm aydın, gözümə surət-canan görünür, 

Müşki ənbər saçaraq ətrlə əfşan görünür. 

Allaha şükr ediəm, ey gözümün nuru, bu gün 

Yar gəlib göz önünə, sərvi-xuraman görünür. 

... Eşqini canım ilə bəslədi birlikdə könül 

Onsuz, ey sevdiciyim, can evi viran görünür. 

Misralardan da göründüyü kimi, ayrılığı, hicranı zəhər kimi qiymətləndirən aşiq vüsalı 

iki dünyaya bərabər tutur. Həmin qəzələ Tofiq Quliyevin bəstələdiyi musiqi-romans qəzəlin 
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məzmununun estetik cəhətdən dərk edilməsinə, dinləyicidə xoş əhval-ruhiyyənin yaranmasına 

səbəb olur.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, şairin sevgisi həm də təbiət gözəlliklərinə olan sevgisi idi. 

Doğma vətənin təbii gözəlliklərini görən, duyan şair doğma diyarının uca dağlarını, ceyranlı 

düzlərini, ölkəsinin sərin yaz səmsını.ş aylı-ulduzlu gecələrini, qarlı qışını belə sevə-sevə 

nəzmə çəkmişdir: 

Səfalı bir gündə bahar çağında, 

Əylənmək gözəldir ellər bağında. 

...Çöllərdə ceyranlar başlaya rəqsə 

Ceyran balaları verə səs-səsə. 

Güllər büsat qura çay kənarında 

Şirindil bülbüllər ola sazanda.... 

Şairin təbiət gözəlliyinə həsr etdiyi ən gözəl parçalardan biri də Bərdənin tərifinə həsr 

etdiyi misralardır.  

Bərdə nə gözəldir, necə qəşəngdir. 

Yazı da, qışı da güldür-çiçəkdir. 

İyulda dağları lalələr səpər, 

Qışını baharın nəsimi öpər. 

O yaşıl meşəsi cənnətə bənzər, 

Şən ətəklərinə ağlamış kövsər, 

Söyüdlük çöllərə vermişdir zinət, 

Ağ bağı elə bil həqiqi cənnət... 

 Bu və digər nümunələr insanlara ölməz Nizaminin əbədiyaşar əsərlərini dərindən 

öyrənməyə, gənclərin etik-estetik tərbiyəsində, dünyagörüşünün formalaşmasında güclü 

tərbiyə vasitəsi olduğunu anlamağa, dönə-dönə bu əsərlərə qayıtmağın vacibliyini başa 

düşməyə əsas verir.  

NƏTİCƏ: 

İnsanpərvərlik, vətənpərvərlik, mərdlik, qəhrəmanlıq, insanlığa sevgi  və digər ülvi, 

bəşəri hisslərin tərbiyəsində, gənclərdə cəmiyyət üçün faydalı olmaq, gözəl əxlaqi fikirlər, 

nəcib hisslər formalaşdırmaqda  Şeyx, Düha Nizami Gəncəvinin əsərləri bütün dünya xalqları 

üçün ən dəyərli mənbədir və olaraq da qalacağına əminik.  

Bu və digər keyfiyyətləri nəzərə alınaraq Nizaminin yubiley tədbirləri YUNESKO xəttilə 

dünya miqyasında qeyd edilmiş və bundan sonra da qeyd ediləcəkdir. 
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İLKİN ƏMƏK NƏĞMƏLƏRİ VƏ MƏRASİMLƏRDƏ MÖCÜZƏLİ DOĞULUŞ  

MOTİVİ 

MIRACULOUS BIRTH MOTIVE IN EARLY LABOR AND CEREMONIAL SONGS 

 

Xalidə ŞAİQQIZI (MƏMMƏDOVA) 

AMEA Folklor İnstitutu 

“Dədə Qorqud” şöbəsinin 

böyük elmi işçısi 

ÖZƏT 

 

Möcüzəli doğuluş motivini tədqiq etmək baxımından digər növlərə aid edilən kiçikhəcmli 

folklor əsərləri də araşdırmaya cəlb edilməlidir. Eyni zamanda möcüzəli doğuluş motivinin 

erkən folklor qaynaqları ilə bağlılığını öyrənmək üçün bu gün özünü qoruyub saxlayan digər 

janrlara da xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

Qeyd olunduğu kimi, möcüzəli doğuluş motivinin kökləri ilk insanlarla bağlı qədim mətnlərə 

gedib çıxır. İlk əmək nəğmələrində Adəm atanın da adının çəkilməsi bir daha sübut edir ki, 

milli folklorun arxaik janrlarından olan çoban nəğmələri içərisində möcüzəli yaranmış ilk 

insanın adı bəzi məqamlarda xatırlanır: 

Alqışların vasitəsilə xalqımız doğuluşa sözün gücüylə nail olmaq sehrini əsrlərlə həyata 

keçirməyə cəhd göstərmişdir. Doğuluşun baş verməsi üçün alqışın deyilməsi böyük əhəmiyyət 

kəsb edib. Bir ağzı dualının alqışı ilə səslənmiş xeyir-dualar, inanca görə, keçərli sayılmışdır. 

Bəzi alqışlar toy mərasimlərində səsləndirilmişdir. Doğuluşla bağlı arzunun həyata keçməsi 

üçün düşünülmüş bir sıra rituallar məhz izdivac günündə – toy mərasimlərində tətbiq 

edilmişdir. Bununla yanaşı, doğumla, övladsızlıqla bağlı bəzi əfsunlar isə məntiqi ardıcıllığa 

uyğun olaraq toy mərasimlərindən sonra tətbiq olunmağa başlamışdır. İnsanlar doğumdan əvvəl 

baş verən hadisələrin mistik gücünə inanmışlar. Sonsuzluq probleminin mistik yollarla həll 

edilməsinin mümkünlüyünə inanan əcdadlarımızın icra etdikləri tilsimlər, ayinlər doğuluşa 

hazırlıq mərhələsində həyata keçirilib. Qurbankəsmə ayini xüsusi təmtəraqla qeyd olunmuşdur. 

. Sonsuzluğu müalicə edib doğuluşa qeyd edilən bəzi ritualların köməyilə nail olmaq cəhdləri 

də xalqımız tərəfindən həyata keçirilmişdir. Beləliklə, həm də inanmışlar ki, hansı işarələr 

doğulacağı gözlənilən uşaqların cinsiyyətini müəyyənləşdirməyə kömək edəcək. Həmin 

işarələrin, icra edilən falların nişanələri gələcəkdə doğulacaq körpədə əksini tapdığı üçün bu 
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məsələləri də möcüzəli doğuluş motivinə qədərki və möcüzəli doğuluş motivinə bağlı olaylar 

silsiləsinə daxil etmişik. İstər icra edilən fallar olsun, istər görülən yuxular, yuxuların 

yozulması, öncəgörmələr və ya bəxtyazmalar, hər bir epizodun kökündə inanclar dayanır. 

Bir sözlə, doğuluşla bağlı təşkil olunan mərasimlərdə qədim etiqadların izlərini görmək olur. 

Azərbaycan türklərinin şifahi poeziyasında doğumla bağlı müxtəlif nəğmələrə də rast gəlirik.. 

Doğum nəğmələri ananın hamiləlik dövründən başlayıb, doğub qurtarana qədərki dövrü əhatə 

edir. 

Bayram mərasimlərində də möcüzəli doğuluş motivinin elementlərinə az da olsa, təsadüf 

olunmaqdadır. 

Açar sözlər: möcüzəli doğuluş motivi, əmək nəğmələri, mərasimlər, alqışlar, inanclar. 

ABSTRACT 

In order to study the motive of a miraculous birth, small works of folklore belonging to other 

species should also be involved in the research. At the same time, other genres ought to be paid 

special attention that survive today in order to study the connection of the miraculous birth 

motive with early folklore sources. 

 As it is noted, the roots of the miraculous birth motive go back to ancient texts about the first 

humans. Adam's name is mentioned in the first labor songs, and the name of the first man in 

the shepherd's songs is mentioned at some points: 

It is believed that the applause was very important for the birth to take place. 

  There were applauses at the wedding. A number of rituals thought to fulfill the dream of 

childbirth were applied on the wedding day – the wedding ceremony. At the same time, some 

magics about birth and infertility began to be applied after weddings in according to logical 

sequence. People believed in the mystical power of events before birth. The spells and rituals 

performed by our ancestors, who believed in the possibility of solving the problem of infertility 

in mystical ways, were performed in the process of preparation for birth. The sacrificial rite was 

celebrated with special pomp. Attempts to cure infertility and achieve it with the help of some 

rituals celebrated at birth have also been made by our people. Thus, they also believed that 

which signs would help determine the sex of children who are expected to be born. Since these 

signs and the signs of the magic performed are reflected in the unborn child in the future, we 

have included these issues in the series of events related to the miraculous birth motive and the 
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events of miraculous birth motive. Regardless of dreams, fortune-telling, or predictions, beliefs 

are rooted in every episode. 

In short, traces of ancient beliefs can be seen in birth ceremonies. 

In the oral poetry of Azerbaijani Turks, we also come across various songs related to birth. 

Birth songs cover the period from the mother's pregnancy to the end of the birth. 

Elements of the miraculous birth motive are also found in the holiday ceremonies. 

Keywords: miraculous birth motive, labor songs, ceremonies, applause, beliefs. 

 

Giriş                                           

Epik janrlar möcüzəli doğuluş motivinin gerçəkləşdiyi əsas informasiya qaynağı hesab 

olunsalar da, digər növlərə aid edilən kiçikhəcmli folklor əsərləri də araşdırmaya cəlb 

edilməlidir. Unutmaq olmaz ki, milli folklorumuz həm də xalq mərasimləri, əmək nəğmələri, 

laylaları və s. folklor vahidləri ilə zənginləşmişdir. Eyni zamanda möcüzəli doğuluş motivinin 

erkən folklor qaynaqları ilə bağlılığını öyrənmək üçün bu gün özünü qoruyub saxlayan digər 

janrlara da xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

Örnəklərə istinad edilən təhlil 

Dünya folklorunda olduğu kimi, Azərbaycan türklərinin antropoqonik miflərində də ilk 

insanın möcüzəli şəkildə torpaqdan yaradılmış Adəm atanın adına bağlandığı toplanılmış 

mətnlərin vasitəsilə təqdim edilmişdir. Qeyd olunduğu kimi, möcüzəli doğuluş motivinin 

kökləri ilk insanlarla bağlı sözügedən mətnlərə gedib çıxır. İlk əmək nəğmələrində də Adəm 

atanın da adının çəkilməsi bir daha sübut edir ki, milli folklorun arxaik janrlarından olan çoban 

nəğmələri içərisində möcüzəli yaranmış ilk insanın adı bəzi məqamlarda xatırlanır: 

“Adəm ata gələndə, 

Qızıl öküz duranda, 

Qızıl buğda bitəndə, 

Dünya binnət olanda, 

Musa çoban olanda, 

Şişliyimiz erkəcdi” [23, s.32]. 

Digər bir nəğmədə də Adəmin adına rast gəlirik: 

“Bu saya yaxşı saya 

Həm çeşməyə, həm çaya 
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Həm Ülkərə, həm Aya 

Həm yoxsula, həm baya. 

Bu saya kimdən qaldı? 

Adəm atadan qaldı” [23, s.32]. 

Sayaçı sözləri arasında elə nümunələrə rast gəlirik ki, məhsuldarlığın çoxalması, 

arzulanır, bəzi ev heyvanları arasında doğum hallarının artması üçün onlara müraciətlə 

nəğmələr söylənilir. İnanca görə, bu nəğmələrin – sayaçı sözlərinin səslənməsi heyvanlar 

arasında da doğumun artmasına təsir edəcəkdir. Nümunəyə diqqət yetirək: 

“Nənəm, ay ala keçi,  

Çıxıbsan yala keçi 

Qoyun-quzu azalıb 

Doğ iki bala keçi” [12, s.48].  

Qeyd olunan sayaçı sözü insanların heyvanlara ünvanladığı nəğmədir, məzmun etibarilə 

alqış elementləri də diqqətdən yayınmır. Çoxsaylı alqışlar isə milli folklorumuzda insanın 

insana ünvanladığı xüsusi çıxışlarda öz əksini tapmışdır.  

Alqışların vasitəsilə xalqımız doğuluşa sözün gücüylə nail olmaq sehrini əsrlərlə həyata 

keçirməyə cəhd göstərmişdir. (Bu barədə də epik janrlardan – nağıl və dastanlardan danışarkən 

ayrıca məlumat verilir). Dədə Qorqud oğuznamələrində çox məşhur olan bir alqışı xatırlamaq 

yerinə düşər: Kölgəlicə Qaba Ağacın kəsilməsün. Mənası ona uyğundur ki, soyun, nəslin davam 

eləsin. Doğuluşun baş verməsi üçün alqışın deyilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edib. Bir ağzı 

dualının alqışı ilə səslənmiş xeyir-dualar, inanca görə, keçərli sayılmışdır. Folklor 

antologiyalarında nəşr olunmuş bəzi alqışların məzmunu arzulanan nəsil-soy artımını 

vurğulayır: “Yeddi oğlan babası olasan” [6, s.94]. “Oğullu-qızdı olasız” [5, s.99]. Qeyd edək 

ki, bəzən bu alqışları söyləməyiblər, əvəzində yerinə yetirilməsi vacib bilinən adətlərə riayət 

etməklə doğumla, artımla bağlı arzuların gerçəkləşə biləcəyinə ümid bəsləyiblər: “Təzə gəlin 

evə gələndə qucağına oğlan uşağı qoyarlar ki, oğullu-qızlı olsun” [4,  s.60]. 

Göründüyü kimi, inancların tətbiq olunduğu məqam mərasimlər hesab olunur. Əlbəttə 

ki, yuxarıdakı (son söylənilən) alqışlar toy mərasimlərində səsləndirilmişdir. Xına və 

gəlinaparma nəğmələri içərisində gəlinin tərifinə həsr olunmuş “Almanı alma gəlin” adlı 

parçanın III bəndinə diqqət yetirək: 

“Almanı alma gəlin,  

Al yerə salma gəlin. 

Evində çox söz olar 
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Ürəyinə salma gəlin. 

 

Ay aşıq alma məni, 

Al yerə salma məni. 

Apar sərraf yanına 

Qəlp olsam, alma məni. 

 

Oturmuşam başda mən, 

Yemərəm hər aşdan mən.  

Nə atam var, nə anam 

Yaranmışam daşdan mən” [23, s.89].  

Nəğmənin hər üç bəndini ona görə təqdim etmişik ki, toy mərasimində ifa edildiyi şübhə 

doğurmasın. Diqqət yetirəcəyimiz III bəndin məzmunu isə bizə əfsanə mətnlərindən tanışdır. 

Həm forma, həm də məzmun etibarılə daşdan yaranma ilə bağlı məlum əfsanələri xatırladan bu 

toy nəğməsinin III bəndində möcüzəli doğuluş motivlərinə eyham vardır. Müşahidələr göstərir 

ki, kişilərin üstünlük təşkil etdiyi cəmiyyətlərdə ilk olaraq oğul övladının doğulması 

arzulanmışdır. Bu arzunun həyata keçməsi üçün düşünülmüş bir sıra rituallar məhz izdivac 

günündə – toy mərasimlərində tətbiq edilmişdir. Toy günündə həyata keçirilən bu tip fəaliyyət 

aktlarına aid məlumatlara folklor toplayan tədqiqatçılarımız rast gəlmiş və bilgiləri yazıya 

köçürmüşlər. Bildirilir ki, gəlinin başında olan toy örpəyini toy gecəsi oğlan uşağına qaçırdallar 

ki, oğlu olsun [5, s.96]. Ana qızının gəlinlik paltarına ağ at, qırmızı at və qara at yalından nəzəri 

cəlb etməyən yerdə çitək edərmiş. Bunlardan yalnız birinin – ağ at yalının yozumu doğuluşla 

bağlı inanclarla səsləşir. Bu inancla bağlı tədbirlərin toy mərasimində həyata keçirilməsi ilk 

övladın məhz oğlan doğulacağının möcüzəli şəklini işarələyir. Təzə gələn gəlinin qucağına 

oğlan uşağının qoyulması toy mərasiminin tərkib hissəsinə daxildir, bunu edirlər ki, o, yəni, 

gəlin oğullu-qızlı olsun [4 , s.60]. 

Qədimdə insanlar təbiət qüvvələrinə bu və ya digər şəkildə təsir etməyə çalışmışlar. 

Yağış yağdırmaq, günəşin çıxmasına nail olmaq, məhsuldarlığı artırmaq üçün bir çox əfsunlar 

həyata keçirilmişdir. Bununla yanaşı, doğumla, övladsızlıqla bağlı bəzi əfsunlar da həyata 

keçirilmişdir. Bu əfsunlar məntiqi ardıcıllığa uyğun olaraq toy mərasimlərindən sonra tətbiq 

olunmağa başlamışdır. İnsanlar doğumdan əvvəl baş verən hadisələrin mistik gücünə 

inanmışlar. İnanmışlar ki, sonsuzluq problemini necə – möcüzəli yollarla həll etmək olar. 

Sonsuzluq probleminin mistik yollarla həll edilməsinin mümkünlüyünə inanan əcdadlarımızın 
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icra etdikləri tilsimlər, ayinlər doğuluşa hazırlıq mərhələsində həyata keçirilib. Qurbankəsmə 

ayini xüsusi təmtəraqla qeyd olunmuşdur. Adətən müqəddəs hesab edilən ziyarət yerlərində – 

pirlərdə, ocaqlarda qurbanlar kəsilmişdir. Folklor ezamiyyətində olduğumuz Quba bölgəsində 

bu tip ayinləri əyani şəkildə izləmişik. Xələnc, Həzrət Baba, Xıdır Zində pirlərinə ziyarətə 

gedənlərin valideyn olmaq arzusu gerçəkləşdiyi üçün qurban kəsib paylamışlar. İnanca görə, 

bir müddət öncə onlar bu qurbanı kəsmək üçün əhd etmiş, arzularına yetdikləri üçün ayini 

həyata keçirmişlər. Söyləyicilərdən toplanmış informasiyalardan biri pir inancının doğuma 

yönəldiyini təsdiq edir: Məlumata görə, Pirəl-Mürsəl ocağına övladı olmayanlar gəlib; axırda 

da şəfa tapdıqdan dərhal sonra qurban kəsib nəzir paylamağa başlamışlar [7, s.94]. Uşağın 

dünyaya gəlməsi üçün qurbankəsilmə mərasimlərində qoyunların qurban edilməsi milli 

ənənədə daha çox yayılmışdır. Bəzən kəsilməsi əhd olunan digər heyvanlarla – quşlarla bağlı 

inanclar da mövcud olmuşdur. “Uşağı olmayan qadının sonralar uşağı olanda övladı ölməsin 

deyə bir qara toyuq kəsərək kəfənə büküb məzarlığa basdırarmışlar” [6, s.90].  

Qeyd edək ki, çağdaş dövrümüzdə də “ağac pirlərinə paltarlarından bir hissə qoparıb 

asanlar var” [16, s.69]. Müşahidələrimizə əsasən deyə bilərik ki, bu ritual tək və kollektiv halda 

həyata keçirilir, tutulan niyyətlər sırasında övlad diləmək arzusu birinci gəlir.  

Bir söyləyicinin danışdığına görə, uşağa qalmayan qadın niyyət edər ki, Ay Allah, bu 

uşaq qalsın, onun başında tük saxlaram: “Barmaq yoğunluğunda kəkil saxlanılırdı. Sonra aparıb 

onu Ko Murad üstündə kəsirdilər. Uşaq böyüyür, bir beş yaşına çatanda onu aparıb ora. Həm 

qurbanını, həm də saçını kəsir” [2, s.175]. 

İrihəcmli janrlarda rast gəldiyimiz övladsızlıq motivinin həlli möcüzəli doğuluşa səbəb 

yaratdığı kimi, arxaik janrlarda da məlum problemin həlli möcüzəli doğuluş motivini 

gerçəkləşdirmək məqsədilə düşünülüb. Sonsuzluğu müalicə edib doğuluşa qeyd edilən bəzi 

ritualların köməyilə nail olmaq cəhdləri də xalqımız tərəfindən həyata keçirilmişdir. Diqqət 

yetirək: “İnanca görə, uşağı olmayan qadını içinə ilan qavığı, qurd kəlləsi salınmış su ilə 

çimizdirəndə onun uşağı olar [8, s.23]. Övlad sahibi ola bilməyən qadınların çiləyə düşdüyünə 

inanılırmış. Bu problemi həll etmək üçün təşkil olunmuş mərasimlərdə uşağı olmayan qadınları 

canavar başından – kəlləsindən keçirərmişlər [26]. Məşhur “Şəhzadə Mütalib” nağılının 

epizodlarında da çiləyə düşmüş padşahdan söhbət açılır. İndi haqqında ayrıca bəhs etdiyimiz 

bu tip ritualın oxşar variantına sözügedən nağılda rast gəlinməkdədir: “Padşah çiləyə düşür, ona 

görə də uşağı olmur, qapıya gələn dərviş padşaha bildirir ki, onu aldığı arvadların çiləsi 

basmışdır, yenidən cavan bir qızla evlənməli, 7 il, hər gün 3 dəfə soyuq suda çimməlidir ki, 

çilədən çıxsın. Padşah düz 7 il, gündə 3 dəfə suda çimdikdən... sonra övladı olur” [13, s.3; s.4]. 
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“Uşağı olmayan gəlinin balıncının, həmçinin döşəyinin içində alt paltarının görünməz 

hissəsindən ağ-boz göy xalı at yalından çitəyərlərmiş ki, Xızır ona övlad bəxş etsin, ailənin 

niyyəti başa çatsın” [9, s.55].  

İnanca görə, qırxı çıxmamış körpənin paltarının suyunda uşağa qalmayan qadın çimsə, uşağı 

olacağına inanırlar. Oxşar, digər bir nümunədə isə deyilir ki, qırxı çıxmamış uşağın anasının 

südünü uşağı olmayan qadının başına tökəndə uşağı olacağına inanırlar. “Yeddi yaşında olan 

uşağın ilk dişi düşərkən ikicanlı qadının yaşadığı evin damına atsalar, oğlan uşağı doğulacağına 

inanırlar [16, AFA, c.2. s.85-87]. Sünnət edərkən artıq dərini suda saxlayır, sonra suyu uşağı 

olmayan qadının başına tökərmişlər ki, uşağı olsun  [6, s.89].  

Beləliklə, həm də inanmışlar ki, hansı işarələr doğulacağı gözlənilən uşaqların cinsiyyətini 

müəyyənləşdirməyə kömək edəcək. Həmin işarələrin, icra edilən falların nişanələri gələcəkdə 

doğulacaq körpədə əksini tapdığı üçün bu məsələləri də möcüzəli doğuluş motivinə qədərki və 

möcüzəli doğuluş motivinə bağlı olaylar silsiləsinə daxil etmişik. İstər icra edilən fallar olsun, 

istər görülən yuxular, yuxuların yozulması, öncəgörmələr və ya bəxtyazmalar, hər bir epizodun 

kökündə inanclar dayanır. Möcüzəli doğuluş motivinin semantikasını, onun genetik köklərini 

aydınlaşdırmağa çalışarkən əldə olunmuş nəticə ondan ibarət olur ki, arxaik təsəvvürlər – qədim 

inanclar məsələyə tam sahibliyi nəzərdə tutur. Beləliklə, möcüzəli doğuluş motivi bir sıra 

inancların məğzini ümumiləşdirən invariant sxem kimi nəzərdən keçirilir. Möcüzəli doğuluş 

motivinin mifoloji qaynaqları öz xarakterində qədim inanclar sistemini əhatə edir. Nəzərə alaq 

ki, ədəbiyyat nəzəriyyəsində inanclar məhz epik növün janrları içərisində yer almaqdadır. Bu 

inanclar, arxaik təsəvvürlər dəfələrlə, hətta digər növlərə daxil olan janrlarda doğuluş motivini 

incələrkən xatırlanır, onlara istinad edilir. Uzun zaman çərçivəsində formalaşmış və daha sonra 

hətta bir və ya bir neçə cümlə ilə ifadə olunan inancları lirik və dramatik növə daxil olan 

janrlarla pararlel tədqiq etməkdəyik. Yuxuyozumları da bu kateqoriyaya daxil edilmişdir.  

Beləliklə, biliyi az olan kütlə hər bir təbiət hadisəsində olduğu kimi, doğuluşla bağladığı 

yuxarıdakı situasiyaları bədii şəkildə yozmağa cəhd etmişdir. Bəzi inanclara nəzər yetirək.  

“Gəlin hamilə olanda səhər tezdən ər (və ya qayınata, qayın) tər-təmiz, pak yuyulmuş 

olmaqla onun önündən yəhərli-yüyənli erkək at keçirər. Elat inamına görə, belə olduqda mütləq 

gəlinin oğlu olacaq. Doğulmuş uşaq(oğul) isə gələcəkdə el-obası üçün məğlubedilməz igid 

olur” [9, s.54]. Göründüyü kimi, doğumla bağlı ovsunlarda əsas diqqət çox vaxt hamilə 

qadınlara yönəlmişdir. Xalq arasında belə bir sınama edərmişlər: “Hamilə qadının nəyi 

olduğunu bilmək üçün kəsilmiş qoyun başının çənəsini ayırırsan, əyər çənə sümüyünün ujdarı 

təmizdirsə, qadının oğlu, yox çənə sümüyünün ujdarında ət qalıfsa, saçax kimi açılıfsa, onda 
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qızı olajax” [8, s.23]. Hamilə qadının nəyi olacağını bilmək üçün ikinci bir sınama da var: 

“Xalçanı toxuyub qurtarannan sonra güjü ağacını götürüf, bir uşax at kimi minif kəndin içinə 

çıxır. Əyər onun qavağına ilk dəfə oğlan uşağı çıxarsa, onda qadının oğlu, yox qız uşağı çıxarsa, 

onda qadının qızı olajax” [8, s.23].  

Bəzi inanclardan çıxış edərək qadının hamiləlik dövründə çarpayının birinin altına 

bıçaq, birinin altına qayçı qoyarlar: “Qadın altında qayçı olan çarpayıya uzanarsa, qızı, bıçaq 

olana uzanarsa, oğlu olar” [6, s.4]. Başqa bir misal: “Dölün cinsini bilməh üçün hamilə qadının 

qarnına əl vırırdılar. Uşax oğlan uşağıdırsa, onda arvadın qarnı pilə kimi yumuşax olar. Qız 

olanda gəlinin qarnı göy daş kimi bərk olur. Həm də uşax gedə olanda hamilə qadın özü quş 

kimi yüngül olur, cəld olur. Qız uşağı olanda qadın ağır olur, ləng hərəkət eliyir” [21, s.175]. 

İnancın digər variantına milli folklor nümunələrimizdə rast gəlirik. Söylənildiyinə görə, boylu 

(hamilə) qadının yanaqları qızararsa, cəld davranarsa, oğlu, üzünə ləkə düşərsə, ləng 

davranarsa, qızı olar [4, s.61]. “Hamilə qadın hər gün saçını uzun müddət sığallayıb darayarsa, 

qızı, üzünü sığallayarsa, oğlu olar” [4, s.63]. “Hamilə qadının xəbəri olmadan başına duz 

səpillər. Arvad əlini bığına apararsa, oğlu, üzünə apararsa, qızı olajax” [2, s.180].  

“Hamilə qadın yuyunanda qarnının ölçüsünü alar, sonra yuyunardı. Yuyunub 

qurtarannan sonra bir də ölçər, kiçik olarsa, qız, böyük olarsa, oğlandı demək” [19, s.367]. 

“Deyirlər ki, hamilə qadın gözəlləşsə, onun oğlu olacaq, çirkinləşsə, qızı olacaq. Göbəyi yuxarı 

qalxarsa, oğlan, aşağı düşərsə, qız olacağına inanardılar” [19, s.367]. “Qarğa əti yeyən hamilə 

qadının uşağı lal olar” [21,  s.74]. “Hamilə qadının ağrısı kürəyindən başlasa, oğlu, böyrünnən 

başdasa, qızı olar deyiflər” [5,  s.96].  

Hamiləlik dövrü, hətta ona qədər mövcud olan bəzi yuxuyozumları da doğumla bağlı 

təyinedici vasitələrdən hesab olunmuşdur. Nağıl və dastanlarda bu məsələyə toxunulubdur. 

Folklor antologiyalarında yuxuyozumları ayrıca başlıq altında dərc edilmişdir ki, aralarında 

doğulacaq körpənin əlamətlərinin öncədən təyinedilməsi də dayanır.  

Yuxuda alma övladdır. Qadın yuxuda beşik görübsə, ana olacaq. Əgər yuxuda bıçaq, 

xəncər görülübsə, oğlan uşağı, balıq görülübsə, qız uşağı gələcək [10, s.89]. Digər bir folklor 

antologiyasına görə isə yuxuda alma görmək qız, armud və xiyar görmək oğlan uşağının 

doğulacağına işarədir [11, s.111]. Qeyd edək ki, uşaqların doğulması haqqında yuxuların 

yozumunu S.Q.Xoroşovina araşdırmışdır. O, bu məsələyə yuxularla bağlı təsnif etdiyi bölgüdə 

geniş toxunub [16, s.43]. 

Bəzi inanclarımızda gələcəkdə doğulacaq körpənin nəinki cinsiyyətini, hətta xarakterini 

təyin etməyin mümkünlüyü nəzərə çatdırılıb. “Qadın hamiləlik dövründə qorğa çox yesə, uşağı 
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dəcəl, balıx yesə, suya həvəskar, çox yatarsa, qızı olar” [5, s.95]. Deyilənə görə, hamilə qadın 

hamiləlik dövründə müqəddəs günlərdə, müqəddəs yerlərdə əli ilə bədənin harasını qaşısa, 

uşağın da bədəninin həmin yerlərində barmaq izləri qalar [5, s.96]. “Boylu (hamilə) qadın taxıl, 

qarğıdalı qovurğası yesə, doğulan uşaq dəcəl, dovşan əti yesə, doğulan uşağın üst dodağı yarıq 

olar” [4,  s.63]. İnanca görə, doğuluşun zamanı da xarakterin fərqli istiqamətlərini müəyyən 

edir: “Səhər doğulan adamın ayağı yüngül, gecə doğulanın ayağı ağır olar” [3, s.20]. “Aşura 

günündə dünyaya gələnin böyüyəndə övladı olmayacağına inanarmışlar” [6, s.84].  

Bildiyimiz kimi, mərasim nəğmələrini xalqın məişətindən kənarda təsəvvür etmək 

olmaz. “Bu nəğmələr xalqın gündəlik həyatı ilə bağlı olmuş, onun bu və ya digər tələbindən 

doğmuşdur” [23, s.7]. Mərasimlərin qədim etiqadlarla bağlı olduğunu nəzərə alaraq qeyd etmək 

lazımdır ki, doğuluşla bağlı haqqında yuxarıda danışdığımız inancların bir qismi sonradan 

rituallarda öz əksini tapmışdır. Yəni, doğuluşla bağlı təşkil olunan mərasimlərdə qədim 

etiqadların izlərini görmək olur. Doğuluşla bağlı adı xüsusi vurğulanmalı olan etiqadlardan ən 

birincisi Yer Ana inancı olmuşdur ki, haqqında xeyli məlumat verilmişdir. Bu inanc bizim 

mərasimlərdə öz əksini hansı formada tapa bilmişdir sualı ətrafında dəqiqləşdirmələr 

aparmalıyıq. Azərbaycan folklorunda Hal Ana inancının Yer Ana etiqadı ilə səsləşdiyini qeyd 

etməliyik. Hal anası doğuluş prosesində aktuallaşan pis niyyətli ruh kimi xarakterizə olunur. O, 

qadının dünyaya uşaq gətirəcəyi anında bərqərar olaraq doğuluş prosesinın nəticəsinə təsiretmə 

qabiliyyətini nümayiş etdirir. Qadına və ya uşağa zərər yetirmək niyyəti gerçəkləşərsə, bu 

doğuluş prosesi də birmənalı şəkildə möcüzəli xarakteri ilə yadda qalır. Bəzi mərasimlər təşkil 

olunur ki, pis niyyətli Hal anasının törədə biləcəyi ziyanın yarısından qayıtmaq mümkün olsun. 

Doğuş mərasimlərində dünyaya uşaq gətirməyə hazırlaşan qadınlar xüsusi diqqət mərkəzində 

olurlar. Bu qadınların yaxasına sancaq taxarlar ki, pis niyyətli Hal anası hamilə qadına yaxın 

gəlməsin. Bu məsələni folklorşünas Ş.Albalıyev də araşdırıb. Onun topladığı folklor 

məlumatlarına görə, hal dabanı adlanan muncuğu evdə saxlayanda, zahı gəlini hal arvadından 

qoruyub müdafiə edir, hal zahıya toxuna bilmir [1, s.119]. Digər bir mənbənin məlumatına görə, 

Azərbaycan türkləri doğuş mərasimlərində hamilə qadınları Hal anasının mənfi təsirindən 

qorumaq üçün göyə güllə atarmışlar. İnanca görə, bu güllənin səsinə Hal qaçıb, uzaqlaşıb gedər, 

doğuş prosesi normal halda davam edərmiş [20, s.26]. Xalqımız arasında Halla bağlı yayılmış 

digər inanclar da var ki, doğuş prosesində icra olunan rituallarda müəyyən dərəcədə əksini 

taparaq möcüzə yaratmağa xidmət edir. Bəllidir ki, bu möcüzə doğuluşla bağlıdır. Doğuluş 

prosesində bəzi insanlara məxsus geyim əşyaları, məsələn, papaq çətin doğan qadının evinə 

göndərilərmiş. Bunun səbəbini aydınlaşdırarkən məlum olur ki, papaq sahibi guya nə vaxtsa 
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Hal anasını tutub evində qulluqçu kimi saxladığına görə, qeyri-adi gücə malik olmağa başlayıb. 

Söyləyicilərdən biri öz babasının vaxtilə Hal tutduğunu dilə gətirərək buna hamının inandığını 

bildirib: ...Bir çətin doğan olsun, biz gedəh, getmiyək, bizdən bir papax getsin, o adam əlbəəl 

həm doğar, həm də onda bir dolaşığ ola bilməz” [20, s.29].  

Azərbaycan türklərinin şifahi poeziyasında doğumla bağlı müxtəlif nəğmələrə də rast 

gəlirik. “Bu nəğmələrdə analara salamatlıq arzusu, uşağın sağlamlığı, nəslə çəkməsi, ataya 

oxşaması və s. tərənnüm edilmişdir. Doğum nəğmələri ananın hamiləlik dövründən başlayıb, 

doğub qurtarana qədərki dövrü əhatə edir. Doğum nəğmələrinin əsas ifaçıları xalq mamaçaları 

olmuşdur. Bu nəğmələr əsasən doğum zamanı ananı sakitləşdirmək, ürək-dirək vermək, eyni 

zamanda uşağı rahat götürmək arzuları ilə bağlı olmuşdur [22, s.39] Xalq bu nəğmələrin 

səslənməsi ilə doğuluş prosesinin gedişinə təsir etmək gücünə qadir olduğunu təsdiqləməyə 

çalışmışdır. Bunu sözün, daha dəqiq desək, oxunmuş nəğmənin sehirli gücünə inamın bariz 

nümunəsi adlandırmaq olar. Qeydə alınmış folklor örnəkləri dediklərimizi sübut edir: 

“Sancılar gələr gedər 

Atalar gülər gedər 

Nənələr nənni qoyar 

Nəvəsin bələr gedər”. 

Və yaxud: 

“Oğlanım dağdan düşər 

Ormandan, bağdan düşər 

Ata öz ovun ovlar 

Gül balam candan düşər” [22, s.39]. 

Təbibsiz, dərmansız keçən doğuşlarda xalq mamaçaları sözün gücünə, təsir qüvvəsinə 

daha çox inanmış, bu inamla da qız-gəlinlərə mənəvi dirək olmuşlar:  

“Çıxar mıxdan ələyin 

Yaxın gətir bələyin 

Bir də güc ver, naz qızım 

Qılçı qalıb kələyin” [22, s.39]. 

Asan doğuma nail olmaq üçün doğum mərasimlərində sınanılmış vasitələrdən biri də 

gülüşdür. Mifopoetik düşüncədən ötrü gülüş insanın doğuluşunda sehirli bir ünsürdür. Bir yakut 

mif mətninə əsasən, doğum zamanı şaman ondan ötrü gülür ki, bu gülüş hamiləlik və doğuş 

üçün ilkin başlanğıcdır. Gülüşün həyatverici qüvvəsinə inam türklərin ənənəvi görüşlərində 

geniş yer tutur. “Qədim yakutlar doğum ilahəsi İyexsitə tapınardılar. Bu isə o ilahədir ki, inanışa 
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görə, doğuş zamanı zahıya güclü gülüşü ilə kömək edərdi. Ayısit mərasimi keçirilən zaman 

əgər bir qadın qəşş eləyib ürəkdən gülərdisə, ən yaxın vaxtda o qadının boynuna uşaq 

düşəcəyinə inanılırdı. Hakaslarda isə kişilər dağda “kut” işləmə mərasimi keçirdikləri zaman 

evdə qalan qadınlar “kut”u udub hamilə qalsınlar deyə qəhqəhə çəkib gülürdülər” [14, s.140]. 

Milli folklorda gülüşün doğuşa təsiri ilə bağlı epizodlara rast gəlmədik. Amma doğuş 

mərasimlərində kişilərin, daha dəqiq desək, dünyaya gələcək körpənin atası hesab edilən 

kişilərin diqqət mərkəzində saxlanılması adətinə rast gəlinmişdir. Kişilərin doğuş 

mərasimlərində qadınlar kimi sancı çəkməsi adəti ilə bağlı məlumatlar toplanılmış nümunələr 

içərisində qarşıya çıxır. Həmin nümunələrdə qeyd edilmişdir ki, qadın doğarkən onun sancısı 

ataya verilir (yönləndirilir). İnanca görə, qadının uşağı onun öz ərindən deyil, bir başqasından 

olanda bilinir. Söyləyici fikirlərini belə ifadə etmişdir: “Ona görə də diyir ki, o sancını verin 

özümüzə” [17,  s.11]. “Kişilərin sancısı” adlandırılan bir mətndə də bu motivin digər versiyası 

öz əksini tapmışdır: “Keçmişdə hamilə qadın doğuş vaxdı ağrı çəkəndə onun əri də ağrı 

çəkərmiş. Onda kişi bilirmiş ki, həqiqətən bunun özündəndi də. Bir gün bəyin arvadı ağrı 

çəkəndə bəyin özü çəkmir... Bəy deyir, ay xanım, axı mən heç ağrı çəkmirəm. Sən ağrı çəkirsən, 

sancı verirsən axı. Deyir: Bəy sağ olsun, o küncdə eşələnən Qara qulu görürsənmi? Uşağ 

onnandı. Onnan sonra Allah-tala bını yığışdırıf... yəni uşax başqa kişidən olanda bını kişi özü 

bilməsin” [21, s.21]. “Dədə Qorqud kiabı”nda da bu bilginin daha dəqiq izah və təsdiq 

olunması, aydın desək, uşağın atasının kimliyi ilə bağlı dürüst informasiyanın açıqlanmasına 

dair müqəddimə hissəsində ifadə vardır: “Oğulun kimdən olduğunu ana bilər” [15, s.130] 

Gələcək körpənin atası hesab edilən şəxsin də bu sancını təkrarlaya bilmə mümkünlüyü barədə 

S.Tompsonun məşhur motiv indeks kataloqunda nömrə qeyd olunub: “T583.1.1. Pains of 

woman in childbirth repeated in person of the man” [25]. Azərbaycanca mənası belə ifadə 

olunur: Qadının doğuş zamanı çəkdiyi sancıları kişi təkrarlayır. Bu tip arxaik inancların 

yaranma mühiti araşdırılmışdır. Milli folklordan numunə verdiyimiz mətndə gələcək atanın 

sancı çəkməsi gələcək ananın sancısı kimi təbii, olması gərək hesab edilən bir hal kimi 

düşünülüb və izlənilmişdir. Məşhur Kuvada adəti ilə əlaqədar informasiyalar yada düşür. Bu 

adətə görə, doğuşdan sonra qadın deyil, kişi yatağa uzanaraq özünü xəstə kimi təqdim edir, və 

sanki ona, zahıda olduğu kimi, qayğısına qalmaq üçün imkan yaradır. Etnoqrafik məlumatlara 

görə, bu cür təsəvvürlər matriarxat dövründən sonra, patriarxal dövrünün başlanğıcında atalıq 

rolunun dərk edilməsi ilə birgə yaranmışdır. Yəni, kişi nəsil başçısı olduqdan sonra qadın nəsil 

başçısının hərəkətlərinin mənimsəyir, adətlərdə, mərasimlərdə qadını təqlid edir (imitasiya 
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edir). Hətta doğmuş kişilər haqda rəvayətlər meydana gəlir ki, onlar uzun müddət qorunub 

saxlanılmışdır [24] 

Bayram mərasimlərində də möcüzəli doğuluş motivinin elementlərinə az da olsa, 

təsadüf olunmaqdadır. Xıdır bayramında hamilə qadınlar niyyət edərdilər ki, əgər oğlum olsa, 

adını Xıdır qoyacam : “Aradan keçən günlərin birində həmin qadının oğlu olduğu üçün adını 

Xıdır qoyur, adamlara niyyət payı paylayırdı” [8, s.17]. Alqışlardan danışarkən Novruz 

bayramında xüsusi təntənə ilə səsləşən “pay verənin oğlu olsun, verməyənin qızı olsun” 

ifadəsinin üstündən keçdik. Çünki bu alqış forması xüsusi mərasim aktı kimi qiymətləndirildiyi 

üçün araşdırmadakı yerinin buraya uyğun bildiyimizdən təhlilə indi cəlb eləməli olduq. Məlum 

olduğu kimi, yazın gəlişi ilə əlaqədar qeyd olunan Novruz bayramında bir çox adətlərə əməl 

olunur. O adətlərdən biri də papaqatmadır. Azərbaycan türklərinin inancına görə, papağı boş 

qaytarmaq olmaz. Bu səbəbdən papaq sahibi bayram gecəsi döydüyü qapıda bu alqışla səslənir: 

Pay verənin oğlu olsun, verməyənin qızı olsun. İnanca görə, papağı bayram payı, şirnisi ilə 

dolduran ev sahibinin, alqışda deyildiyi kimi, oğlu olacağına inanılmışdır. Novruzda keçirilən 

qapıpusma adətində (bəzi regionlarda buna qulaq falına çıxmaq da deyilir) də doğuluş motivinə 

yönəlmiş bəzi epizodları vurğulamaq istərdik. Övlad arzusunda olanlar ev sahibinin xəbəri 

olmadan qapıdan və ya pəncərədən boylanaraq gizlin şəkildə söhbətləri dinləyər, dinləmələrdən 

xoş məzmun hasil olarsa, bu halı arzunun yerinə yetəcəyinə işarə kimi qiymətləndirərlər. 

Novruz çərşənbələrində övladı olmayan qadınların fal açması mahiyyəti doğuluşa yönəlmiş 

fəaliyyət aktlarından hesab olunur. İcra olunan mərasim aktlarından birində – ilin axır çərşənbə 

axşamında bağçada beli yerə batırıb bir ağız torpaq çevirirlər: “Bir gün sonra gəlib çevrilmiş 

torpağın altına baxırlar. Əgər oradan canlı həşarat çıxsa (soxulcan), onun övladı olajax. 

Çıxmasa, bəxtinnən küssün, deyərlər” [10,  s.51]. Bir başqa inama görə, su çərşənbəsində övladı 

olmayan qadınların başından qırxaçar camdan su töksən, övladı olar [10, s.54].  

Azərbaycan türkləriinin doğuş və övlad bəsləmə ilə bağlı xüsusi adətləri, ənənəvi 

ayinləri və ritualları movcuddur. Belə mərasimlərlə əlaqədar yaranan laylalar körpə uşaqları 

yatırtmaq məqsədilə həzin ifa ilə oxunan nəğmələrdir. Adətən anaların və ya nənələrin beşik 

başında oxuduqları layla mətnlərinin məzmunu ilə oxşamaların məzmunu bir-birinə çox yaxın 

olur. Amma doğuluş məzmununun əks etdirildiyi mətnlər əsasən oxşamalarda qarşıya çıxır. 

Ananın dilindən deyildiyi güman edilən oxşamanın məzmununda uşağın həyatı Allahın 

hədiyyəsi kimi qəbul edilir:  

“Balamı yaradan Allah 

Telini daradan Allah 
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Kim balamı isdəməsə 

Götür aradan Allah” [18, s.319]. 

 

Nəticə 

1. Milli folklorumuzun ayrılmaz hissəsi sayılan xalq mərasimlərinin möcüzəli 

doğuluş motivini tətbiq etmək baxımından zəngin mənbələrdən biri olması aydınlaşır. Eyni 

zamanda məlum olur ki, epik janrlarla yanaşı, sözügedən mərasimlərdə sələnən nəğmələr, 

alqışlar, inanclar və s. folklor vahidləri də möcüzəli doğuluş motivinin araşdırılması üçün 

göstərici sayıla bilər.  
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ÖZƏT 

İnsanın doğumundan sonrakı mərhələ onun ad almasıdır. Bu mərhələnin türk xalqları 

arasında böyük önəm kəsb edərək mərasimlərlə qeyd edilməsi xalq yaradıcılığı nümunəsi olan 

dastanlarda motiv şəkilində əks olmasına səbəb olmuşdur. Türk qəhrəmanlıq dastanlarımın 

demək olar hamısında müəyyən dərəcə advermə motivi vardır. Qəhrəmanın ad qazanması 

müqəddəs mahiyyət daşıyır. Ad verilməsi ilə onun statusu dəyişir, cəmiyyətdə mövqeyi 

müəyyənləşir. Bu səbəbdən ad qazanmaq üçün qəhrəmanın hər-hansı igidlik, cəngavərlik 

göstərməsi lazımdır. Advermə xüsusi mahiyyət daşıyan hadisə olduğu üçün onun icrası adətən 

həmin elin ulu şəxsiyyəti, ağsaqqalı tərəfindən icra edilir. Ölkənin xanı və ya bəyi olan ata ad 

verilməsi münasibəti ilə toy təşkil edər və elin ağsaqqalı, müdrik qocası, dərvişi adı verir. 

Dastanlarda ad müdrik qoca arxetipinin məhsulu kimi olsa da, bu proseduran icrası 

məhz xan tərəfindən aparılır. Çünki advermə xan statusunun göstəricisi kimi meydana çıxır. Bu 

ritual kodeksi “Kitabi Dədə Qorqud” dastanında aydın müşahidə edirik.  Belə ki, dastanın bir 

çox boylarında məhz advermədən sonra qəhrəmana Qazan xan tərəfindən mal-mülk, bəylik 

verilir.  

 Eposun ilk böyu “Dirsə xan oğlı Buğac xan boyını bəyan edər, xanım, hey!..” adından 

da göründüyü kimi Buğaca həsr olunmuşdur. Burada Buğacın doğulması və ərgənlik 

dönəmindən keçərək yeni status əldə etməsi təsvir edilmişdir. Övladsızlıq həsrəti çəkən Dirsə 

xanın toy qurub nəzir-niyaz verməsi ilə dünyaya gələn bu oğul övladı meydanda təsadüfən 

uşaqlarla aşıq oynayarkən hücum edən Bayandır xanın buğası ilə döyüşür və ona qalib gəlir. 

Bundan sonra ona Dədə Qorqud tərəfindən ad verilərək cəmiyyətə təqdim edilir. Lakin, 

Buğacın ad qazanması ərgənlik dönəmindən çıxması və cəmiyyətin üzvü olması ilə 

məhdudlaşmır. Eyni zamanda o, ad qazanaraq bəylik, taxt əldə edir.  

Dastanlarda ad verilməsi mərasiminin ata xan/bəy tərəfindən təşkili və daha sonra isə 

ad almış qəhrəmanın xan/bəy statusunun müəyyənləşməsi ümumilikdə bu prosesi müdrik qoca 

arxetipindən çıxardaraq xanlıq göstəricisi kimi müəyyənləşməsinə səbəb olur.  

Məqalədə araşdırma bu ritual  kodeksi olaraq dastan mətnləri üzərində aparılacaqdır.  

Açar sözlər: Advermə, Motiv, Xan. 
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ABSTRACT 

The stage after a person is born is to be named. The celebration of this stage, which is 

of great importance among the Turkic peoples, has led to its reflection in the form of motifs in 

the epics, which are an example of folk art. Almost all of my Turkish heroic epics have a certain 

degree of advertisement. The hero's reputation is sacred. By giving a name, its status changes, 

its position in society is determined. For this reason, in order to become famous, the hero must 

show any courage and chivalry. Because voting is an event of a special nature, it is usually 

performed by a great person, an elder of that country. The father, who is the khan or groom of 

the country, organizes a wedding on the occasion of naming and names the elder, wise old man, 

dervish of the people. 

Although the name in the sagas is a product of the archetype of the wise old man, this 

procedure is performed by the khan. Because advertisement appears as an indicator of khan's 

status. We clearly observe this ritual code in the epos "Kitabi Dada Gorgud". Thus, in many 

parts of the saga, after the advertisement, the hero is given property and dominion by Qazan 

khan. 

 The first volume of the epic is dedicated to Bugaj, as can be seen from the title "Dirsa 

khan oglu Bugaj khan declares his height, madam, hey! ..". It describes the birth of Bugaj and 

his acquisition of a new status through adolescence. This son, who was born after Dirsa khan, 

who was longing for infertility, got married and made a vow, fought with Bayandir khan's bull, 

who accidentally attacked him while playing ashug with children in the square, and defeated 

him. After that, he was named by Dada Gorgud and introduced to the society. However, Bugac's 

rise to prominence is not limited to his retirement and membership in society. At the same time, 

he gained a title and a throne. 

The organization of the naming ceremony in the epics by the father khan / bey, and then 

the determination of the khan / bey status of the named hero, generally removes this process 

from the archetype of the wise old man and defines it as an indicator of khanate. 

The research in the article will be based on the texts of the saga as this ritual code. 

Keywords: Naming, Motive, Khan. 
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ÖZET 

 

XX əsrin sonlarında türk dillərində feil-ad korrelyatlığı və sinkretizmi üzrə tədqiqatların sayı 

çoxalmışdır. Feil-ad korrelyatlığı türk dillərinin müasir inkişaf səviyyəsində daha geniş vüsət 

almışdır. Sinkretiklik isə türk dillərinin tarixinin müəyyən bir mərhələsinə aiddir. Feil-ad 

korrelyatlığı G.Vamberi tərəfindən dərindən tədqiq olunmuşdur. Alim etimologiyanı 

türkologiyanın müstəqil qolu hesab etmişdir. Vamberinin tarixi-etimoloji araşdırmaları və 

məşhur lüğəti qədim türk köklərinin araşdırılmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu 

köksözlərin araşdırılması türk dillərinin tarixi qrammatikası üçün çox önəmlidir. Alimin 

fikrincə, türk dillərinin söz yaradıcılığı bu dillərin çox konservativ və lakonik olduğunu sübut 

edir. 

Qədim dövrlərdə türklər bütöv bir xalq idilər və yalnız vahid türk dili mövcud idi. Vamberinin 

fikrincə, bir çox türkoloqlar türk-tatar dillərinin məhz hansı qrammatik formaya isim və ya feilə 

aid olduğunu, bu nitq hissələrinin bir-birini əvəz etdiyini bəzən təsdiq, bəzən də inkar edirdilər. 

Vamberinin lüğəti türk dillərində sinkretik köklərin, feil-ad korrelyatlarının reallığını bir daha 

sübut edir. Bu korrelyatlıq affikslərin formal qrammatik bölünməzliyi ilə səciyyələnir. Bir çox 

türkoloqlar feil-ad korrelyatlığının tarixi reallıq olduğunu öz əsərlərində qeyd etmişlər. 

Vamberidən sonra E.V.Sevortyan, A.M.Şerbak, A.T.Kaydarov bu barədə maraqlı fikirlər 

söyləmişlər. Q.İ.Ramstedt və V.Banq feil-isim müstəvisində morfoloji sinkretizmin 

mövcudluğunu sübut etməyə çalışmışlar. Bu alimlərin fikrincə, feil kökü isim köklərindən 

törəmişdir. 

Bəzən təfəkkürdə olan diffuzluq hərəkətin prosesini və subyektini eyni sözlə adlandırmağa əsas 

verirdi. Belə sinkretik köklər hal və hərəkətin əşyəvi anlayışını mücərrəd deyil, konkret 

formaların təfəkkürdə üstünlük təşkil etdiyini sübut edirdi. Dillərdə rast gəlinən belə feil-ad 

korrelyatlığı qrammatik cəhətdən müxtəlif səciyyəli olub müasir dövrdə artıq diferensiallaşmış 

anlayışları ifadə edir. 

Qədim dillərdə arxetiplərin belə feil-ad korrelyatlığı yalnız mənaların çoxşaxəli, kompleks 

səciyyəsi ilə məhdudlaşmırdı. Bu omonimlər türk dillərində bir nitq hissəsi çərçivəsində geniş 

fono-morfo-semantik təkamülə əsas verirdi. Türk dillərində “bula-bulğa” feili “qarışdırmaq”, 

“bulaşdırmaq”, “qarışıq salmaq”, “bulamaq”, “əl eləmək”, “yelləndirmək”, “başını tərpətmək”, 

“narazılıq yaratmaq”, “aranı qarışdırmaq”, “qan qaraltmaq”, “açıqlamaq”, “qarma-qarışıqlıq 

salmaq” kimi mənalarda işlənir. 

Beləliklə, ilkin köklərin diffuzluğu, korrelyatlığı polisemiyanın və çoxfunksiyalılığın 

yaranmasına səbəb olur. Bir çox alimlər sinkretik kök morfemlərin semantik strukturlarında 
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əsasən homogen kökləri axtarmağa çalışırlar. Məlumdur ki, heç də bütün yaxınmənalı sözlər 

bir-biri ilə kompleks əlaqə ilə birləşmir. Feil-ad korrelyatlarının mənaları bir məfhumun 

müxtəlif baxımdan təcəssümünü ifadə edir. Bu zaman hərəkətin adı, yeri, nəticəsi, obyekti 

bəzən bir sözlə ifadə olunur. Sözün mənaları və onun ümumi anlam məzmunu arasında həmişə 

müəyyən fərqlilik vardır. Yalnız  sinkretik kök morfemlərin müxtəlif polisemantik mənaları 

arasındakı ümumi semantik element onları bir nüvə ətrafında birləşdirir. 

Açar sözlər: feil-ad, anlayış, məna, ilkin sinkretik köklər 

 

ABSTRACT 

At the end of the twentieth century, the number of studies on verb-correlation and syncretism 

in Turkish languages increased. Verb-name correlation has become more widespread at the 

modern level of development of Turkic languages. Syncretism belongs to a certain stage in the 

history of Turkic languages. Verb-name correlation was studied in depth by G. Vamberi. The 

scientist considered etymology an independent branch of Turkology. Vamberi's historical-

etymological researches and famous dictionary are important in the study of ancient Turkic 

roots. The study of these roots is very important for the historical grammar of the Turkic 

languages. According to the scientist, the word formation of the Turkic languages proves that 

these languages are very conservative and laconic. 

In ancient times, the Turks were a whole nation and there was only one Turkic language. 

According to Vamberi, many Turkologists sometimes affirmed and sometimes denied the exact 

grammatical form of the Turkic-Tatar language, the noun or verb, and the substitution of these 

parts of speech. Vamberi's dictionary once again proves the reality of syncretic roots and verb-

name correlations in Turkish languages. This correlation is characterized by the formal 

grammatical indivisibility of affixes. Many Turkologists have noted in their works that verb-

name correlation is a historical reality. After Vamberi, Sevortyan, Sherbak, Kaydarov expressed 

interesting views on this. Ramstedt and Bang tried to prove the existence of morphological 

syncretism at the level of verbs. According to these scholars, the root of the verb is derived 

from the root of the noun. 

Sometimes the diffusion in thinking gave rise to the process of naming the process and the 

subject in the same word. Such syncretic roots proved that the material concept of state and 

action was not abstract, but that concrete forms prevailed in thinking. Such verb-noun 

correlations, which are found in languages, are grammatically different and express concepts 

that are already differentiated in modern times. 

Such verb-name correlation of archetypes in ancient languages was not limited to the 

multifaceted, complex nature of meanings. These homonyms gave rise to a wide phono-

morpho-semantic evolution within the speech part of the Turkic languages. In Turkish “bula-

bulğa” feili “qarışdırmaq”, “bulaşdırmaq”, “qarışıq salmaq”, “bulamaq”, “əl eləmək”, 

“yelləndirmək”, “başını tərpətmək”, “narazılıq yaratmaq”, “aranı qarışdırmaq”, “qan 

qaraltmaq”, “açıqlamaq”, “qarma-qarışıqlıq salmaq”  processed in such senses as. 

Thus, the diffusion and correlation of primary roots leads to polysemy and multifunctionality. 

Many scientists try to look for homogeneous roots in the semantic structures of syncretic root 

morphemes. It is known that not all synonyms are connected with each other in a complex way. 

The meanings of verb-name correlations express the embodiment of a concept from different 

points of view. In this case, the name, place, result, object of the action is sometimes expressed 

in one word. There is always a difference between the meaning of a word and its general 
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meaning. Only the common semantic element between the different polysemantic meanings of 

syncretic root morphemes unites them around a nucleus.  

Keywords: verb-noun, notion, meaning, primary syncretic roots 

 

GİRİŞ 

 

Türk dillərinin sinkretik kökləri eyni zamanda həm isim, həm feil, həm sifət, hətta zərf kimi də 

izlənmişdir. 

Türk dillərində köksöz və ya bölünməz əsas heç bir sözdəyişdirici forma olmadan müəyyən 

leksik və qrammatik mənanı ifadə edir. Bu dillərdə adlıq hal əsas hallanma formasıdır və eyni 

zamanda müstəqil sözdür. 

Feilin əmr forması da müstəqil söz olub uyğun qrammatik funksiyada işlənə bilər. Türk 

dillərində köksözlər yalnız müstəqil söz kimi işlənmir. Onlar bu formada daha fərqli 

keyfiyyətdə çıxış edir. Yəni həm ismin adlıq halında, həm də təsirlik halında işlənə bilir. Türk 

yazılı abidələrində və folklor materiallarında adlıq hal digər halları əvəz edə bilir. Türk dilləri 

sistemində köksözlərin əsas qrammatik funksiyalarda həm feillik, həm də isimlik xüsusiyyəti 

daşıması alimlər tərəfindən çoxdan qeyd olunmuşdur. Formal morfoloji göstəriciləri olmayan 

leksik-qrammatik vahidlərin dəyişkənlik faktları dildə müxtəlif terminlərlə ifadə olunur: söz 

yaradıcılığının affikssiz üslubu, transpozisiya və s. Bu terminlərin çoxluğu həmin dil faktının 

müxtəlif baxımdan izahını  əsaslandırır. 

Qrammatik diferensial əlamətlər sistemində affikssiz, formaların vacibliyini T.A.Bertoqayev 

qeyd etmişdir. Alimin fikrincə, türk dillərində affikssiz formanın ifadə etdiyi derivasion 

mənalar bəzən bütöv bir affikslər sisteminin ifadəsinə bərabərdir. Bu isə öz növbəsində çoxsaylı 

morfoloji göstəricilərlə ifadə olunan sözlərin semantik sisteminin qədimliyini sübut edir [4, 46-

47]. 

Q.İ.Ramstedt ad və feil köklərinin eyniliyini Hind-Avropa dillərində, xüsusən ingilis dilində 

rast gəlinən konversiya hadisəsi ilə əlaqələndirirdi. Lakin konversiya termini türk dillərinə 

məxsus feil-ad korrelyatlığının xüsusiyyətlərini əks etdirmir [9, 58-64]. Məlumdur ki, 

konversiya hadisəsi məna dəyişikliyini nəzərdə tutur. Türk sinkretizmi isə bu məna 

ümumiliyindən əlavə həm də tarixi diaxronik aspekti əks etdirir. Yəni tarixi inkişaf mərhələləri 

türk sinkretizmində daha aydın ifadə olunur.  

Bir çox türkoloqlar feil-ad sinkretikliyinin yalnız təsadüfi oxşarlıqlarına istinad edirdilər. Bu 

isə köksözlər səviyyəsində türk sinkretizminin qanunauyğunluqları haqqında danışmağa imkan 

vermirdi. B.M.Yunusaliyev feil ad sinkretikliyini arxaik formalara aid edirdi. Sinkretik köklərin 

feil-ad formaları barədə A.T.Kaydarov, K.M.Musayev, K.İ.Sinsius, M.A.Axmetov, 

A.X.Axtyamov və başqaları maraqlı fikirlər söyləmişlər. A.İ.İsxakov, A.N.Kononov, 

E.R.Tenişev, A.M.Şerbak, M.T.Tomanov və başqalarının bir sıra monoqrafiya və məqalələri 

bu problemə həsr olunmuşdur. Türk dillərində sinkretik köklərin əsas mənbələrindən biri – yəni 

kökmorfemlərin feil-ad formaları ilk növbədə semasioloji şərtiliklərlə bağlıdır. Türk dillərində 

köksözlər bir neçə mənanın vəhdətini bir forma daxilində birləşdirə bilir.  
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ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

 

Avropa alimi C.Klauson abidələrin dilində rast gəlinən pratürk dilinə məxsus kök sözlərin 

çoxmənalılığını qədim türk dillərində isim və sifət, ad və feil arasında stabil məna fərqlərinin 

olması ilə izah edir [218, 24-30]. Uzun illər türk təkamülü nəticəsində pratürk dilinə məxsus 

çoxmənalı sözlər konkretləşmişdir. Bu sözlər öz etnik-qrammatik mənalarını konkretləşdirmiş 

və morfoloji baxımdan müstəqil nitq hissələri kimi formalaşmışlar. Lap əvvəllər isə bu nitq 

hissələri arasındakı fərqlər çox mücərrəd olmuşdur. Bu barədə N.Y.Marr heç də hamı tərəfindən 

qəbul olunmayan Yafəs nəzəriyyəsində yazırdı: “İlk insanın nitqi, onun yaranma səbəbləri, 

əlbəttə, əmək prosesi ilə əlaqədardır” [10, 23-30]. 

N.Y.Marr və onun tərəfdarları dilin mənşəyində kinetik nitqin dayandığını sübut etməyə 

çalışırdılar. Bu isə tarixi-etnoqrafik faktlarla təkzib edilirdi. Dil sisteminin təkamülü prosesində 

informasiya həcminin çoxalması, sözlərdən daha qənaətlə istifadə edilməsinə təkan verirdi [10, 

23-25]. 

İ.A.Batmanov feil-ad köklərində təfəkkürün diffuz stadiyasının izlərini görürdü [5, 38-42]. 

V.Q.Eqorov isə çuvaş dilinə həsr olunmuş monoqrafiyasında bu problemi belə izah etməyə 

çalışırdı: “Türk dillərindəki feil-ad kökləri altay dillərinin ən qədim dövrlərində ilkin ibtidai 

təfəkkürün əksi kimi izah oluna bilər. Arxetiplərin belə kompleks çoxmənalılığı yalnız feil-ad 

korrelyasiyası ilə məhdudlaşmır, bir nitq hissəsi çərçivəsində türk sözlərinin geniş fono-morfo-

semantik təkamülünü sübut edir. Leksemin ən qədim mənalarını izah etməyə imkan verən 

semantik rekonstruksiyalar nəticəsində aydın olur ki, kökün semantik çərçivəsində itirilmiş 

hissələri tapmaq mümkündür [6, 21-26]. 

A.M.Şerbakın fikrincə, kök – qoxu; kök – toz və s. mənalar korrelyatlıq təşkil edir. Bir çox 

türkoloqlar “qol” – “qol uzatmaq”, “kömək əli uzatmaq” mənasında işlətmişlər. “kömək əli 

uzatmaq” mənasında işlənən “qol” sözü bu leksemin əm qədim korrelyatlarından hesab oluna 

bilər [13, 91-96]. Hər hansı yaxın məna bir-biri ilə homogen əlaqədə olan vahidlər sayıla 

bilməz. Sözün sinkretik mənaları bir obyektin müxtəlif cəhətlərini izah edə bilir. Bir sözün 

mənaları arasında bu mənaların anlam məzmunu arasında mütləq müəyyən fərq olur. 

V.N.Teliya qeyd edir ki, çoxmənalı sözün müxtəlif mənaları arasında ümumi semantik element 

mövcud olur. Fəlsəfi nöqteyi-nəzərdən ad və feilin korrelyat formalarının mövcudluğu 

qanunauyğundur. Hər bir konkret əşya və hadisənin obrazı bizim şüurumuzun güzgüsündən 

keçərək beynimizdə əks olunur. Hər hansı əşya haqqında bildiyimiz nə qədərdirsə, onlar 

haqqında təsəvvürümüz də bir o qədər zəngindir. Dialektik təfəkkür inkişaf etdikcə, nitq 

hissələrinin keçid kateqoriyaları da formalaşmış və konkretləşmişdir. Türk dillərində 

sinkretizmin araşdırılması bu sahədə hələ həll olunmamış çoxsaylı problemin olduğunu sübut 

edir. Lakin əlimizdə olan leksik və qrammatik faktlara əsasən demək olar ki, söz yaradıcılığının 

müxtəlif dövrləri sözyaradıcı modellərin konkret formaları ilə fərqlənir. Qədimdən mövcud 

olan affiksli söz yaradıcılığı ilə bərabər söz yaradıcılığının yeni tipi – feil-ad korrelyatları 

mövcud olmuşdur. Bu dil hadisəsi qrammatikada nitq hissələrinin sinkretikliyi adlanır. Feil-ad 

korrelyatlarını bəzən türk sinkretizmi də adlandırırlar [12, 390-395]. 

J.Deni feil-ad korrelyatlığında ismin aparıcı rolunu xüsusi qeyd edirdi. Onun fikrincə, qədim 

türk dilində isim-feil sinkretik köklərinin əsas xüsusiyyətlərindən biri ilkin feil səciyyəli 

olmasıdır. Yəni burada söhbət ilkin feil mənşəyindən gedir. Bu cür feilləri “isim-feillər” 

adlandırır. Qrammatik formaların morfem bölgüsü nəticəsində bir-birinin təkzib edən faktlar 

ortaya çıxır [1, 102-107]. 
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Bir-birini təkzib edən bu dil faktları sinkretik köklərin mövcudluğunun sübutudur. V.Banq, 

K.Qrenbek, Q.İ.Ramsqtedtdən sonra qrammatik baxımdan diffuz formaların mövcudluğunu 

K.Brokelman da qeyd etmişdir. 

V.L.Kotviç qeyd edirdi ki, türk dillərində heç bir morfoloji dəyişiklik olmadan ad və dil 

korrelyatları müxtəlif funksiyalarda işlənir [9, 94-98]. L.V.Kotviçin fikrincə, tunqus-mancur 

dillərində və monqol dilində sözlərin nitq hissələrinə ayrılması prosesi daha ləng gedir. Əlbəttə, 

hər bir söz kökü sinkretik ola bilməz. Bəzən hər hansı bir kök feil və ismin konkret mənasını 

daşıya bilər. Sovet dövründə türk sinkretizmi probleminə maraq xeyli artmışdır. Bu dövrdə 

N.K.Dmitriyevin, N.A.Baskakovun, A.N.Kononovun, E.N.Nadjipin B.N.Yunusaliyevin, 

İ.A.Batmanovun, A.M.Şerbakın, K.M.Musayevin, A.T.Kaydarovun, S.V.Sevortyanın 

əsərlərində feil-ad korrelyatlığı hərtərəfli tədqiq olunmuşdur. Bu faktlar türk dillərində söz 

yaradıcılığının təkamülündə feil-ad korrelyatlığının rolunu bir daha sübut etdi. 

N.A.Baskakovun fikrincə, qaraqalpaq dilində bəzi feil kökləri və isim kökləri arasında çox zəif 

diferensiallaşma getmişdir. Alimin fikrincə, homogen feil və isim kökləri fonosemantik 

dəyişikliklər nəticəsində elə formaya düşmüşdür ki, artıq müasir dildə eyniköklü sözlər kimi 

deyil, omonimlər kimi qəbul olunur [4, 91-97]. N.A.Baskakov “Историко-типологическая 

морфология тюркских языков” (“Türk dillərinin tarixi-tipoloji morfologiyası”) əsərində 

kökmorfemlərin strukturunun təhlilinə xüsusi diqqət verir. Məsələn: 

ög → fikirləşmək  →   og (fikir, təfəkkür); 

cug → rütubətli → (rütubət)(rütubət). 

Türk dilləri təkamülünün ilkin dövrlərində sözlərin morfoloji göstəriciləri köksözlərlə ifadə 

olunurdu [8, 28-36]. A.N.Kononov “Грамматика узбекского языка” (“Özbək dilinin 

qrammatikası”) əsərində ilkin köksözlərin təsnifatına xüsusi diqqət yetirmişdi. Alimin fikrincə, 

bu köksözlər öz sinkretikliyi ilə fərqlənirdi: 

tуй (qonaqlıq, toy)  → tyй (doymaq); 

кари (qoca) → кари (qocalmaq); 

куш (cüt) → куш (qaçmaq, qoşmaq) [8, 258-259]. 

Bəzi feil-ad korrelyatları əski feil-ad mənalarında əvvəlki sinkretizmi itirmişlər. A.M.Şerbak 

qədim türk dövrünə aid feil-ad korrelyatlığına 44 misal gətirir.  

İ.A.Batmanov A.N.Samoyloviçin “Краткая учебная грамматика османско-турецкого 

языка” (“Osmanlı türk dilinin qısa tədris qrammatikası”) əsərində nitq hissələrinin 

funksiyalarına əsaslanan kateqoriyaların bölgüsünə müraciət edir. İ.A.Batmanov Şapironun rus 

dilində nitq hissələrinin bölgüsünə uyğunlaşdırılmış bölgünün türk dilləri üçün qətiyyən 

yaramadığını qeyd edir. 

İ.A.Batmanovun fikrincə, bəzi alimlərin eyni sinkretik kökün həm isim, həm sifət, həm də feil 

kimi təqdim olunması düzgün deyildir. Alim qeyd edir ki, belə olan təqdirdə hər hansı aralıq 

mövqedə olan nitq hissəsindən danışmaq lazım gələrdi [3, 28-39]. Türk dillərində sözün 

morfoloji təkamülü qədim köksözlərin prasemantikasını formal cəhətdən inkişaf etdirir. Türk 

sinkretizmi probleminin semasioloji həlli pratürk dövründən başlayaraq forma və mənaların 

təkamül prosesi ilə əlaqədardır. 
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SONUÇ  

 

Beləliklə, türk dillərində feil-isim kökmorfemlərinin belə ənənəvi bölgüsü yalnız türk dillərinin 

müasir dövrünə aid edilə bilər. Dil yaradıcılığı prosesinin ən qədim dövrlərində subyekt, 

obyekt, hərəkətin prosesi və nəticəsi anlayışları bir nitq hissəsi ilə ifadə olunurdu. Köksözlərin 

təkamül prosesini diqqətlə izlədikdə məlum olur ki, əvvəllər fonetik baxımdan eynilik təçkil 

edən formaların antiomonimizasiya prosesi morfologizasiya ilə paralel gedir və qrammatik 

baxımdan daha mürəkkəb dubletlərin yaranmasına səbəb olur. Bu dubletlər birhecalı 

köksözlərin derivat mənalarını təkrar edir. Məsələn: qırğız dilində tüt-“tüstülənmək”, “tüt”-

“tüstü” və müasir qırğız dilində “tüte”-“tüstülənmək”, “tütün”-“tüstü” və s. Bir çox türkoloqlar 

feil və adların köksözlərinin yalnız təsadüfi eyniliyi barədə yazırdılar. Bu isə türk dillərində 

köksözlərin səviyyəsində sinkretizm hadisəsi və onun özəlliyi barədə tam fikir söyləməyə 

imkan vermirdi. 

Türk dillərində sinkretizm hadisəsi E.V.Sevortyanın “Аффиксы глаголаобразования в 

азербайджанском языке” (“Azərbaycan dilində feil düzəldən şəkilçilər”) əsərinin “Древнее 

состояние глагольных основ” (“Feil əsaslarının ən qədim vəziyyəti”) adlı fəslində tam və 

hərtərəfli izah olunmuşdur [11, 420-427]. 

Sinkretizmin ziddiyyətli və çox mürəkkəb mahiyyəti kök sözlərin feil-ad korrelyatlarını türk 

dillərinin tarixi qrammatikasının əsas problemlərindən birinə çevirir. Kök sözlərin leksik və 

qrammatik diffuzluğu nitq hissələrinin sinkretizmi ilə bilavasitə bağlıdır. Sinkretiklik 

probleminin həlli homogen komplekslərin semantik təkamülü probleminin həllinə müəyyən 

qədər kömək edə bilər. Türk dillərinin sinkretik kökləri eyni zamanda həm isim, həm feil, həm 

sifət, hətta zərf kimi də izlənmişdir. 
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NEVRUZ ‘UN TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ İZLERİNİN SOSYA – KÜLTÜREL 

YAPIYA ETKİSİ 

THE EFFECT OF NEVRUZ ‘FLOUR TRACES IN TURKISH CULTURE 

  Ali TELLİ 

Öğretim Görevlisi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Teknik Bilimler Meslek 

Yüksek Okulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı  

ORCID 0000-0002-2285-351X    

ÖZET: 

 Nevruz insanla doğa arasındaki ilişkinin sessiz neşesi olmuştur. Türk dünyasının ortak 

bir simgesi olan Nevruz, Türk kültüründe bıraktığı izlerle yaşamaktadır. Her Türk boyunun 

tarihinde yer alan Nevruz bir kültür hazinesidir. Bu kültür hazinesi içerisinde hem tarihi hem 

de milli değerleri görmek mümkündür. Kara kışla kısıtlanan tabiatın baharla birlikte coşması, 

hürriyeti getirmesi, ısınan toprağın arasındaki canlıya nefesi Nevruzu, “ Sultan” yapmıştır. Bu 

“Sultan” bazen bir çiçeğin, bazen bir köyün, bazen de bir çocuğun ismi olmuştur. Şiirlerdeki 

mısraının baharı olan Nevruzla hayat yenilenir. Bu yenilenme bir başka yıl gelinceye kadar 

sürecektir. Nevruz hoş geldin bayramıdır. Dostluğun, kardeşliğin, iyiliğin simgesi olan 

bayramların birliği koruyup aktardığını, Nevruzun da toplumun sosya-kültürel yapısını yeni 

nesillere bir köprü olup götürdüğünü görürüz. Sosya-kültürel yapı her iki kavramın kendi 

gerçeklikleri içinde birleşmesidir. Bu çalışmada Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerinin Nevruz 

bayramına bakışı, yüzyıllardır Nevruzla beraber devam eden kültürel imgeleri ve bu kültürel 

imgelerin oluşturduğu sosya-kültürel yapı verilmeye çalışılacaktır. Gizemli doğanın zaman 

döngüsü içinde bize bıraktığı,  sarp kayaların içinde gizlenen Nevruz, insanoğluyla buluşmayı 

her yıl beklemektedir. Yeter ki insanoğlu onu sabırla beklemeyi bilsin. 

Anahtar Kelimeler:  Nevruz, Bahar, Kültür, Bayram,  Sosyal Yapı 

ABSTRACT 

Nevruz has been the silent joy of the relationship between man and nature. Nevruz, a 

common symbol of the Turkish world, lives with the traces it left behind in Turkish culture. A 

place in the history of every Turkish tribe, Nevruz is a cultural treasure. It is possible to see 

both historical and national values in this cultural treasure. The enthralling nature, which is 

restricted by the black winter, bringing freedom, and the breath of the living creature among 

the warmed earth made Nevruzu the “Sultan”. This “Sultan” has sometimes been the name of 

a flower, sometimes a village, sometimes a child. Life is renewed with Nevruz, which is the 

spring of the line in poems. This renewal will continue until another year comes. Nowruz is a 

welcome feast. We see that the holidays, which are symbols of friendship, brotherhood and 

goodness, preserve and convey unity, and Nevruz brings the social-cultural structure of the 

society to the new generations. The social-cultural structure is the union of both concepts in 

their own realities. This overview of the activities in Turkey and the Turkish Republic of Eid 

Nowruz, Nevruz for centuries with cultural images ongoing and will be given socio-cultural 

structure created by this cultural image. The mysterious nature left us in the cycle of time and 

hidden in steep rocks, Nevruz awaits to meet with human beings every year. As long as man 

knows how to wait patiently for him. 

Keywords: Nowruz, Spring, Culture, Holiday, Social Structure 
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GİRİŞ 

Türkler var oldukları günden beri esareti kabul etmeyen bir millettir. Nevruz ise bağımsızlığının 

adının bayramı olmuştur. Bu bayram Ergenekon’da demirden dağları eritmeye sevk eden gücü 

vermiştir. (Tatar & Taner, 2003) El-Birûnî’nin ifadesiyle, nevruz gününde yaratılış yenilenir. 

Yaşamda kış; zorluk, mücadele, ölüm olarak görülür. Nevruzda ise yaşam bu zorluklardan 

kurtulur. (A.Rahman, 1995) Bu bayram, Azerbaycan, Başkurt, Gagauz, Hakas, Karaçay, 

Kaşkay, Kazak, Kırgız, Nogay, Özbek, Türkmen, Uygur gibi bütün Türk boylarının güçlü bir 

tarihi değeridir. Türk Dünyası’nın birlikteliğinde etkilidir. (Veliyev, 1995) Nevruz, “yenigün” 

anlamına gelir. “Nev” (yeni) ve “ruz”(gün) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir.Türk 

boylarında ise  yenikün, yenkigün, yeniyıl, çilpazı (yılbaşı) olarak kullanılmaktadır. Nevruz, 

Orta Asya’dan Avrupa’ya, Balkanlara, Anadolu ve Mezopotamya’ya ulaşmıştır. (Önal, 2000) 

Türk tarihinde Nevruz ile ilgili bilgiye geçiş dönemi ilk edebi eserlerinde rastlıyoruz. Hatta Çin 

kaynaklarında Hun toplumunun 21 Mart’ı şenliklerle kutladıkları yazılmaktadır. (Genç, s. 2-

3)Dede Korkut Hikâyelerinde, Selçuklu Hükümdarlarının saraylarında Nevruz kutlamalarına 

rastlanır. (Önal, 2000) İslami değerleri taşıyan Emevi ve Abbasilerde de Nevruz varlığını 

sürdürmüştür. Sadece Türk toplumlarında değil;  Sümerler, Hititler ve  Babillerin Akitu 

bayramı ve  Zerdüştlük inancını yaşayan İranlıların kutlamaları Nevruza örnektir. (Nar, 2014, 

s. 964-979)  

 Osman beyliğinin soyunu oluşturan Kayı Boyuna mensup Karakeçililerin Nevruzu kutladığı 

görülür.  (Şengül, 2006)  II. Meşrutiyet döneminde de kutlanan Nevruz İttihat ve Terakki 

Döneminde devlet bayramı gibi kutlanmıştır. (Tekelay, 2000, s. 209-218) Cumhuriyetle beraber 

Atatürk,  “Bilelim ki, kendi benliğine sahip olamayan milletler başka milletlerin şikârıdır” 

düşüncesiyle Nevruza büyük önem vermiş ve coşkuyla kutlamıştır. (Şengül, 2006) Her yıl 

liselerdeki etkinlikler, üniversitelerdeki Nevruz ile ilgili yapılan paneller, verilen konferanslar 

toplumdaki bahar sevincini daha sonraki yıllara aktarmayı amaçlar. (Demir, 2003, s. 14)  

Bireyin toplumdaki hayata uyum sağlaması gerekmektedir. Bu uyumu sağlayan kültürel sürecin 

devamıdır. (Engin, 1990) Toplumlarda yıllarca aynı aylarda devam eden kutlamalar o toplumun 

kültürünün bir parçası olur. Hatta toplumun kimliğini belirler, Nevruz törenleri de kimliği 

oluşturan ögelerden oluşmuştur. (İ. Özkan, 1995, s. 179-185) 

Geçmişten günümüze doğadaki mevsimsel farklılıklar insanoğlunun dikkatini çekmiş, bu 

farklılıklara değişik adlar verilmiştir. Sosyo kültürel yapı içinde bu adlar bazen bayram bazen 

de tören olarak kutlanmıştır. Bayramların gelenekleri nesillere aktarımı dışında kimliklerini 

koruma görevi vardır. Nevruz da hem aktarımda hem de kimliği oluşturmada kültür 

taşıyıcısıdır. (Assman, 2001, s. 91)Nevruz dünyanın yeniden yaratılışını simgeler. Sözlü 

simgeler daha sonra sanatsal ve toplumların gönül diliyle süslenerek kültürün destansı yapıları 

olmuştur. 

1)YILLARA GÖRE DEĞİŞEN NEVRUZ KİMLİĞİ 

Ey gönül gül devridir,vakt-i nev-i Nevruzdur 

Can bağışlar ademe bu dem dem –i Firuzdur 

(IV.Murat) 
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Nevruz bayramında yapılan ve sadece Nevruza ait olan simgeler İslamiyet öncesi ve sonrasında 

farklılıklar göstermiştir. Nevruz haftasında buğday yeşertilirken duaların okunması, evde 

buğday yeşertilen odaya abdest alıp girilmesi, sümelek adlı yemeği yapan kişinin Hz. 

Peygamberimizin eşinin dualı elinden olması gibi dini ögeler eklenmiştir. (Eraslan, 2015, s. 17) 

Nevruz İslamiyet Öncesi tarihi sürecinde tabiattaki değişikliğin toplumda uyandırdığı coşkuyu 

anlatan bahar kutlaması olarak yer almıştır. Ancak Selçuklu Beyliği ve Osmanlı 

İmparatorluğunda milli bayram olarak kutlanmaya başlamıştır. 1991 ‘de Türk 

Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını ilan etmesiyle kaldırılan Nevruz kutlamaları yeniden milli 

bayram olabilmiştir. (Uca, 2007, s. 137-170)  

İslamiyet öncesi toplumlarda Nevruz sadece ölen doğanın tekrar dirilmesi ve canlanmasıydı. 

İslamiyet’le beraber tasavvuf inancında da görülen ölümle bir kapıdan diğer kapıya geçişin 

simgesi olmuştur. Yani Nevruz kıştan yaza geçişin, uyuyan cana can katan tabiatın gücü 

olmuştur. 

Yenigün olarak adlandırılan Nevruzda inanışa göre eski yıldan yeni yıla geçişin yaşandığı 

sürede felaket yaşamaktan korkan hükümdarlar üç gün bile olsa tahtını halktan bir kişiye 

bırakırlar. Amaç üst tabakanın alttaki tabakanın yaşamını anlamasını sağlamaktır. Böylece 

toplumdaki sosyal adalet de verilmeye çalışılır. (Bayat, 2008, s. 139-148)  

Nevruz İslamiyet öncesinde sadece ilkbaharın habercisi ve takvimin başlangıcıdır. Ancak 

İslamiyet’le beraber toprağın canlandığı gün olarak kabul edilir ve doğuşla anlamlandırılıp 

felsefi bir görüş kazanır. (Şengül, Türk Kültüründe Nevruz ve Anadolu'da Nevruz Kutlamaları, 

2006) 

Nevruz İslamiyet öncesi dönemlerde sözlü gelenek olarak sürmüştür. Kültürel kimliği 

kazanmasıyla toplumun ortak değerini yansıtmıştır. İslamiyet’le beraber dini değerler Nevruz 

gününün kuvvetine bağlanmıştır. Kur’an’ın indirilmeye başlandığı gün, Hz. Ali’nin doğum 

günü, Hz. Ali ile Hz. Fatma’nın evlendiği gün, Hz. Musa’nın asasıyla Kızıldeniz’i yararak 

kendisine inananları kurtardığı gün örnekleri Yenigün’ün yarattığı mistik çağrışımları verir. 

(Şengül, Türk Kültüründe Nevruz ve Anadolu'da Nevruz Kutlamaları, 2006) 

Baharın gelişini ve yaşamın dirilişini anlatan Nevruzun; topluma kattığı birlik beraberlik 

anlayışının yanına, ilerleyen yıllarda farklı anlamlarda verilmeye başlandı. Bazı toplumlar 

siyasi amacın aracı bazı toplumlarda ise milli kimlik olmaya başlamıştır. (E. Çetin, 2009, s. 63-

71) Bu şekilde farklı anlamların yüklenmesi Nevruzun gerçek anlamı olan beraberliğin 

coşkusunu yavaş yavaş silmektedir. (Tayanç, 2015, s. 82-89) 

2)NEVRUZUN TÜRK BOYLARINA YANSIYAN SOSYA KÜLTÜREL ETKİSİ 

Allah veren nimetimiz çok olsun, 

Her ilimiz birbirinden hoş olsun, 

Teze ile hoş geldin etmek gerek 

Yâr yarının könlünü almak gerek. 

(Ferec Muradı) 

Kültür, bir toplumdaki insanların sahip oldukları ortak değerlerdir. Bu kazandıkları değerler 

davranışların yönlendirilmesinde etkili olmuştur. (A.Muchielli, 1991) Kültür; gelenek, görenek 
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ve inançlarla doğmuştur. Bu inançların sosyal hayata yansıyan tarafı ise bayramlardır. Nevruz 

bayramı ise Türklerdeki ortak kültürün simgesidir.(Çobanoğlu, 2000, s.51-59)  

Yine geldi evvel bahar günleri, 

Yüce dağlar yol olduğu zamandır; 

Yalvaruben  Hakk ’a niyaz ettiğim, 

Bülbül güle kul olduğu zamandır 

(Kul Mustafa) 

2. 1 ) Nevruzla Gelen Toplumsal Paylaşım 

Yardımlaşma, halkı canlı, hareketli ve dinamik bir toplum haline getirir. Türk toplumunun her 

zaman canlı, kuvvetli duruşunun altında yatan şey ise yardımlaşmayı bırakmamasıdır. (Koca, 

2002, s. 30) Nevruz günlerinde ise Türk topluluklarında değişik şekillerde yardımlaşmanın 

yapıldığı görülür. Böylece sağlanan birlik beraberlik millet olma bilincini de güçlendirir. 

Azerbaycan’daki inanışa göre Nevruza girmeden önceki akşam bir kimse dilek diler ve o kabul 

olursa yedi yıl adak adamayı gelenek haline getirmişlerdir. Semeri denilen bir içecek yapılır ve 

bu içecek etraflarındaki fakirlere komşulara dağıtılır. Böylece hem kendilerini hem de 

etraflarını mutlu etmiş olurlar. Ayrıca Nevruz bitimine kadar kapının önüne semaver konulur 

ve herkese çay ikram edilir. (Resim 1) Büyükler tarafından küsler barıştırılır. Nevruz 

yemeklerinden baklavalar Honça denilen tepsiye yapılır. Üstüne kuruyemiş ve başka tatlılarda 

konularak mezarlığa götürülür. Orada fakirlere ve kuşlara ikram edilir. (Imıyev, 2005, s. 223-

239)  Nevruz sabahı evlerde en güzel yemekler yapılır ve komşulara dağıtılır. Her komşunun 

sofrasının zengin olması için yardımlaşma çok önemlidir. Gün içinde yaşça büyük olan kişiler 

her evden bayram payı toplamaya başlarlar. Bu bayram payı ya para ya da yemek veya 

yiyecektir. Toplanan bu malzemeler fakirlere dağıtılır. Böylece yardımlaşma yine toplumu 

canlı tutmayı başarır, birlik beraberliği sağlar. (Seyidoğlu, 1998, s. 1-10)  

Iğdır yöresinde Nevruz uzun yıllardır kutlanır. Özellikle bu yörede çok bilinen bir adet vardır. 

O da Yedi Levindir. Nevruz gününden önce alışverişe çıkılır ve yedi çeşit yiyeceklerden alınır. 

Alınan bu yiyecekler evde bir tepsiye boşaltılıp ev halkına dağıtılır. Ancak adalet ve evdeki 

kadın ve kızlara verilen değer çok önemlidir. Evdeki büyük baba bu yiyecekleri dağıtır. İlk önce 

anneden başlar. Hatta doğmayan çocuk varsa onun hakkı bile anneye verilir. Evden ayrılan 

kızların hediye ve yemek hakkı onlara ayrılır. Nevruzdaki bu güzel yardımlaşma kız 

çocuklarına ve kadınlara verilen değerle toplumdaki önemini artırmıştır.  (Akyıldız, 2018, s. 1-

18)  

Kırgızların zengin ailelerin yaptığı yemeğin adı Sümelektir. Nevruzda bu aileler tarafından 

pişirilen yemek fakir halka dağıtılır. Bu yemek yardımlaşmanın sembolü olmuştur. Böylece 

sosyal adaleti sağlamaya çalışırlar. (İpek, 2012) 

Nevruz başladığında Kırım Tatar halkının çocukları ellerine aldıkları sepetin içine çiçekleri 

koyarlar. En büyükten en küçüğe kadar gezerek kapıları çalıp çiçekleri vermeye başlarlar. 

Çiçeği alan ev sahibi sepete eşarp bağlar, çocuklara hediyeler verir. Böylece hem çocuklar 

sevindirilir hem de büyüklerin hatırı sorulmuş olur. (Önel, 1999, s. 85-86)Kazak halkı mutlaka 

Nevruzda birbiriyle selamlaşır ve  “Yaşın kutlu, ömrün çok, Ulusumuz bahtlı olsun. Ulu kişiden 
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dua alırsan yolun her zaman açık olur.” diyerek herkesin gönlünü almaya çalışırlar. (Topsakal, 

2001, s. 26-28) Yine Kazakistan’da bayram boyunca bütün halkın yiyebileceği yemekler 

yapılıp sunulur. Birlik beraberlikle toplumdaki herkes eşit tutulmaya çalışılır. (Akçora, 2000, s. 

28) 

2.2)  Nevruzla Gelen Vefa ve Ölülerin Bayramı  

Azerbaycan’da halk Nevruzda kabristanı ziyaret eder. Giderken gül ve karanfil götürülür. 

Ancak bu çiçeklerin çift sayıda olması şartı vardır. Eğlenceye veya sevinçli bir olaya giderken 

tek gül, kederli bir yere giderken çift gül götürülür. (Imıyev, 2005, s. 223-239) Mezar  

ziyaretleri Azerbaycan’da  Mart ayının son çarşambası yani Ahir Çarşamba yapılır.. (Adıgüzel, 

2006, s. 143-152)  

Hun İmparatorluğunda ve Yenisey yakınlarındaki topluluklarda Nevruz kutlamalarının tören 

başlangıcı mezarlar ziyaret edildikten sonra başlar. Çünkü ölülere duyulan saygı gereği önce 

onların bayramları kutlanır. (Aytaç, 1995, s. 112) Mezarlıkların temizlendiği adeta 

bayramlaşmaya gidilecek kadar süslendiği yöremiz Iğdır’dır. (Bozyel, 1996, s. 114-120) 

İran’da Nevruza girilmeden önceki Cuma günü mezarlığa gidilir. Gidilirken de helva ve yağlı 

çörek şeklinde olan adına Erdek denilen yiyecekler yapılır. Mezarlıktaki halka, fakirlere 

dağıtılır. Özbekistan’da ise mezarlık ziyaretleri Nevruz törenlerinin yapıldığı haftalarda her 

cumartesi veya pazar gidilebilir. Iğdır’da Nevruzun son çarşambasından önceki salı günü 

mezarlığa gidilir. Bu ziyarete ‘’Mezar Üstü’’ adı verilir. (Imıyev, 2005)   

3) NEVRUZUN KÜLTÜREL İMGE İSİMLERİ 

 Nevruz der ki, ben nazlıyım, 

Sarp kayalarda gizliyim, 

Mavi donlu, gök yüzlüyüm, 

Benden âlâ çiçek var mı? (Aşık Veysel) 

Nevruzda sarayda hükümdarların çalışanlarına hediye vermesine “Nevruziye Pişkesi” 

denilmiştir. Değişik baharatlarla yapılan ‘’Nevruz macunu’’ padişaha ve saraydaki hanımlara 

verilir. Sadece Nevruz kutlamalarında yapılır. (Öztürk, s. 9) Sarayda hükümdar ve 

yanındakilere gümüş tepsi içinde macun sunarken şifa getireceğine inanılan S harfiyle başlayan 

yiyecekler koyulur.  1) Susam, 2) Süt, 3) Simit, 4) Su, 5) Salep, 6) Safran, 7) Sarımsak. 

(Osmanoğlu, s. 96)  

 Baharın habercisi, birlik ve beraberliğin adı olan nevruza ‘’Sultan’’ denir. (Tatar & Taner, 

2003)Doğada sert kış mevsiminin geçmesiyle toprakta yavaş yavaş açan çiçeğe ‘’Nevruz’’ adı 

verilmiştir. (Kahraman, 2008)  

Nevruz bazen bereketin bazen dileğin bazen de korumanın ve şifanın sembolü olmuştur. 

Azerbaycan’ın Nevruz kutlamalarında oyunlar oynanırken bazı sembol isimler kullanılır. 

Bazen yazın geldiğini söyleyen Bahar Kızı, bazen imalı sözlerle eleştiri yapan Keçel ve Köse 

olur. (Imıyev, 2005) Azerbaycan’da günlerin isimleri vardır .Çarşambaya  “Üskü”  

denilmektedir. Mart ayının son çarşambası artık kötülük gitmiş iyilik gelmiştir. Bu güne ‘’Ahir 

Çarşamba’ ’denir. (Ehliman, 1994)  
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Nevruzda yer alan bir başka sembol ise ‘’Hızır Baba’’ sembolüdür. Halk evlerini temizler, hatta 

Nevruzun ilk günü sabah namazından sonra kapı açık bırakılır. Hızır gelen eve huzur, mutluluk, 

para geleceğine inanılır. Yeşil cüppe ve beyaz sarık giyen bir kişi Hızır gibi hediye dağıtır. 

(Uca, s. 151-182)Özbekistan’da da yeşil bir kıyafet giyen ve hediye dağıtan ‘’Baba Nevruz’’ 

‘’Baba Dehkan’’ adıyla anılan bir kahramanları vardır. (Savrun, 2013, s. 12)    Nevruzda 

Karabük yöresinde hazırladıkları ikramları mezarlıkta yakınlarına, akrabalarına dağıtırlar. Buna 

“hak üleştirme” denir. (M. Çay, 1996, s. 75) 

Kırgızistan’da Nevruz günü ‘’ Su’’ önemli bir semboldür. Hem halk ilk olarak su içer hem de 

hayvanlarına içirirler. Düşünceleri suyla bütün bir yılın kötülüğünden arınmaktır.. (Akyıldız, 

2018)Nevruz’da bir başka simgemiz ise renkler olmuştur. Kırmızı güneyi, sarı renk orta kısmı, 

yeşil renk ise doğuyu göstermiştir. (Demirci, 2008) 

SONUÇ 

 Toplumları bir araya getiren, onları birleştiren, millet olabilme özelliğini veren değerleri 

vardır. Bu değerler kendisini kültürel imgelerle, toplumdaki sosya kültürel etkisiyle kendini 

göstermiştir. Türk boyları ayrı ayrı coğrafyalarda da bulunsa da değerleriyle, kültür, örf ve 

adetleriyle birleşmişlerdir. Bu birleşmenin en güzel örneği ise Nevruz olmuştur. 

            Dağa, toprağa, çiçeğe verilen imgeler ve bu imgelerin isim hali Nevruzun kalıcı 

olmasındaki en önemli etkendir. Türk tarihinin her döneminde inançlarla bütünleşen Nevruz 

yardımlaşmanın, vefanın ve birlikteliğin ilkesiyle yüzyıllardır var olmuştur. Türklerin kendi öz 

değerlerine, gelenek ve örflerine bağlılıkları Nevruz bayramını geçmişten bu güne getirmiştir. 

Bulunduğumuz yüzyılda, yalnızlaşan hayatlarımızın, kaybettirilmeye çalışılan milli ve manevi 

değerlilerimizin tutunacağı dal olan NEVRUZA gelecek kuşaklarımız adına sahip çıkmalıyız.  

Bahar bayramımız Yaradan’a ve Doğaya şükür ifademizdir. İnsanoğlunun şükür ü sonsuza 

kadar değil midir? 

     
        Resim 1:  
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NEVRUZ-DÜNYA HALKLARININ BAYRAMI GİBİ 

NOWRUZ AS A FESTIVAL OF PEOPLES OF THE WORLD 

Zamina Babayeva Yalçın 

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Temel Bilimler Anabilim Dalı Türk Müziği Programı- Doktora Öğrencisi 

ÖZET 

Nevruz bayramı eski halk bayramı olmakla beraber çağdaş hayatımızda da gelenekleri, 

oyunları, gösterileri, inançlarıyla hayatımıza renk katmaktadır. Eski zamanlardan günümüze 

kadar gelip çıkmış bu bayramın tarihi incelemesini, kökenini, orada yapılan gösterilerin, 

yapılan nimetlerin nedeni açıklanacaktır. Dünya halkları içerisinde Türkiye’de, Azerbaycan’da, 

Afganistan’da, Kırgızistan’da, İran’da, Özbekistan’da bu bayramın ve diğer halklarda olan 

izleri alan araştırması olarak gösteren benzerlikler ve farklılıkları kıyaslanacaktır. Bu bayramı 

bu halklarla ilişkilendiren bağlantı ve neden çarşambalar 4 unsur su, ateş, rüzgar, toprak diye 

kutlanıyor, bunların anlamı açıklanacaktır. Bu bildiride Nevruz bayramının mart ayında 

kutlanmasının nedenleri, sembollerinin anlamları izah olunacaktır. Nevruz da ateş yakma, 

yumurta boyama, uçurtma uçurma, mesir macunu yapılışı ve diğer geleneklerin nedenleri 

ortaya koyulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Kosa ve kel, Çarşamba akşamı töreni, semeni, bahar 

ABSTRACT 

Nowruz adds color to our modern lives with all its traditions, games, performances, and beliefs 

although it is an archaic folk festival. The origin and the history of this festival, reaching from 

very old times to our present day, will be analyzed and the reasons of performances and 

blessings carried out during the festival will be explained. The characteristics and differences 

of the festival among the peoples of the world including Turkey, Azerbaijan, Afghanistan, 

Kirghizstan, Iran, and Uzbekistan will be compared. The connections that associate these 

peoples with this festival will be pointed out and the reasons why Wednesday evening 

celebrations are identified with the four elements of water, fire, wind and earth will be 

explained. This article will attempt to elucidate the reasons why this festival is celebrated in 

March, state the meanings of the symbols such as semeni, Kosa (Beardless) and Kechal (Bald-

headed), and girl of the spring. The reasons of traditions such as egg painting, fire making in 

Nowruz will also be introduced. 

Key Words: Kosa and Kechal, Wednesday evening celebrations, semeni, spring 
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     GƏNCLİK CƏMİYYƏTİN İNKİŞAF DİNAMİKASININ ƏSAS ÜNSÜRÜ KİMİ 

YOUTH AS A KEY ELEMENT OF THE DEVELOPMENT DYNAMICS OF SOCIETY 

 

Zeynalov Əli Allahverdi 

Gəncə Dövlət Universitetinin Magistrı 

Gəncə/Azərbaycan 

 

 

XÜLASƏ 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev, “hər bir Azərbaycan gənci hər 

şeydən çox, hər şeydən artıq müstəqil Azərbaycanın bu günü və gələcəyi haqqında 

düşünməlidir” fikri ilə Azərbaycan gəncliyinin gələcək inkişaf yolunu göstərmişdir. 

Tarixən hər bir xalq özünün xoşbəxt gələcəyə olan ümidlərini, ilk növbədə, gənc nəsillə 

bağlayır. Gənc nəslin yetişdirilməsi hər bir ölkə üçün ən başlıca məsələdir. Həmçinin, dünyanın 

istənilən ölkəsində gənclər də sosial-iqtisadi inkişafın aparıcı qüvvələrindən biri, cəmiyyətin 

islahatları hərəkətə gətirən zümrəsi və yaşlı nəslin davamçısı hesab olunur. Gənclər cəmiyyətin 

ən dinamik zümrəsi olmaqla, ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatında fəal iştirak edir, 

ölkədə baş verən bütün proseslərin mərkəzində dayanırlar.  

Belə bir aksioma var ki, hər bir cəmiyyət gəncləri öz mədəniyyəti ruhunda tərbiyə edir. 

Məsələn, qədim Spartada gənclər nizam-intizam, qəhrəmanlıq və cəsarət ruhunda tərbiyə 

edilirdi. Amerikalılar öz övladlarını sahibkarlıq bacarığı və rəqabət ruhunda böyüdürlər. 

Çinlilər loyallıq, yaponlar isə əməkdaşlıq təlqin edirlər. 

Azərbaycan gənci daima döyüş meydanlarında, zəfərlərdə böyümüş, inkişaf etmişdir. 

Bu gün böyük iftixarla demək olar ki, müasir Azərbaycan gəncliyi də bu tarixi kökdən, bu 

gendən gələn milli-mənəvi dəyərlərimizi, doğma ana dilimizi, ata-babalardan miras qalan gözəl 

adət-ənənələrimizi göz bəbəyi kimi qoruyub yaşadır. Azərbaycan tarixinin hər bir mərhələsində 

aparıcı sosial-siyasi qüvvəyə çevrilən gənclər müstəqilliyin qorunub saxlanması, 

möhkəmləndirilməsi və dövlətçiliyin inkişaf etdirilməsi prosesində də yaxından iştirak edərək 

tarixi nailiyyətlər qazanıblar.  

Bu məqalədə, gənc nəslin, cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafında, dövlət müstəqilliyi və 

demokratiyanın möhkəmlənməsindəki aparıcı rolu araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: Gənclik, Cəmiyyət, İqtisadi inkişaf, Siyasi iştirak 

 

 

SUMMARY 

The national leader of the Azerbaijani people Haydar Aliyev showed the future development 

of the Azerbaijani youth with the idea that "every Azerbaijani youth should think about the 

present and future of an independent Azerbaijan above all else." 

Historically, every nation has pinned its hopes for a happy future, first of all, on the younger 

generation. Raising a young generation is the most important issue for any country. Also, in 

any country of the world, young people are considered one of the leading forces of socio-

economic development, the driving force of society's reforms and the successor of the older 

generation. Being the most dynamic group of society, young people take an active part in the 

socio-political, socio-economic and cultural life, are at the center of all processes taking place 

in the country. 

There is an axiom that every society educates young people in the spirit of its culture. For 

example, in ancient Sparta, young people were raised in a spirit of discipline, heroism, and 

courage. The Chinese instill loyalty and the Japanese instill cooperation. 

Azerbaijani youth has always grown and developed on the battlefields and victories. Today, it 

is with great pride that we can say that the youth of modern Azerbaijan preserves our national 

and spiritual values, our native language, and the beautiful traditions inherited from our 
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ancestors. Young people, who have become a leading socio-political force at every stage of 

Azerbaijan's history, have made historic achievements by closely participating in the process 

of preserving, strengthening independence and developing statehood. 

This article examines the leading role of the younger generation in the socio-economic 

development of society, the strengthening of state independence and democracy. 

Key words: Youth, Society, Economic development, Political participation 
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ÖZET 

Dostluk Türkçe sözlüklerde genellikle, bir kişinin sevinç ya da kederini paylaşması için 

ilk aklına gelen arkadaş ya da yakın arkadaşlar için kullanılan özel bir addır. Dostun karşıtı 

genellikle el olan ya da düşman olarak tanınan kişi ya da kişilerdir. Ayrıca dostluğun, dost olma 

durumu ve muhabbet anlamlarına da geldiği ve bunun da Farsça dostân kelimesinden alındığı 

ifade edilmektedir. Sevilen kişi, muhip yâr, arkadaş ve sırdaş gibi anlamlara gelen dostluk hem 

İslam düşünce ve kültüründe hem de Antik dönemden günümüze kadar gelen Batı felsefe 

geleneğinde ahlak ve insan felsefesi bağlamında ele alınıp işlenen bir konudur. Dostluk 

literatürde, bazen duygu temelinde sevgi kavramı üzerinden, bazen günlük hayat açısından 

gerekli oluşu bağlamında, bazen de erdemler üzerinden değerlendirildiği için bu kavrama 

ilişkin bir bütünlükçü yaklaşım oluşturmak zordur. Bu anlamda, ahde vefa gösteren, sır 

saklayan, fedakârlıktan kaçınmayan yakın arkadaş genellikle dostluğun her kültürde ortaya 

çıkan ayırıcı vasıflarındandır. Bir literatür çalışması olan bu bildiride, önce, bir değer olarak 

arkadaş ve yakın dostluk kavramları ele alınacak, sonra Aristoteles, Cicero, Isfahânî, İbn Hazm 

ve Hilmi Ziya Ülken gibi filozof ve düşünürlerin tanım ve açıklamalarıyla konu 

örneklendirilecektir. Sonuç olarak, dostluğun sadece iyilerin değil tüm insanların yöneldiği bir 

değer olduğu vurgulanacaktır  

Anahtar Kavramlar: Dostluk, arkadaşlık, sır, sevgi  

 

ABSTACT 

Friendship is a special name often used in Turkish dictionaries for a friend or close friends that 

comes to mind first to share a person's joy or grief. The opposite of a friend is usually a person 

or persons who are handed or recognized as an enemy. In addition, it is stated that friendship 

means being friendly and affectionate and this is taken from the Persian word Dostân. 

Friendship, which means a loved one, a loving person, a friend and a confidant, is a subject that 

has been handled and handled in the context of morality and human philosophy both in Islamic 

thought and culture and in the Western philosophical tradition from antiquity to the present day. 

Since friendship is evaluated in the literature, sometimes over the concept of love on the basis 

of emotion, sometimes in the context of its necessity for daily life, and sometimes over virtues, 

it is difficult to form an integrative approach to this concept. In this sense, close friends who 

show loyalty to the pledge, keep secrets, and do not hesitate to sacrifice are generally one of the 

distinctive characteristics of friendship that appear in every culture. In this paper, which is a 

literature study, first, the concepts of friendship and close friendship will be discussed, and then 

the subject will be exemplified by the definitions and explanations of philosophers and thinkers 
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such as Aristotle, Cicero, Isfahânî, Ibn Hazm and Hilmi Ziya Ülken. As a result, it will be 

emphasized that friendship is a value towards which not only good but also all people. 

 

 

Key Concepts: Friendship, close friendship, secret, love,  

 

I. GİRİŞ: 

Şemseddin Sâmi, Kamus-ı Türkî’de, dostluğun, dost olma hâli ve muhabbet anlamlarına 

geldiği ve Farsça dostân (dost) kelimesinin karşılığı olarak türetildiğini ifade etmiştir. Dost, 

genel anlamda, sevilen adam, muhip, yâr, sıddîk ve aynı zamanda gizli sevgili anlamlarına gelir. 

(2015: 273) Türkçede dostluk kelimesi yerine bazen ‘yakın arkadaşlık’ tabiri kullanılsa da bu 

tam olarak dostluğu karşılamamaktadır, çünkü dost, arkadaşlığın daha bir üst derecesi olarak 

bilinir. Endülüslü Müslüman âlim İbn Hazm (ö. 1064) dostluğun ölçüsünü, duygu temelinde 

basitçe, birini üzen ya da sevindiren bir olay diğerini de üzer ve sevindirir (2015, 119) diye 

koyar. Romalı düşünür Cicero’nun (M.Ö. 106-43), bir insanın dostu, onun öteki kendisi gibidir 

(Cicero, 2019: 31) derken kastettiği husus da beraberlik derinliğidir. Bu derinlik Türkçede 

yakın arkadaşlığın da ötesinde “yakın dost” tabiriyle güçlendirilerek ifade edilir. İslam 

Ahlakçısı Rağıp el-Isfahânî’ye (d. 956) göre gerçek dost arkadaşına karşı doğruluk ve adaletten 

ayrılmayan, ihanet etmeyen, yalan söylemeyen ve zulmetmeyen kişidir. Ona göre, dostun şiarı 

(ayırıcı vasfı) ahde vefa dediğimiz ahlaki davranışıdır. (2015: 218-19) 

Alfred Ross’a göre, Aristoteles Nikamakhos’a Etik adlı eserinde dostluk kelimesinin 

Eski Yunanca anlamı olan “iki insanî varlık arasında her tür karşılıklı çekim”i ölçü alarak onu 

salt sevgi ya da yardımseverlik olarak değil, ancak bu yönelime karşılık verilmesi gereken bir 

şey olarak görür. Ona göre dostlukta sevme ve sevilmeyi aşan bir anlam gizlidir. Bir insan 

dostunun iyiliğini kendi mutluluğunun bir aracı olarak değil de dostunun iyiliği için istiyor ise, 

toplumsal açıdan, yarara dayalı dostluktan hazza yönelik üst düzeydeki dostluğa, oradan da 

iyiliğe dayalı dostluğa kadar giden bir yola girmiş demektir. (2011: 357-58) Ross’un bu 

açıklamalarında en dikkat çekici olan husus dostluğun karşılığı ödenmesi gereken bir şey olarak 

sunulmasıdır. Bu çıkar ya da menfaat olarak değil de sevgi ve muhabbetin karşılıklılığı 

anlamında alınmalıdır. Fakat bu karşılık önce dosttan karşılıklı olarak yararlanma, sonra onunla 

arkadaşlıktan haz alma ve en son olarak da iyilik üzere bu dostluğu sürdürme şeklinde, tanıdık, 

arkadaş ve yakın dost olma gibi süreçleri içermektedir. Ancak bu oranların her hal ve şartta 

mutlak bir karşılığı yoktur.  

Ünlü Roma Stoası filozoflarından olan Cicero’ya göre dostluğun arkasında mutlak 

anlamda bir iyi niyet vardır ki o ortadan kalkarsa dostluk da yiter gider. İki arkadaş arasında bu 

duygudaşlık yoksa dostluk da yok demektir; çünkü dostluk mutlu günlerimizi daha mutlu, kötü 

günlerimizi de katlanılabilir hale getirir. (2019: 8-10) Diğer bir Stoalı olan Epiktetos (55 – 135) 

dostluğu, en önemli değerlerden biri olarak gördüğü vatan ile birlikte anmış ve bir dost veya 

vatan için büyük tehlikelere göğüs germek gerektiğinde, acaba bunu yapsam mı yapmasam mı 
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diye sormanın doğru olmayacağını” (1988: 35) savunmuştur. Burada açıkça görüleceği gibi, 

dostluğun kâr-zarar muhasebesinin dışında değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.  

İbn Hazm dostluğun daha fazlası düşünülemeyecek en yüksek derece sevgi olduğunu 

ifade ettikten sonra, dost bildiğin kimsenin, bunu gerektiren bir sebep olmadığı halde canını ve 

malını seninle paylaşması ve seni başkalarına tercih etmesi (İbn Hazm, 2025: 121) dostluğun 

dar anlamda çıkar ilişkisi olmadığını göstermektedir. Bu noktada, onun bu görüşleri 

Aristoteles’in (M.Ö. 384-322) “iyiliğe yönelik dostluk” derecesi ile de uygunluk içindedir. Bu, 

Türkçede dostluğun en üst düzeyi için kullanılan sevgiliyle benzerlik arz eder ki Isfahânî’ye 

göre sevginin bu aşırı biçimi “aşk” olarak adlandırılır. Eğer bu aşk haz yönünde bir aşırılık ise 

yerilmiş, erdeme bağlı bir aşırılık ise övülmüştür. Ancak ona göre, çıkar amaçlı bir aşktan 

bahsedilemez, çünkü çıkar başkasından umulurken erdem ve haz âşık olan kişinin kendisinde 

ortaya çıkar. (2015:272) 

Hippokrates (M.Ö.460-377) dostlarımıza daima ölçülü yaklaşmamız gerektiğini, ne 

fazla güleç ne de fazla üzüntülü gözükmemizin iyi olmayacağını vurguladıktan sonra, 

bazılarına sevimli bir insan, diğerlerine erdem üzerine derin düşünen bir insan olarak 

gözükmenin bir orta yol olacağını savunmuştur. (2008:48) Burada onun ifade etmek istediği 

asıl husus, dost edinmenin değil dost kalmanın, dostluğu sürdürmenin zor olduğudur. Öyle ki 

insanın bu ilişkilerini sürdürmek için azami dikkati sarf etmesi ve bunun için duygularını daima 

akılla kontrolde tutması gerekir. Bu, bizim özel olarak dostlarımızla, genel olarak ise diğer 

insanlarla ilişkilerimizde erdemli davranmak anlamına gelir. Çünkü biz insanları kırmaktan, 

üzmekten ya da ötekileştirmekten ancak erdemli davranışlarla kaçınabiliriz. Cicero Dostluk 

Üzerine adlı eserinin nihayetinde bu hususu şöyle dile getirir: “Kendisi olmadan dostluğun da 

var olamayacağı erdemi öyle sağlamlaştırın ki, erdem dışında dostluktan daha üstün bir şey 

olduğunu düşünmeyesiniz.” (2019:40) Bu konuda yine Hz. Muhammed (571-632) bir 

hadisinde: “Kendisine kin güttüğün kimseye kindarlıkta ileri gitme, ölçülü ol! Bir gün gelir de 

o senin dostun olur” derken düşmana dahi ölçülü davranmak gerektiğini ve bir gün düşman 

bellenen kimse ile bile dost olunabileceğini vurgulanmaktadır. 

II. ARKADAŞLIKTAN DOSTLUĞA: 

İbn Hazm, bütün hayatı boyunca edindiği tecrübe birikimi üzerine derince 

düşündüğünde, insanların güzel bulup da peşinden koştuğu en temel şeyin kaygı ve korkudan 

kurtulmak olduğu sonucuna vardığını yazmaktadır.  Ona göre, insanlar kaygı ve korkudan 

kurtulmayı sadece iyi olarak görmekle kalmayıp aynı zamanda farklı heves ve arzular, değişik 

eğilim ve istekler taşımalarına rağmen, ortaya koydukları her eylemle insanlar bu kaygı ve 

korkudan kurtulmayı ummaktadırlar, diyecektir. (2015: 29) İşte insanların arkadaş ve dost 

edinmesi ve böylece güven duygusu ile bu korku ve kaygılarını paylaşmaları onlara ciddi 

anlamda bir huzur duygusu yaşatmaktadır. Cicero’nun deyimiyle, dostlarıyla birlikte karşılıklı 

iyi niyet içinde huzur bulamayan bir kimsenin yaşamı yaşam sayılmaz. Çünkü dostlar kötü 

günlerinde seninle birlikte üzülmekte ve sevinçli günlerinde de seninle birlikte sevinmektedir. 

(2019:10,26)   
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İki arkadaşın birbirlerine duydukları, derin, karşılıksız ve pazarlıksız sevgi ile bağlanma 

ve güvenin yoğunluğu dostluk olarak tanımlandığına göre, burada dostluğun güven üzerine 

kurulması gerektiği açıkça ortaya çıkmış olur. Öyle ya, hiç kimse güvenmediği birini arkadaş 

ve dost edinir mi? Dostlukta var olan bu sevgi duygusu ile güvenin her iki tarafta da karşılıklı 

olarak hissedilmesi bu kişilerin en güçlü dostluk derecesine ulaştıklarını gösterir. Ancak sevgi 

çok kolay izlenen bir duygu olmadığı için bir kişinin gerçek anlamda dost olup olmadığına 

karar vermek uzun bir deneme ve sınama süreci gerektirebilir. Bu yüzden, İslam Peygamberi 

Hz. Muhammet meşhur bir hadisinde: “Bir kimseye iyi ya da kötü demekte acele etmeyin” 

derken bu sürece işaret etmiştir. Ancak dostluk ile arkadaşlık arasında bir derece farkı var ise, 

bu süreçte kişiler dost olma derecesine yükselemese bile arkadaş kalmayı sürdürebilirler.  

Bir kimsenin sizi dost olarak gördüğünün en önemli delili, bazı müşküllerini çözmek 

için size danışması ve sırlarını size söylemekten çekinmemesi gerekir. Çünkü danışılacak bir 

kişinin deneyimli ve metin biri olması yetmez, bunun aynı zamanda, güvenilir ve dürüst bir 

dost olması da gerekir. Isfahânî’ye göre insanlara en ağır gelen şeyler, korku ve kaygıdan sonra 

hastalık ve fakirliktir. Bunlar arasında ruha en acı vereni yakınların kaybıdır. Bu yüzden 

insanlar bu korkularını yenmek için fakirliğe razı olur, güvene kavuşmak için bütün malını feda 

edebilir. Sonra hastalık ıstırabından kurtulmak için yine korku ve fakirliğe razı olur, servetini 

sağlığını kazanmak için harcayabilir. (Isfahânî, 2015: 29, 249) Demek ki kaygıdan tamamen 

kaçmak ya da bazı düşünürlerin savunduğu şekliyle hayata ve olaylara kaygısız kalmak 

mümkün olmadığı gibi doğru da değildir. Mesela rahatsız edici olabilir diye erdemli 

eylemlerden kaçmak ve sorumluluk almamak doğru değildir. Bu yüzden dostluk kazanmak için 

tanışmak ve birlikte, tabir-i caizse, tuz ekmek yemek gerekir. Cicero aynı zamanda bir başka 

yazısında da erdeme değer vermeden dost edinenlerin bir gün bu kimseyle kötü bir olay 

yaşadıklarında yanıldıklarını anlayacaklardır diyecektir. Bu yüzden ona göre dosttan şerefli 

şeyler beklenir veya dosta şerefli şeyler yapılır. (Cicero, 2019: 19,27). 

İnsanların yakınları arasında, yakın akrabaları olduğu gibi arkadaşları ve dostları 

arasında da dostluğun en üst derecesine ulaşmış olan kişiler, yani yakın dostları vardır. Bu 

anlamda dostların ölüm dışında kaybı, yani bazı sebeplerden dolayı dostlukların sönmesi veya 

bitmesi de sanki onların ölümü gibi acı verir. Bundan başka bir husus da dostların vefasızlığı 

ya da ihanetiyle yaşanan acıdır. Bu dramatik acının yaşanmaması için İbn Hazm şu tembihte 

bulur: “(Hiç kimse) Her sabah yatağından kalktığında, tıpkı apaçık düşmandan sakındığın gibi 

her an dostlarının ihanetine ve kötü muamelelerine uğrayabileceğini de göz ardı etmesin.”  

(2015:113)   

Arkadaşlıktan dostluğa uzanan bu yolda en hayati karar anı belki de birinin karşıdaki 

kişiye iyi insan denmesi ile başlayan dost olma sürecidir. Hemen hemen bütün medeniyetlerde 

bir değer olarak sunulan ve çok kıymet verilen dostluk birbirine benzer şekillerde 

tanımlanmaktadır. İlk yazılı metinlerden biri olan Gılgamış Destanı’nın “Ölümsüzlüğü Arayış” 

başlıklı bölümünde Glgamış’ın dostunu kaybetmesinin onu derin acılara gark ettiği şöyle ifade 

edilmektedir. “Arkadaşı için acı acı ağladı Gılgamış. Avcı olarak çölü dolaştı. Acıyla haykırdı: 

“Nasıl olup dinlenebilirim? Yüreğimi umutsuzluk kapladı. Kardeşim şimdi neyse, ben de 
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öldüğümde öyle olacağım.” (1973: 102) Bu örnekte geçen çok üst bir dostluk sevgisinin bazı 

metafizik sorgulamalara kapı araladığı görülmektedir. Gılgamış dostu üzerinden hayatı ve 

ölümü sorguluyor. Adeta dostu kaybetmek yaşama sevincini kaybetmekle eş görülüyor. 

Buradan kötümser bir duyguya kapılıyor, çünkü dostluk çok önemli bir yaşama sevinci ve 

motivasyonu olarak görülüyor. Bu durum Doğu’da ve Batı’da aynı olduğu gibi, geçmişte ve 

günümüzde de aynıdır. Aynen ölüm korkusu gibi dostluk duygusu da evrenseldir. 

III. DOSTLUKTAN SIRDAŞLIĞA: 

İşte bu sebepten olsa gerek insanların arkadaşları içinden sır vereceği ya da sırlarını 

saklayacağı arkadaşları yani dostları fazla değildir. İbn Hazm’a göre aslında bir fazilet olan 

ancak sanki reziletmiş gibi görülen durum çokça dost ve arkadaşa sahip olmaktır.  Nitekim bu 

durum aslında zengin içerikli bir fazilettir, çünkü bu kadar dost ancak hilm (kendine hakim 

olma), cömertlik, sabır, vefa, anlayış, paylaşma, iffet, tartışma terbiyesi, bilginin öğretilmesi 

gibi her türlü erdemli tavırla kazanılabilir. Fakat İbn Hazm’ın ifadesiyle burada kastedilen şey 

hazırcı ve löpçü sahte dostlar değil, hayat insana sırt çevirdiğinde bile dostluklarını sürdüren 

kimselerdir. (2015:122-23)  

Isfahânî iyi insanlarla dost olabilmek için çok gayret sarf etmek gerektiğini çünkü iyi 

arkadaşların kötü birini iyiye çevirebildiği gibi bunun aksinin de mümkün olduğunu savunur. 

Ona göre, dost her şartta kendisine ihtiyaç duyulan kimsedir. Dost ve arkadaşa ihtiyaç 

duymadığını düşünen ya da dost bulmanın kolay olduğunu zanneden kişilerin her ikisi de 

yanılmaktadır. (2015: 273-74) Fakat dostluk sıradan ihtiyaçtan değil insanın kendi tabiatından 

kaynaklanır. Şayet dostluk kişinin kendisinde olmayan bir şeye sahip olmak için ihtiyaçtan 

doğan bir şey olsaydı bu durumda çıkar amaçlı arkadaşlıktan öteye geçemezdi. Bunu en önemli 

göstergesi birbirine hiç de muhtaç olmayan kişiler arasındaki güçlü dostluk ilişkilerinin 

varlığıdır. (Cicero, 2019: 12,13) Cicero’ya göre dostluk ancak iyi insanlar arasında 

gerçekleşebilir. İyilik dostluğun en temel niteliğidir. Dostluk süreklilik gerektirir. Dost her 

alanda uyumu gerektirir. Dostluk sadakat gerektirir. Dostluk akıllılık gerektirir. Dostluk birlik 

gerektirir.  

İnsan irade sahibi özgür bir canlı olduğu için onun hangi yolu ya da nesneyi seçeceği 

önceden kestirilemez. Kaldı ki o insanın az çok bilinen davranışlarını hangi şart ya da zorluk 

durumunda sürdürebileceğini, hangilerini ise değiştirebileceğini bilmek de imkânsız gibidir. Bu 

yüzden dost adaylarının önce iyi birer insan olup olmadığına bakılır ve ondan sonra o kişi sır 

verilecek bir dereceye yükseltilir. Fakat bu hususta dikkatli olmak ve erdemi takip etmek 

gerekir. Bazı kimselerin dost edinirken karşılarındaki arkadaşlarının karakter bakımından 

oturmuş olup olmadığına ve davranışlarının erdemlere göre şekillenip şekillenmediğine 

bakmaları da bu sebepten olsa gerektir. Nitekim Cicero’ya göre erdem olmadan dostluk 

kurulması imkânsız olduğundan erdemler iyinin en üst mertebesi olarak dostluğu doğurur ve 

onu korumaya alır. (2019: 9) Fakat bu konuda Romalı Seneca (M.Ö. 4- M.S. 65) şu uyarı ile 

dostluk ve arkadaşlığın sınırlarını genişletmeyi önermektedir: “Sevgili Lucillius, insanın sadece 

pazardaki veya toplantı salonlarındaki arkadaşlarıyla buluşması doğru değildir. Eğer biraz 
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dikkat etseydin evde de dostlarının olduğunu fark ederdin. Bazı sağlam tomruklar, onları 

işleyecek sanatçı bulunamadığı için kurtlanırlar.” (2018:227)  

Burada dostluğun sabır ve emekle inşa edilebildiğini ve insanın en yakınlarındakileri 

ihmal ederek dostlukları sadece kenarlarda aramasının doğru olmadığını vurgulanmaktadır. 

Yine İbn Hazm, bu sebepten, iyilik, doğruluk, uyumluluk, sabır, vefa, güvenilirlik, vicdani 

temizlik ve saf sevgi gibi erdemleri kazanmak isteyen insanların bu faziletlere sahip dostlarıyla 

düşüp kalkmasını önerir. (2015: 63) Ancak yine de bir ihtiyat payı bırakır ki o da akıllı bir 

insanın güçlü olduğu dönemde herkes onun dostu göründüğü için kendisine gösterilen bu 

dostluk konusunda dikkatli olup hataya düşmemesidir. Burada meseleye karakter açısından 

yaklaşmak gerektiğini söyleyen İbn Hazm’a göre, karakter kazanmış birinin nasıl davranacağı 

öngörülebilir. (2015: 77) Bu yüzden, ahlaklı olmak, hemen hemen her kültür ve medeniyette 

karakter sahibi olmak ve erdemli davranışlar sergilemekle temsil edilir ki bu da hemen hemen 

her kültürde dostluğun üzerine kurulacağı evrensel bir zemindir.  

Demek ki dostluğa doğru giden yolun ilk kilometrelerinde arkadaşlar birbirlerini 

izlemeye devam ederler. Burada arkadaşlıktan dostluğa yükselme sürecinin en kritik eşiği, dar 

ve zor zamanda arkadaşların birbirlerinin yanında olmaları ile aşılır. Bu beraberliğin enerjisi 

karşılıklı sevginin yoğunluğu ile sağlanır. Çünkü sevgi sadece sıradan bir bağlanma duygusu 

değil kişinin hayırlı gördüğü ve inandığı bir şeye meyletmesi demektir ki bu hayvanlarda 

karşılaştığımız kaynaşma türü bir sevgi değil, ihtiyari, yani iradi bir sevgidir (Isfahânî, 

2015:272).  

IV. DOSTLUK SINAVI: 

Taraflardan birinin görünüşteki sevgisinin bir rol mü yoksa sahici bir muhabbet mi 

olduğunun fark edilmesi karşı tarafın dikkatine bağlıdır. Dost dili kullanmakta ya da dostluk 

rolü oynamakta mahir olan bazı kimseler karşıdaki bireyler tedbiri elden bıraktıkları zaman 

kolaylıkla avlayabilmektedirler. Bir de dostluk sınavı denen bir sınav vardır ki bu sınavı geçmek 

de kolay değildir. Bu sınavın zorluğunu İbn Hazm şöyle dile getirir: “Dünyanın en talihli insanı 

ise, olayların kendini dostları tarafından samimiyet sınavından geçirilmek zorunda bırakmadığı 

kişidir.” (2015:67) Yani İbn Hazm bu sınavın çok da kolay olmadığına işaret eder. 

İşte dostluğun duygu temeli olan bu iradi sevgisinden dostların emin olması çok 

önemlidir. Epiktetos’un, Mevlana’nın da Mesnevisinde yer alan bir benzetme ile dostluğun 

menfaat ile sınanmasını şöyle örneklendirdiğini görüyoruz: “Şu küçük köpeklerin 

oynaştıklarını görüyorsun. Birbirlerini okşuyorlar, sarılıyorlar, sevişiyorlar ve sana hakikaten 

iyi arkadaş gibi görünüyorlar. Küçük bir kemik at, o zaman hakikati göreceksin. Kardeşlerin, 

babaların ve çocuklanın dostlukları işte böyledir. Ele geçirilmesi lazım gelen servet, bir tarla, 

bir metres ortaya çıksın ne baba, ne kardeş, ne çocuk kalır.” (Epiktetos, 1998: 93,94) Cicero ise 

bu hususu, dostların sahip olduğu karakterin değişebileceği yönündeki görüşleriyle açıklar. Ona 

göre bu kimseler, asgari yetkiye, güce ve refaha kavuşunca değişerek eski dostlarını terk edip 

yeni dostlar edinebilirler. (2019:22) 
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Yine İsfahânî’nin ifadeleriyle söylersek, çoğunlukla yeni yetmeler arasında görülen 

şehvet sevgisi, sanat erbabı olma ve mezhep taassubu (ideoloji) içinde olanlarda görülen çıkar 

sevgisi üzerine dostlukları kurmak isteyenler yeterli güveni sağlayamazlar. Fakat öğrencilerin 

ilminden dolayı hocalarına olan sevgilerinde olduğu gibi, erdeme dayalı her tür sevgi ise kalıcı 

dostluklara vesile olur. Isfahânî’ye göre sevginin en üst aşaması olan aşk, dostluğun da en üst 

derecesidir. Ancak bu aşkın şehvetten mi yoksa erdemden mi kaynaklandığına da bakmak 

gerekir, çünkü bunlardan birincisi yerilmiş iken ikincisi övülmüştür. (2015:272) 

Aynı konuya toplumsal ilişkiler açısından bakan Hilmi Ziya Ülken’e (1901-1974) göre, 

arkadaşlık, dostluk ve sırdaşlık derecelerine kadar daralan toplum münasebetlerinde yalnızca 

sırdaşlık iç ve dış hayatın birleşmelerini sağlayabilir, (1968: 394) der. Bunu derken aslında o, 

sır saklamanın dostluk derecesinin gücüyle ilgili olduğunu vurgulamıştır. Konuşulan bir 

hususun sır olup olmadığını nasıl bileceğiz sorusuna Isfahânî eğer bir arkadaşımızın bize 

“söylediklerim sende kalsın” diyorsa ya da hâl diliyle bunu belli ediyorsa bunu sır olarak 

alabiliriz. Mesela biriyle baş başa kalarak konuşulanlar, hal diliyle bir bilgiyi kısık sesle ifade 

edenler size bir sır veriyorlar demektir. (2015:221). Yine de, ileride fark edilecek bazı yalancı 

dostluklar vardır ki bu oyunun ustaları, sanki seviyor gibi gözükmekte, amiyane tabirle 

söylersek “mış” gibi yapmakta ya da bir planlı avlama sanatı ile profesyonel bir biçimde 

arkadaşlarını kandırmaktadırlar.  

V. SONUÇ: 

Kısacası, dostlukta iki taraf da sevginin sahiciliğinden emin oldular mı arkadaşlık 

seviyelerini dostluk seviyesine taşımış olurlar. Fakat bu dostluk anlaşmasının bir nişanesi 

olmalı. Bu nişane sırdır. Bazen halk arasında, biri birinin dostudur demek yerine, “o, onun 

sırdaşıdır” dendiğini duyarız ki bu da dostluk ile sır saklama arasındaki ilişkinin önemini 

gösterir. Bu yüzden dostluğun görünüşe çıkması dostların birer emanet olarak sırlarını 

paylaşması ile gerçekleşir. Daha doğrusu iki arkadaş birbirlerine sırlarını vermeye karar 

verirken aslında “biz artık dostuz” demiş olurlar. Fakat bu sır verme çift taraflı olmaz ise 

anlaşma yarım kalabilir. Ancak sırların bir emanet mi bir rehin mi olduğu dostluğun yalancı mı 

sahici mi olduğuna bağlıdır. Karakter sahibi ve erdemli kimseler sırları sonuna kadar bir emanet 

gibi saklar iken zayıf karakterli ya da erdemsiz bireyler ise sırları kendinde rehin gibi gördüğü 

için onu deşifre etmekten ya da şantaj malzemesi olarak kullanmaktan çekinmezler.  

Sonuç olarak, gerçek ve kalıcı dostlukların erdemler üzerine kurulduğu ve erdemli 

kimselerin daha uzun ve derin dostluklar kurabildikleri de inkâr edilemez bir realitedir. Bu 

yüzden insanlara iyi ya da kötü demekte acele etmemeli, kalıcı davranış kalıplarını temsil eden 

karakterlere ve onu besleyen erdemlere dikkat etmeliyiz. Aksi halde dost avcılarının tuzağına 

düşmekten ya da profesyonel yalancıların söylemlerine kanmaktan kurtulamayız. Son söz 

olarak, sırlarımızı emanet mi ettiğimiz yoksa rehin mi verildiğimiz dost seçimindeki bu ihtiyatlı 

tavrımıza bağlıdır.  
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YURDUMUZA QAYIDIŞ: QARABAĞIN ADƏT-ƏNƏNƏLƏRİ 

 

NATIONAL SPIRITUAL VALUES IN THE MODERN AZERBAIJANI FAMILY 

RETURN TO OUR COUNTRY: TRADITIONS OF KARABAKH 

Şahbazova Qahirə Lələ qızı 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 

Şamaxi filialinin dekanı, 

“Riyaziyyat və kompüter elmləri” kafedrasinin 

Baş müəllimi 

 

XÜLASƏ 

Müstəqilliyimizi əldə etdikdən sonra Qurban, Ramazan, Novruz kimi dini və milli 

bayramlarımız üçün münbit zəmin yaranıb. Dini və milli mütərəqqi ritualların icra edilməsi 

yolunda siyasi və ideoloji amillər aradan qaldırılıb. Bütün bunları nəzərə alaraq deyə bilərik ki, 

adət-ənənələrimizdəki bədii-emosional cəhətlərin araşdırılmasına, onlarla əlaqədar olan folklor 

nümunələrinin aşkar olunmasına böyük ehtiyac duyulur. Xalq tərəfindən yaradılan hər bir adət 

və ənənə uzunömürlü olub. İnsanlar hər şeydən əvvəl xalq tərəfindən keçirilən mərasimlərin 

təbiiliyinə inanıb. Çünki milli adət və ənənələrdə simvolik elementlər geniş yer tutur. Insan 

mənəviyyatına çevrilən amillər isə tərbiyə sistemində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Milli dəyərlərimizin təbliği istiqamətində müvafiq konseptual proqram və layihələrin 

həyata keçirilməsi də irsimizə olan diqqəti daha da artırıb. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan 

Prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamları ilə Bakıda Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin 

tikilməsi, Xalça Muzeyinin inşası, regionlarda yeni muzey və musiqi məktəblərinin yaradılması 

və s. qədim və zəngin mədəni irsə olan diqqətin bariz nümunəsidir. Gəncə şəhərinin 

"Azərbaycanın əfsanələr paytaxtı", Şəki şəhərinin "Azərbaycanın sənətkarlıq paytaxtı" və 

Qazax şəhərinin "Azərbaycanın folklor paytaxtı", Şamaxı şəhərinin gənclər ili elan edilməsi bu 

şəhərlərdə respublika və beynəlxalq səviyyəli elmi-praktiki konfransların, festivalların, 

infoturların və sair tədbirlərin təşkili milli dəyərlərimizin təbliğində önəmli rola malikdir. 

Bu gün Azərbaycan ən mötəbər tədbirlərə, zirvə toplantılarına, elmi konfranslara, 

festivallara ev sahibliyi edir. Bütün bunlar Azərbaycanın beynəlxalq imicinə müsbət təsirini 

göstərməklə yanaşı, dövlətimizin mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini 

təqdim etmək baxımından da çox önəmlidir. Qarabağımızın qayıdışı tariximizin qayıdışı, 

milliyimizin qayıdışı, adət-ənənəmizin qayıdışı, sərvətimizin qayıdışı, zəngin yaradıcılığımızın 

qayıdışı, sənətkarlığımızın qayıdışı, folklorumuzun qayıdışı demək olar. Bu böyük qayıdış, 

Yurdumuza qayığış, Zəfər, qürur, qayıdışımız oldu. Azərbaycanın şanlı tarixinə 10 noyabr günü 

qızıl hərflərlə daxil oldu.  Azərbaycan Ordusunun sentyabrın 27-də işğalçı Ermənistan silahlı 

qüvvələrinə qarşı başladığı əks-hücum əməliyyatında əldə etdiyi möhtəşəm qələbələr haqqında 

bundan sonra kitablar yazılacaq, filmlər çəkiləcək. Amma indidən tam əminliklə deyə bilərəm 

ki, cəbhə uğurlarımızın ən başlıca səbəbi Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin son 17 

ildə həyata keçirdiyi güclü dövlət, güclü ordu strategiyası, milli birlik və döyüşçülərimizin ruh 

yüksəkliyi idi. 

Açar sözlər: Milli-mənəvi dəyərlər, adət - ənənələr, mentalitet, Milli ideologiya, 

soykökümüzə qayıdış, Dəmir yumuruq. 

            ABSTRACT 

After gaining our independence, a fertile ground has been created for our religious and 

national holidays such as Gurban, Ramadan and Novruz. Political and ideological factors have 

been eliminated in the implementation of progressive religious and national rituals. Taking all 

this into account, we can say that there is a great need to study the artistic and emotional aspects 
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of our traditions, to identify examples of folklore associated with them. Every custom and 

tradition created by the people has a long life. First of all, people believed in the naturalness of 

the ceremonies performed by the people. Because symbolic elements occupy a large place in 

national customs and traditions. Factors that turn into human morality are of special importance 

in the education system. 

The implementation of relevant conceptual programs and projects to promote our 

national values has also increased the attention to our heritage. It should be noted that by the 

orders of the President of Azerbaijan Ilham Aliyev, the construction of the International Mugam 

Center in Baku, the construction of the Carpet Museum, the establishment of new museums and 

music schools in the regions, etc. is a clear example of the attention paid to the ancient and rich 

cultural heritage. 

The announcement of Ganja as the "Capital of Legends of Azerbaijan", Sheki as the 

"Capital of Arts of Azerbaijan" and Gazakh as the "Capital of Folklore of Azerbaijan", 

Shamakhi as the Year of Youth. has an important role in propaganda. 

Today, Azerbaijan hosts the most prestigious events, summits, scientific conferences 

and festivals. All this has a positive impact on the international image of Azerbaijan, as well as 

is very important in terms of presenting the culture, national and spiritual values, traditions of 

our state. 

The return of our Karabakh can be called the return of our history, the return of our 

nation, the return of our traditions, the return of our wealth, the return of our rich creativity, the 

return of our art, the return of our folklore. 

This was a great return, a return to our country, victory, pride, our return. It entered 

the glorious history of Azerbaijan on November 10 in golden letters. 

Books and films will be written about the great victories of the Azerbaijani Army in 

the counter-offensive launched against the occupying Armenian armed forces on September 27. 

But I can already say with full confidence that the main reason for our success on the front is 

the support of President, Supreme Commander-in-Chief Ilham Aliyev it was the strong state, 

the strong army strategy, the national unity and the enthusiasm of our fighters that he has 

implemented over the last 17 years. 

Keywords: National and moral values, customs, traditions, mentality, national 

ideology, return to our ancestral roots,  iron fist 

Hər bir xalqın mövcudluğunun əsas göstəricisi olan milli-mənəvi dəyərlər, adət 

ənənələr onun ən qiymətli sərvətidir. Milləti də məhz millət edən və onu digərlərindən 

fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri milli adət - ənənələridir. Bu dəyərlər hər bir xalqın tarixi, dili, 

dini, adət ənənələri, mentaliteti, mədəniyyəti, ədəbiyyat və incəsənətidir. Tarixi faktlar da 

təsdiqləyir ki, bütün dövrlərdə milli adət - ənənələr dövlətin qüdrətli və uzunömürlü olmasında 

böyük rol oynayıb.  

Bəs milli dəyərlər deyəndə nə başa düşülməlidir? Milli ideologiya, milli tarix, milli 

dil, milli mədəniyyət və incəsənət, milli ədəbiyyat, milli özünüdərk, ailə, dahi şəxsiyyətlərimiz, 

milli musiqimiz, muğamlarımız, folklorumuz: hansı ki bura bizim yaddaşımız – fərd yaddaşı, 

etnos yaddaşı, millət, xalq yaddaşı daxildir. Bir sözlə, milli olan bütün nailiyyət və 

keyfiyyətlərimiz milli dəyərlər  sisteminə aiddir.  Milli dəyərlərimizin qorunması və inkişafı 

ulu öndərimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Milli dəyərlərimizə, soykökümüzə qayıdışın, 

milli hisslərimizin oyanışının xalqımız üçün gərəkliliyini nəzərə alan, hər zaman bu sahəni 

diqqət mərkəzində saxlayan ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin 

birinci dövründə xalqımızın milli oyanışının əsası qoyulmuşdur. Ümummilli lider Heydər 

Əliyev milli dəyərlərimizi təkcə milli varlığımızın yox, həm də siyasi varlığımızın – dövlət 

quruculuğu prosesinin mühüm atributu kimi dəyərləndirirdi.  Mənsub olduğu xalqın tarixi 

keçmişinə, mədəni irsinə və milli dəyərlər sisteminə sönməz məhəbbət duyğularıyla yanaşan 

ulu öndər deyirdi: “Bizim hamımızı birləşdirən, həmrəy edən Azərbaycançılıq ideyasıdır. 
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Azərbaycançılıq öz milli mənsubiyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlamaq, eyni 

zamanda onların ümumbəşəri dəyərlərlə sintezindən, inteqrasiyasından bəhrələnmək və hər bir 

insanın inkişafının təmin olunması deməkdir”. 

Dünya xalqları arasında millimənəvi dəyərləri ilə tanınan və seçilən Azərbaycan xalqı 

yaşatdığı və təbliğ etdiyi bəşəri ideyaları, adət-ənənələri, milli xüsusiyyətləri ilə millətlər 

arasında özünəməxsus yer tutur. Qədim köklərə malik ölkəmiz əsrlər boyu maddi və mənəvi 

xəzinəsini qoruyub saxlaya bilmiş, onu nəsildən-nəslə ötürmüşdür. Dünyanın ən qədim 

xalqlarından biri olan Azərbaycan özünün zəngin adət-ənənələri, milli əxlaqi və mənəvi 

dəyərlər sistemi ilə zaman-zaman bəşər sivilizasiyasına əvəzsiz töhfələr vermiş, mədəni irsi, 

yüksək mənəviyyatı ilə daim diqqət mərkəzində olmuşdur.  

Azərbaycan ailəsi tarixən zəngin adət-ənənələrə malik olub. Əsrlərin sınağından 

çıxan bu adət-ənənələr indinin özündə də cəmiyyətdə 

və insan həyatında mühüm rola malikdir. Məhz adət-ənənələrimizin saflığının nəticəsidir  ki, 

Azərbaycanda qurulan ailələr dayanıqlılığı və mükəmməlliyi ilə seçilir. Bütövlükdə ailə 

dayanıqlığı məsələlərində adət-ənənələrin rolunu danmaq olmaz. Yəni bu kimi məsələlərdə 

onların rolu böyükdür. 

   Bunu özlüyündə şərtləndirən bir sıra faktorlar var. Məsələn, bizdə ata-ana övladının 

təlim-tərbiyəsindən tutmuş, onun fərd olaraq hərtərəfli yetişməsi, təhsil alması və 

cəmiyyət üçün layiqli şəxs kimi formalaşmasında özünəməxsus rol oynayır. Hər bir valideyn 

övladının xoşbəxt olmasına çalışır və  bu  yöndə üzərində böyük məsuliyyət hiss edir. Bunun 

nəticəsidir ki, bizdə ailədə hər zaman böyük-kiçik yeri tanınıb, böyüyə yüksək hörmət mühiti 

olub.  Sadalanan bu xüsusiyyətlər bir çox ölkələrdə olduqca zəif inkişaf edib. Yaxud da bizim   

 ölkəmizdə olduğu qədər bir-birini tamamlamır, vəhdət halında deyil. 

Müasir Azərbaycan ailəsi qonaqpərvərliyi ilə seçilir. Azərbaycanlılar öz evlərində ən 

yaxşı otağı qonaq üçün ayırmağa, bu məqsədlə hazırlamağa, qonaq üçün xüsusi qab-qacaq alıb 

saxlamağa üstünlük verirlər. Kənd yerlərində yaşayan ailələrdə qonağın adına ayrıca heyvan 

kəsilməsi, növbənöv yeməklər bişirilməsi bir ənənə halını almışdı. 

Çörəyə hörmət, böyüyə hörmət, ailədə keçirilən bayram və ənənələr nəsildən-nəsilə 

ötürülərək bu gün də yaşadılır. Səbəbsiz deyil ki, xarici ölkələrdən Azərbaycana gələn qonaqlar 

xalqımızın qonaqpərvərliyini yüksək qiymətləndirirlər. 

Ta qədimdən formalaşan və xalqımızın yüksək mənəvi dəyərlərə malik olduğunu 

göstərən adət - ənənələrimiz millətimizin keçmişi ilə bugünü və gələcəyi arasında əbədi bir 

mənəvi körpü rolunu oynamaqdadır. Milli- mənəvi dəyərlər sistemində hər birimiz üçün əziz 

olan Novruz bayramı özünəməxsus yer tutur. Bu bayram bir daha adət - ənənələrimizin 

qədimliyini, zənginliyini göstərir Milli adət və ənənələrin öyrənilməsi və onların mənəvi 

dəyərlər sistemindəki rolunun tədqiqi həmişə aktual olmuşdur. Çünki milli adət və ənənələr 

tarixin bütün mərhələlərində ictimai, mədəni tərəqqinin əsas göstəricisi kimi nəzərə çarpmışdır. 

Cəmiyyət inkişaf etdikcə adət və ənənələr də ayrı-ayrı quruluşların ictimai-siyasi 

xüsusiyyətlərinə bu və ya digər formada inteqrasiya etmişdir. Buna görə də hər bir ictimai-

siyasi quruluş həm bütövlükdə adət və ənənələrə, həm də onun mənəvi-bədii dəyərlərinə öz 

möhürünü vurmuşdur. Cəmiyyət dəyişdikcə adət və ənənələr də təkmilləşmiş, millətin, xalqın 

yaradıcılıq nümunələrini yaşatmış, nəsildən-nəslə ötürülmüşdür. Yeni yaranan hər bir mənəvi 

dəyər isə tarixi ənənələrimizin varisi kimi təşəkkül tapmışdır. Bu səbəbdən də bütün dövrlərin 

adət və ənənələrində baş verən yeniliklərin, istiqamətlərin öyrənilməsinə, əldə olunan tarixi 

təcrübənin müasir sənətşünaslıq və kulturologiya elmlərinə şamil edilməsinə böyük ehtiyac 

vardır. 

Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti hələ qədim daş dövründən başlayаrаг bəşər 

tarixinin bütün ictimai, siyasi, bədii-estetik xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Pedaqoq-

kulturoloq alim Ələkbər Məmmədovun təbirincə desək, “Milli adət və ənənələr, mərasimlər 

xalqımızın milli sərvətidir. Onları öyrənmək, öz əməli fəaliyyətlərində ləyaqətlə yaşatmaq hər 
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bir tədris-tərbiyə müəssisəsinin, hər bir Azərbycan ailəsinin, Azərbaycanlının müqəddəs 

borcudur” 

Məlumdur ki, sovet imperiyası dövründə yaşadığımız zaman kommunist ideoloji 

mühiti milli-mənəvi dəyərlərimizin, dini-milli adət və ənənələrimizin öyrənilməsinə və 

təbliğinə müəyyən qədər qadağalar qoysa da, Azərbaycan azad, müstəqil dövlətə çevrildikdən 

sonra xalqımızın bu və ya digər dəyərlərinə xüsusi olaraq diqqət yetirilməyə başlandı. 

Azərbaycanın qədim, rəngarəng mənəvi dəyərləri, mədəni irsi xalqın fəxr mənbəyi olaraq 

dünya mədəniyyətinə töhfələrini vermiş oldu. Mənsub olduğu xalqın tarixi keçmişinə, mədəni 

irsinə və mənəvi dəyərlər sisteminə qayğı ilə yanaşan Ulu Öndər Heydər Əliyevin milli 

dəyərlərimizin qorunub saxlanılması istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər Qərb və Şərq 

sivilizasiyalarının kəsişməsində yerləşən Azərbaycanın milli dəyərlərinə maraq və məhəbbət 

hissini daha da artırdı. Təsadüfi deyil ki, milli dəyərlərin, adət və ənənələrin hər bir millətin 

həyatında oynadığı əvəzsiz rolunu yüksək qiymətləndirən Azərbaycan xalqının Ümummilli 

Lideri Heydər Əliyev "Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi 

keçirməlidir və biz azərbaycançılığı - Azərbaycanın dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi 

dəyərlərini, adət-ənənələrini yaşatmalıyıq", - deyirdi. 

Ümummilli Lider Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı Prezident Cənab 

İlham Əliyevin uğurlu fəaliyyəti nəticəsində dövlətçilik ənənələri, milli ənənələr nəzərə 

alınaraq ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, elmi və mədəni həyatın bütün sahələrində ciddi 

dəyişikliklər edildi və uğurlar qazanıldı. Bu gün Azərbaycan dünyada sürətlə inkişaf edən, 

iqtisadi sahədə yüksək nailiyyətləri əldə edən ölkə olaraq söz sahibinə çevrilib, etibarlı tərəfdaş 

kimi özünü təsdiq edib, eyni zamanda milli-mənəvi dəyərləri, mədəniyyəti, incəsənəti ilə heyrət 

doğura bilib. 

Milli dəyərlərimizin təbliği istiqamətində müvafiq konseptual proqram və layihələrin 

həyata keçirilməsi də irsimizə olan diqqəti daha da artırıb. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan 

Prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamları ilə Bakıda Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin 

tikilməsi, Xalça Muzeyinin inşası, regionlarda yeni muzey və musiqi məktəblərinin yaradılması 

və s. qədim və zəngin mədəni irsə olan diqqətin bariz nümunəsidir. Gəncə şəhərinin 

"Azərbaycanın əfsanələr paytaxtı", Şəki şəhərinin "Azərbaycanın sənətkarlıq paytaxtı" və 

Qazax şəhərinin "Azərbaycanın folklor paytaxtı", Şamaxı şəhərinin gənclər ili elan edilməsi bu 

şəhərlərdə respublika və beynəlxalq səviyyəli elmi-praktiki konfransların, festivalların, 

infoturların və sair tədbirlərin təşkili milli dəyərlərimizin təbliğində önəmli rola malikdir. 

Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi qədim tarixi, zəngin maddi-mədəniyyət abidələri, 

ədəbiyyatı, incəsənəti və musiqi irsi, eləcə də adət-ənənələri ilə fərqlənir. Bütün bunlar bədii 

təfəkkür və yaradıcılığa müsbət təsir göstərən bölgənin əsrarəngiz təbiətinin, təbii sərvətlərinin 

zənginliyinin nəticəsidir. Qarabağın mədəniyyət xəzinəsində bu qədim torpağımızın 

insanlarının çoxəsrlik adət-ənənələri mühüm yer tutur. 

Qarabağ bölgəsi nəinki, Azərbaycanın, həmçinin dünya ölkələrinin bir çox 

bölgələrindən fərqli olaraq daha qədim tarixə malik olan bir ərazidir. Məhz, Qarabağ bölgəsi 

özünün tarixi, maddi-mədəniyyət abidələri, zəngin ədəbiyyatı, incəsənəti və musiqi 

mədəniyyəti ilə zəngindir. Qarabağın bədii təfəkkür və yaradıcılığına bölgənin gözəl təbiəti, 

iqlimi, təbii sərvətlərinin zənginliyi də böyük təsir göstərmişdir. Qarabağlıların zəngin 

yaradıcılıq çeşməsində ən mühüm yerlərdən birini onun həyat və məişəti, gündəlik güzəranı ilə 

bağlı olan xalq sənətləri tutur. Təbiidir ki, qarabağlıların məişət xüsusiyyətləri, estetik zövqü, 

bir sözlə milli siması, mənliyi bu sənət növündə özünü xüsusilə parlaq şəkildə büruzə verəcəkdi. 

Əbəs yerə olmayaraq indi dünyanın ən zəngin muzeylərində Qarabağ xalq sənətkarlığının 

timsalında Azərbaycan xalq sənətkarlığının bir çox gözəl nümunələri ilə rastlaşmaq olur. 

Londonun Viktoriya və Albert, Parisin Luvr, Vaşinqtonun Metropoliten, Vyananın, Romanın, 

Berlinin, İstambulun, Tehranın, Qahirənin zəngin muzey kolleksiyalarına baxarkən orada 

Qarabağ ustalarının bacarıqlı əlləri ilə yaradılmış sənət nümunələrini görmək olar. 
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Qarabağlıların əməyi sayəsində yaranıb bölgənin həyat və məişətində geniş istifadə 

edilən Qarabağ el sənətinin böyük və zəngin bir tarixi var. Qarabağdan tapılmış qab-qacaq, 

silah və bəzək nümunələri tək bir tarixi fakt kimi deyil, həm də onu yaradan sənətkarın ustalıq 

bacarığından məlumat verən qiymətli mənbədir. Metaldan düzəldilmiş sənət nümunələri 

içərisində elələri vardır ki, onların üzərində olan bəzək və təsvirlərlə biz o dövrdəki insanların 

adət-ənənələri, dini görüşləri və hətta geyimləri ilə yaxından tanış ola bilərik. Qarabağ xalq 

yaradıcılığının tarixi, etnoqrafik və bədii xusüsiyyətləri öz əksini geyimlərdə tapır. Bu 

xüsusiyyət həm müəyyən formalı geyim və onun bəzəklərində və həm də bədii tikmə, toxuma 

və toxuculuqda özünü büruzə verir. Arxeoloji qazıntılar vasitəsilə külli miqdarda qədim maddi 

mədəniyyət nümunələrinin aşkar edilməsi Qarabağın maddi və mənəvi mədəniyyət tarixini 

öyrənməyə imkan vermişdir. Təsadifi deyil ki, qədim və zəngin tarixə malik Azərbaycan 

xalqına məsxsus olan bu bölgə dünyanın bir sıra alimləri tərəfindən maraqla qəbul edildiyi kimi, 

eyni zamanda bu ulu diyarın tarixinə saxta yollarla sahiblənmək istəyən avantürüstlərin də 

diqqətindən yayınmamışdır. Qarabağdan aşkar edilmiş hər bir arxeoloji material, başqa sözlə 

maddi mədəniyyət nümunəsi olan irili-xırdalı bütün əşyalar – tikinti materialları, məişət 

əşyaları, süfrə qab-qacaqları, bəzək əşyaları hər biri həm özünün istehsal olunması baxımından, 

həm də onların üzərindəki müxtəlif qliptik, teoreftik təsvirlərin, naxışların həkk olunması 

baxımından qarabağlıarın həyatında özünə məxsus yer tutan qədim mədəniyyətin xarakterik 

cəhətləri, səviyyəsi, inkişaf xüsusiyyətlərinin təcəssümüdür. Misdən, tuncdan, qızıldan 

düzəldilmiş ev avadanlığının və zinət əşyalarının üzərinə həkk olunmuş müxtəlif rəsmlər 

Qarabağda hələ qədim zamanlarda təsviri sənətin mövcud olduğunu sübut edir. Müxtəlif 

dövrlərdə Azərbaycanın Qarabağ xalçaçılıq məktəbində toxunulmuş xalçalar bu günədək öz 

gözəlliyi ilə insanları valeh edir. Onların bir çoxu dünyanın məşhur muzeylərində mühafizə 

olunur. 

 Zəngin mədəni irsə malik olan Qarabağ 

bölgəsi musiqi, muğam diyarı kimi də məşhurdur. 

Azərbaycan musiqi mədəniyyəti xəzinəsini öz nadir 

inciləri ilə zənginləşdirən Qarabağ musiqisinin 

çoxəsrlik ənənələri vardır. Qarabağ musiqi sənətində 

muğamlar, xalq mahnıları, rəqslər, aşıq yaradıcılığı da 

özünəməxsus yer tutur.  

Təsadüfi deyildir ki, Qarabağ milli 

musiqisinin təməl daşı, onun bünövrəsini muğamlar 

təşkil edir Qarabağlı ədəbiyyat nümayəndələrinin 

yaratdıqları ədəbi əsərlər Azərbaycan mədəniyyəti 

xəzinəsində özünəməxsus şərəfli yer tutur. 

 Müxtəlif dövrlərdə Qarabağ xalçaçılıq 

məktəbində toxunulmuş xalçalar bu günədək öz 

gözəlliyi ilə insanları valeh edir. Onların bir çoxu 

dünyanın məşhur muzeylərində mühafizə olunur. 

Qarabağda teatr sənətinin kökləri xalqın fəaliyyəti, 

məişəti, şənlik və toy ənənələri, həmçinin dünyagörüşü 

ilə bağlıdır. Mərasim, ayin və oyunlardakı tamaşa 

elementləri müstəqil xalq teatrının yaranmasında 

mühüm rol oynamışdır. Qarabağ xalq teatrı realist 

özəllik daşımış və əməkçi təbəqələrlə bağlı olmuşdur. 

Xalq teatrının repertuarını müəyyən etik məzmunlu 

kiçik tamaşalar təşkil etmişdir. Qarabağ professional 

teatrının təşəkkülündə xalq teatrı əhəmiyyətli rol oynamışdır. Bunun sayəsində XIX əsrdən 

başlayaraq əvvəl Şuşada sonra Ağdamda professional teatr yaranmış və çox səmərəli fəaliyyət 

göstərmişdir.  
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Bu gün Qarabağımızın qayıdışı tariximizin qayıdışı, milliyimizin qayıdışı, adət-

ənənəmizin qayıdışı, sərvətimizin qayıdışı, zəngin yaradıcılığımızın qayıdışı, sənətkarlığımızın 

qayıdışı, folklorumuzun qayıdışı demək olar. Bu böyük qayıdış, Yurdumuza qayığış, Zəfər, 

qürur, qayıdışımız oldu. Azərbaycanın şanlı tarixinə 10 noyabr günü qızıl hərflərlə daxil oldu.  

Azərbaycan Ordusunun sentyabrın 27-də işğalçı Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı 

başladığı əks-hücum əməliyyatında əldə etdiyi möhtəşəm qələbələr haqqında bundan sonra 

kitablar yazılacaq, filmlər çəkiləcək. Amma indidən tam əminliklə deyə bilərəm ki, cəbhə 

uğurlarımızın ən başlıca səbəbi Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin son 17 ildə həyata 

keçirdiyi güclü dövlət, güclü ordu strategiyası, milli birlik və döyüşçülərimizin ruh yüksəkliyi 

idi. 

Müharibənin taleyini müəyyənləşdirən başda Ali Baş Komandanımız olmaqla, döyüş 

meydanında əsl qəhrəmanlıq göstərən Azərbaycan əsgəri və onun cəsur komandirləri idi. Məhz 

onların səyi nəticəsində iflic vəziyyətə düşən Ermənistan ordusu arsenalında olan köhnə və 

istismar müddəti bitmiş silah sistemlərini də döyüşə cəlb etdi və nəticəsi rüsvayçı şəkildə 

uduzmaq oldu.  

Bununla da Silahlı Qüvvələrimiz “Ermənistan ordusunun nəğlubedilməzliyi” mifini 

darmadağın etdi. Beləliklə, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə sentyabrın 27-dən 

başlanan Vətən müharibəsi şanlı qələbə ilə sona çatdı, 44 gün davam edən hərbi əməliyyatlar 

çərçivəsində Azərbaycan Ordusu işğalçı Ermənistanın 30 il ərzində qurduğu silahlı qüvvələrini 

darmadağın edərək, böyük zəfərə imza atdı. 

Azərbaycan Böyük Qələbənin ilk addım səslərini noyabrın 8-də Qarabağın ürəyi 

sayılan, incisi hesab olunan Şuşa şəhərinin işğaldan azad edildiyi ilk saatlarda eşitdi. Bəli, bu 

qədim yurd yerimizin xilası ilə tam qələbəmizə yol açıldı. Düşmənin ağ bayraq qaldırmaq və 

kapitulyasiya etməkdən başqa yolu qalmadı. Döyüşlərdə bütün dünya Azərbaycan xalqının 

əzmini, Azərbaycan Ordusunun döyüş qabiliyyətini aydın gördü. Vətənpərvər xalqımızın öz 

Prezidentini necə dəstəklədiyi, onun ətrafında sıx birləşdiyi bir daha təsdiqləndi. “Ali Baş 

Komandanın bircə əmrinə müntəzirik”,– deyən Azərbaycan əsgər və zabitləri öz sözlərinin 

sahibi olduqlarını döyüşdə sübuta yetirdilər. “Dəmir Yumruq” əməliyyatı ilə Azərbaycanın yeni 

tarixi yazıldı.  Və çox sevindirici haldır ki, artıq bütün işğal altında olan torpaqlarımız azad 

olunub, Qarabağ Azərbaycanındır! 

Qalibiyyətimizin rəmzi olaraq 10 dekabr tarixində möhtəşəm Zəfər paradının 

keçirilməsi isə Azərbaycanın dövlətçilik tarixində yaşadığı və bütün dünyaya təntənəli şəkildə 

nümayiş etdirdiyi müzəffər Azərbaycan Ordusunun gücünü və qürurunu bir daha sübut etdi. 

  “Dəmir yumruq” əməliyyatı adı ilə Azərbaycanın yeni tarixinə yazılan Vətən 

Müharibəsində rəşadətli Ordumuzun Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi 

ilə qazandığı böyük Qələbə müasir Azərbaycan dövlətinin hərbi qüdrətinin və Azərbaycan 

xalqının qələbə əzminin əyani təsdiqidir. 

 Eyni zamanda bu parad qüdrətli Ordu ilə yanaşı, Azərbaycanın iqtisadi və siyasi 

iradəsini, birliyini də bütün dünyaya nümayiş etdirdi. 

Bu gün Azərbaycan xalqının dəmir yumruq kimi bir olmasının nəticəsidir ki, 

Azərbaycanın Ali Baş Komandanı həmin dəmir yumruğu hədəfli olaraq düşmənin başına zərbə 

kimi endirdi. Qürurlu və güclü xalqımız Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin ətrafında 

bundan sonra da sıx birləşərək Yenilməz Azərbaycan Sərkərdəsi ilə birgə yeni, şanlı tariximizin 

yazılmasını davamlı edərək, daha böyük Azərbaycan uğrunda mübarizliyini əzmlə davam 

etdirəcəkdir. Qələbəmiz mübarək! 
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