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AQRAR SAHƏDƏ RĠSKLƏR VƏ ONLARIN ĠDARƏ OLUNMASI
MƏSƏLƏLƏRĠ
Aqrar sahədə iqtisadi səmərəliliyin təmin olunması bu sahədə təbii və
süni amillərin təsirindən yaranan risklərin bacarıqla və vaxtında neytrallaĢmasından bir baĢa asılıdır. Məqalədə sahə üzrə risklərin xarakteri, fəaliyyət
dairəsi və onların yumĢaldılmasında dövlətin fəaliyyət mexanizmi Ģərh olunur.
Açar sözlər: aqrar sahə, risklər, sığorta, dövlət tənzimlənməsi.
Risk - dəyər kəsb edən hər hansı bir əmlakın, vəsaitin, vaxtın və s. Itirilmə ehtimalıdır. Arzuolunmaz bir hadisənin başvermə, yaxud gözlənilən bir
hadisənin baş verməməsi,neqativ nəticələnə biləcək hər hansı hərəkət, yaxud
hərəkətsizliklərdir. Kənd təsərrüfatı istehsalında risklərin əsas hissəsini təbii
amillərdən asılı olması ilə yanaşı, həm də subyektiv amillər səbəbindən yaranan risklərdir. Lakin hər iki halda risklər nə qədər çətin olsa da öncədən proqnozlaşdırma və qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi sahə üzrə itkilərin
minimuma endirilməsinə imkan verər. Lakin bu proseslərin idarə olunması
əsasən fraqmental xarakterli olduğundan risklərin sığortalanması yolu ilə
istehsalçıların mənafeyinin qorunması müasir şəraitdə aktuallıq təşkil edir.
Aqrar-sənaye kompleksinin əsas tərkib hissəsi olan kənd təsərrüfatı
özünəməxsus xüsusiyyətləri olan bir sahə olub, iqtisadiyyatın digər sahələrindən təbii-iqlim amillərindən çox asılılığı ilə fərqlənir. Aqrar sahənin dinamik
inkişafı digər sahələrin də inkişafına təkan verməklə milli iqtisadiyyatın stabil
inkişafını təmin edən amillərdən biridir. Ona görə də bu sahədə risklərin hərtərəfli tədqiqi о cümlədən onun idarə olunması məsələləri bazar iqtisadiyyatı
şəraitində böyük əhəmiyyət kəsb edir (1).
Heçdə təsadüfi deyildir ki, sosialist təsərrüfatçılığı iqtisadiyyatı şəraitində aqrar sahədə risklərin nəticələrini dövlət öz üzərinə götürürdü və sığortalanma dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşdirilirdi. Kənd təsərrüfatının inkişaf
proqramları işlənəndə risklərin idarə olunması məsələləri də dövlətin diqqət
mərkəzində olurdu. Qeyd edək ki, Azərbaycan Dövləti müstəqilliyini əldə etdikdən sonra obyektiv və subyektiv səbəblər üzündən «Sığorta haqqında»
Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul ediləndə aqrar risklərin idarə olunması məsələləri arxa planda qalmış və dövlət tənzimlənməsi mexanizmlərinin
işə salınmasında müəyyən ləngliyə yol verilmişdir. Yalnız 2002-ci ildə «Kənd
təsərrüfatında sığortalanmanın stimullaşdırılması haqqında» Azərbaycan Res9
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publikasının Qanunu qəbul edildikdən sonra bu məsələlər yenidən ön plana
çəkildi. Qeyd etməliyik ki, aqrar sektorda səmərəli sığorta sisteminin formalaşması məsələlərinə böyük əhəmiyyət verilməsi səbəblərindən biri də ölkədə son
illər baş verən təbii fəlakətlər də öz təsirini göstərməkdədir.(3)
Aqrar sahənin inkişaf proqramında və ərzaq təhlükəsizliyi proqramında
risklərin idarə olunmasının bəzi məsələlərinə baxılsa da dövlət səviyyəsində
risklərin idarə olunmasının vahid sistemi mövcud deyildir. Beləliklə, risk
amillərinin inkarı, risk-menecmentin inkişafından imtina edilməsi aqrar
sektorun tarazlı inkişafını mümkünsüz edir və bu da bütövlükdə milli
iqtisadiyyatın qeyri-tarazlı inkişafına gətirib çıxara bilər.
Ona görə də aşağıdakılara xüsusi diqqət yetirilməsi məqsədəuyğundur:
- Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin gəlirlərinin qeyri-tarazlığı, təbii
fəlakətlərin kənd təsərrüfatı istehsalçılarını müflisləşdirməsi; Bu amil kənd
təsərrüfatı sahəsində məşğul olan əmək ehtiyatlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir
edərək istehsalın həcmini aşağı salır və bu da işsizliyin artımına gətirib
çıxarmaqla yanaşı onlar kənd təsərrüfatı müəssisələrində dövriyyə vəsaitlərinin
dövriyyəsinin səngiməsinə, aqrar sektor ilə bağlı emal müəssisələrində
gəlirlərə və məşğulluğa böyük təsir göstərir.
- Kənd təsərrüfatında istehsal tsiklinin uzunluğu istehsal ediən məhsulun
qiymətləndirilməsində səhvlərə yol verilməsi; Belə ki, konyunkturun düzgün
qiymətləndirilməməsi gözlənilən gəlirlərin əhəmiyyətli dərəcədə aşağı
düşməsinə təsir edir. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və işçilərinin ödəniş
qabiliyyətliliyinin aşağı düşməsi istehsal vasitələrinə və istehlak şeylərinə
tələbi aşağı salaraq, son nəticədə ticarət balansında tarazlığın və realizə
edilməsi mümkün olmayan aktivlərin artımına gətirib çıxara bilər.
-Kənd təsərrüfatı istehsalına xas olan risklərin aqrar sahənin səmərəli
kreditləşdirilməsinə mane olması; Belə ki, təbii-iqlim şəraiti əlverişsiz olan
illərdə kreditorların borcu qaytarmaq ehtimalı azalır və bank strukturlarının
maliyyə vəziyyəti böhranla qarşılana bilər.
-Kənd təsərrüfatında maliyyə resurslarına çıxışın genişləndirilməsinə
xas olan risklərin azaldılması; Bu cür risklərə hava şəraiti və qiymətlərin dəyişkənliyi kimi elementlər daxildir ki, onlar da məhsuldarlığa və mənfəətliliyə
mənfi təsir göstərə bilərlər. Kənd təsərrüfatı risklərini azaltmağa və bu sahə
üçün maliyyə resurslarına çıxışı genişləndirməyə kömək edən sığorta
məhsullarının dəstəklənməsi üçün düşünülmüş kənd təsərrüfatı sığortasının
tənzimlənməsi sistemi labüddür. Eyni zamanda bu sahədə ən önəmli
məsələlərdən biri aqrar sığorta üzrə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsidir.
- Makroiqtisadi səviyyədə rislərin idarə olunması sisteminin olmaması;
Belə ki, ayrı-ayrı əmtəə istehsalçılarını öz şəxsi vəsaiti və ehtiyatları hesabına
istehsalın tarazlığını artırmağa məcbur edir ki, bu da resursların gəlirliyini
kəskin aşağı salır. Beləliklə, istehsalı risklə əlaqəli olan məhsulların istehsalından imtina ölkəni idxaldan asılı vəziyyətə salaraq ərzaq təhlükəsizliyi problemini yarada bilər. (2)
Beləliklə, aqrar sahədə risklərin idarə olunması prosesinə dövlətin aktiv
müdaxiləsi problemin həlli yollarından biridir və bunu inkişaf etmiş ölkələrin
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təcrübəsi də göstərir.
Beləliklə bizim ölkəmizdə də bu sahəyə diqqət artırılmış və «Kənd
təsərrüfatında sığortalanmanın stimullaşdırılması haqqında» 2002-ci ildə qəbul
edilmiş Azərbaycan Respublikasının Qanunu bu sahədə dövlətin aktiv rolunu
əks etdirən əsas sənədlərdən biridir. Araşdırmalar göstərir ki, keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin böyük əksəriyyətində aqrar sahənin inkişafındakı çətinliklər və
onları şərtləndirən mühit oxşardır. Bu baxımdan vəziyyətdən çıxış yollarıda
eynidir. Araşdırmalar göstərir ki, yaranmış vəziyyətdən yeganə çıxış yolu bu
sahəyə elmi yanaşma səviyyəsində risk-menecmenti struktur fəaliyyətinin
tətbiq edilməsidir.
Bunun üçün dövlət aşağıdakı əsaslarla risk-menecment sistemini
qurmalıdır:
-kənd təsərüfatı istehsalının yüksək məsrəfliliyini nəzərə alaraq təklif olunur
ki, risklərin növünü, onların baş vermə səbəblərini və istehsal-maliyyə
fəaliyyətinin nəticələrinə təsir dərəcəsini dərindən tədqiq etməklə riskmenecment sistemində dövlət siyasətinin prioritet istiqamətləri müəyyən
edilməlidir;
-risklərin idarə olunmasının kompleks tədbirləri təsərrüfat mexanizminin
ənənəvi elementlərinə (qiymətqoyma, vergitutma, kreditləşmə və s.) və ya
hələlik aqrar sektorda istifadə olunmayan və ya zəif istifadə olunan üsullara
(risklərin sığortalanması) optimal uyğunlaşdırılmalıdır:
-risk-menecment sistemi makro və mikro səviyyədə risklərin idarə olunması
üsullarının səmərəli kombinasiyasını təşkil etməlidir. (2)
Risklərin minimuma endirilməsi üçün bir çox üsullar mövcud olsa da
onlardan heç biri havayı başa gəlmir və ondan istifadə olunması heç də asan
deyildir. Risk-menecmentin ideal sistemi kənd təsərrüfatı istehsalçılarını
iqtisadi üsullarla tarazlı istehsalın yaradılmasına istiqamətləndirməlidir. Bu
zaman tələb olunan əsas məhsulların istehsal risklərinin kifayət qədər
maliyyələşdirilməsi mümkün olmalıdır. Risklərin idarə olunma sisteminin
optimal strukturunun dövlət tərəfindən yaradılması və fəaliyyətinə sərf olunan
məsrəflər kənd təsərrüfatı istehsalına xas olan risklər nəticəsində yaranan
itkilərlə müqayisə olunan səviyyədə olmalıdır.
İnkişaf etmiş bazar münasibətləri şəraitində risk-menecment sisteminin
funksiyalarının əhəmiyyətli hissəsi əsasən kommersiya müəssisələrinə və
təşkilatlarına-bankalara, sığorta şirkətlərinə, birjalara, təchizat strukturlarına və
s. həvalə olunur. Risklərin idarə olunması sisteminin yaradılması dövlət tərəfindən əlavə maliyyə məsrəflərinə gətirməklə bərabər ayrı-ayrı müəssisələrin
fəaliyyətinin səmərəliliyinin aşağı salınmasına səbəb ola bilər. Belə ki, tarazlı
fəaliyyət və mümkün risk vəziyyətlərinə adaptasiya prinsipləri əsasında yaradılan sistem kifayət qədər yüksək ehtimalla ancaq orta gəlirlərin əldə olunmasına
imkan verir. Proqnozlaşdırmada buraxılan səhvlər və resurslardan qeyri-optimal istifadə olunması səbəbindən risk amilini nəzərə almayan strategiyanın qəbul olunması (məsələn, istehsalın diversifikasiyası) müəssisələrdə hətta orta
gəlirin də alınmasını qeyri-mümkün edə bilər (1).
Bununla belə müxtəlif ölkələrdə risklərin idarə olunmasında dövlətin
11
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iştirakının əhəmiyyəti bu ölkələrin inkişaf səviyyəsindən, təbii-iqlim şəraitinin
spesifikliyindən, dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiya səviyyəsindən və s. aslı
olaraq müxtəlifdir. Lakin bəzi risk-menecment üsulları bütün ölkələr üçün universal da ola bilər. Bu üsullardan biri dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşdirilən və birbaşa (dolayı) kənd təsərrüfatında riskləri aşağı salmağa imkan verən
investisiyalardan istifadə olunmasıdır. (1)
Məsələn, suvarılan torpaqlara investisiyaların məqsədi bir tərəfdən, torpaq və su resurslarının məhsuldarlığının yüksəldilməsidirsə, digər tərəfdən isə
kənd təsərrüfatında məşğulluq səviyyəsinin artırılması və yeyinti məhsulları ilə
əhalinin təmin edilməsinin yüksəldilməsidir.
Вu investisiyalar eyni zamanda aqroekoloji sistemlərə xas olan qeyritarazlılığı müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkilməsinin bilavasitə yağıntılardan və əkinlərin mövsümiliyindən asılılığını zəiflədərək risklərin idarə
olunmasına imkan yaradır.
Risklərin aşağı salınmasının oxşar faydaları zərərvericilərə və xəstəliklərə, eyni zamanda quraqlıq və həddindən artıq rütubətlik kimi təbii hadisələr
səbəbindən baş verən əlverişsiz şəraitə dözümlü olan yeni sortların yetişdirilməsində özünü büruzə verir. Belə elmi-tədqiqat işləri taxıl və digər faydalı bitkilər üzərində aparıldığı üçün risklərin aşağı düşməsi kimi faydaların yaranması dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən investisiyalar hesabına həyata keçirilirdi.Dövlətin kənd təsərrüfatı sahəsinə müdaxiləsinin ənənəvi sferası qiymətlərin tənzimlənmə siyasətidir. Dövlət bu siyasəti çox zaman dotasiyalı ödəniş
sistemi, bufer ehtiyatların yaradılması, müxtəlif tarif və dərəcələrin yaradılması vasitəsi ilə həyata keçirir. Qeyd edək ki, uzun müddət risklərin aşağı salınması üzrə qiymət siyasətinə qiymətlərin stabilləşdirilməsi tədbirlərini aid edirdilər. Digər tərəfdən, qiymətlərin stabilləşdirilməsi tədbirlərinin nəzəri əsaslandırılması üzrə əvvəllər bir çox tədqiqatlar həyata keçirilmişdir. (1) Lakin bu işlərdən tez-tez belə bir tezis meydana çıxırdı: qiymətlərin stabilləşməsi nəticəsində cəmiyyətin maddi rifahının mümkün artımı nisbətən çox azdır. Əlavə
olaraq stabilləşdirmə tədbirlərinin praktiki reallaşdırılması müxtəlif problemlərin meydana gəlməsinə səbəb olurdu. Bu problemlərdən biri bizim fikrimizcə,
təklifin stabillikdən asılılığının qiymətləndirilməsinin çətinliyidir. Belə ki,
obyektiv səbəblərə görə məhsulun anbarlarda və s. yerlərdə saxlanması havayı
başa gələ bilməz və bu təbii olaraq qiymət artımına gətirib çıxarmalıdır.
Risklərin aşağı salınmasının ümumi alətlərindən biri də əkinlərin sığortalanmasıdır. Belə proqramların təkanverici səbəbləri dövlətin fəlakətli risklərdən (quraqlıq) narahatlığı və ya bank borclarının miqyasının aşağı salınması istəyi ola bilər. Bununla belə, aparılan tədqiqatlar göstərir ki, əkinlərin sığortalanması proqramının maliyyə şərtləri sığortaçılar üçün müflisləşdirici
səviyyələrdə idi. Dövlət subsidiyalarından maliyyə cəhətcə asılı olmamaq üçün
sığortaçı orta illik məsrəflərinin səviyyəsini (kompensasiya ilə idarəetmə
xərcləri) kənd təsərrüfatı istehsalçılarından aldığı ödənişlərin (sığorta haqlarının) orta səviyyəsindən aşağı saxlamalıdır.
Əkinlərin sığortalanması üzrə dövlət proqramlarının dəyərinin yüksək
olmasının əsas səbəblərindən biri də ondan ibarətdir ki, onlar ciddi mənəvi
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zərərə gətirə bilən problemlərin yaranmasına səbəb olan risklərin sığortalanmasına çalışırlar. Bu risklərə bir çox iqlim riskləri, əkinlərin xəstəlik və zərərvercilərlə zədələnməsi ola bilər. Bu risklərdən yaranan zərərin qiymətləndirilməsi çox çətindir və bu istehsalçının peşəkarlığından asılıdır. Digər tərəfdən,
ümumiyyətlə qəbul olunmuşdur ki, real itkilərin kompensasiya edilməsi əvəzinə məhsulun müəyyən hissəsi sığortalanmalıdır. Lakin bu amillər həmin proqramların səmərəsizliyinin yeganə səbəbləri deyildir.(1)
Səmərəli diversifikasiya olunmuş sığorta portfeli olmayan sığortaçılar
gələcəkdə müəyyən illərdə böyük həcmli zərərlərlə üzləşmək imkanlarına
malik olacaqlar. Bu səbəbdən belə dar ixtisaslaşma onların dövlətdən aslılığını
artırır.
Zəif inkişaf etmiş ölkələrdə aqrar sektora borc verən kommersiya bank
institutları borcların qaytarılmaması riski ilə rastlaşırlar. Banklar resurslarını
idarə edərkən öz vəsaitlərini müxtəlif regionlara və iqtisadiyyatın sahələrinə
qoyurlar, maliyyə ehtiyatları yaradırlar, başqa banklara borclar haqqında
razılaşmalar bağlayırlar, öz müştəriləri ilə fərdi qarşılıqlı əlaqələr qururlar.
Böhran dövrlərində isə öz borcluları ilə birgə fəaliyyət planının qəbulu,
faiz dərəcələrinin dəqiqləşdirilməsi və s. məsələlər üzrə iş aparırlar. Lakin,
belə çeviklik kənd təsərrüfatını kreditləşdirən banklar üçün mümkün olmur və
bu onların müdafiəsini daha da zəiflədir. Əvvəllər belə düşünülürdü ki, bu
məsələnin həlli yollarından biri kreditlərin sığortalanmasıdır.
İstənilən ölkədə kənd təsərrüfatı istehsalında risklərin aşağı salınması və
aqrar sahədə qeyri-müəyyənlik sferasına dövlətin müdaxiləsi özlüyündə ayrıayrı müəssisə səviyyəsində risk amillərinin dəqiq nəzərə alınmasını tamamilə
əvəz edə bilməz. Bəzi hallarda dövlətin müdaxiləsi əlavə riskin yaranmasına
da gətirə bilər. Belə ki, iqtisadiyyata siyasi müdaxilələr risk nəticələrinə, bəzi
hallarda isə tez-tez baş verən siyasi dəyişiklər üzündən gözlənilməz nəticələr
verə bilər.
Azərbaycanda son zamanlar aqrar sahədə aparılan islahatlar nəticəsində
baş verən səmərələr - ərzaq təhlükəsizliyinin zəiflədilməsi, xarici ticarətin liberallaşdırılması nəticəsində daxili ərzaq bazarında milli ərzaq məhsullarının rəqabət qabiliyyətliyinin aşağı düşməsi və s. aqrar sektorda risk amillərinin təsirinin güclənməsinə gətirib çıxarır.
Fermerlərə kömək etmək üçün siyasi amillərin təsirindən yaranmış risklərin xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, bəzi ölkələrin hökumət təşkilatları
risklərin idarə olunmasının əlavə üsullarını ortaya çıxarırlar.
Aqrar sahədə risklərin və qeyri-müəyyənliyin aşağı salınması sahəsində
dövlətin əsas təsir sferalarından biri mülkiyyətçilərin hüquqlarının müdafiəsi
sferasıdır. Belə ki, torpaq, su və digər əhəmiyyətli resurslardan məsuliyyətsiz
istifadə risklərin yaranmasının əsas mənbələrindən biridir. Digər tərəfdən,
mülkiyyət hüquqlarının gücləndirilməsi yolu ilə bu risklərin aşağı salınması
üçün dövlətin müvəffəqiyyətlərini birmənalı qiymətləndirmək mümkün
deyildir.
Hal-hazırda bir çox ölkələrdə mülkiyyət məsələlərində əsas problem
torpaq hüququdur. Dövlət kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmayan qruplara təbii
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resurslardan istifadə imkanı verərsə ətraf mühit məsələlərində qeyri-müəyyənlik və risklərin yüksəlməsi baş verə bilər.
Risklərin strateji idarə olunması məsələlərində dövlətin aqrar sahəyə
müdaxiləsi mümkündür. Dövlətin müxtəlif müdaxilələrinə baxmayaraq bütün
sahibkarlara məlumdur ki, aqrar sahə riskli fəaliyyət sahəsidir. Dövlətin
riskləri optimal idarə etmək üçün aqrar sahəyə müdaxiləsinin aşağıdakı kimi
müsbət və mənfi cəhətləri mövcuddur:
- kənd təsərrüfatı sahibkarları öz fəaliyyətlərini planlaşdırdıqda risk
mühitinin dəyişməsini və bununla dövlətin tənzimləmə tədbirlərini nəzərə
almalıdırlar;
- dövlət proqramlarına aqrar istehsalçıların reaksiyasının real dərəcəsi
qərar qəbul olunan şəraitdən asılıdır.
Aqrar sahədə risklərin optimal idarə olunması, sığorta institutlarının formalaşması və beynəlxalq standartlara uyğun hüquqi bazanın yaradılması sığortalanması Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sferasında səmərəli sığorta bazarının
formalaşması üçün ilkin şərtlərdən biridir. Bu istiqamətdə Azərbaycan hökuməti artıq bəzi kompleks tədbirləri həyata keçirmiş, aqrar sektorda sığorta sisteminin formalaşması üçün stimullaşdırıcı tədbirlər sistemi nəzərdə tutmuşdur.
Hazırda bir çox məhsullar üzrə sığorta xərclərinin ödənilməsində dövlətin
iştirakı mövcuddur, lakin bu sahədə araşdırmaların ciddiliyinə və bu sahədə
dövlətin iştirakının əhatəliliyinin və intensivliyinin artırılmasına böyük ehtiyac
vardır.(3)
Belə ki, gələcəkdə bu, aqrar sahəyə investisiya mühitinin yaxşılaşdırılmasına imkan verməli, bu sahədə sığorta mədəniyyətinin yüksəlməsinə əsaslı
təsir etməlidir.
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РЕЗЮМЕ
ДИЛСУЗ ГАСЫМОВ
ВОПРОСЫ РИСКОВ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ И ИХ
УПРАВЛЕНИЕ
Обеспечение экономической эффективности в аграрном секторе
непосредственно зависит от своевременной нейтрализации зарождающихся в этой отрасли рисков, возникающих под воздействием
естественных и искуственных факторов.
В статье исследуется характер рисков в отрасли, их круг
деятельности, механизм государственной деятельности в их смягчении.
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SUMMARY
DILSUZ GASUMOV
ISSUSES OF RISKS IN AGRARIAN SECTOR AND THEIR
MANAGEMENT
Ensuring economic efficiency in the agricultural sector directly depends
on timely neutralization in this emerging industry risks which arised by natural
and artificial factors.
The article investigates the nature of the risks in the industry, their range
of activities, the mechanism of government activities in their mitigation.
Key words: agricultural sector, risks, insurance, government regulation.

(Ġqtisad üzrə elmlər doktoru, prof. S.Səbzəliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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AZƏRBAYCANIN SOSĠAL SĠYASƏTĠ VƏ BU SAHƏDƏ HƏYATA
KEÇRĠLƏN TƏDBĠRLƏR
Hər bir ölkənin sosial siyasətinin məqsədi ilk növbədə ölkə vətəndaşlarının maksimum sosial təminatına nail olmaqdan ibarətdir. Məqalədə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi siyasəti ,ölkədə aparılan sosial islahatlar, dünya
təcrübəsi və real Ģərait nəzərə alınaraq, vətəndaĢlarının sosial həyat Ģəraitinin
yaxĢılaĢması məsələləri araĢdırılmıĢdır.
Açar sözlər: iqtisadi siyasət, məĢğulluq, sosial müdafiə, yoxsulluğun
azaldılması .
Müasir dövrdə sosial siyasət anlayışı təkcə bu sahə ilə məşğul olan şəxslərin, alimlərin deyil, həm də cəmiyyətin bütün sosial təbəqələri və qruplarının
gündəlik həyatına möhkəm daxil olmuşdur. Sovet dövründə siyasətin bölgüsündə sosial siyasət demək olar ki, fərqləndirilməmiş, çox zaman iqtisadi siyasətin tərkib hissəsi kimi qəbul edilmişdir. Lakin tarixi inkişaf prosesində sosial
məsələlərə bu cür münasibətin yanlışlığı ortaya çıxmışdır.
Sosial siyasət, anlayış olaraq XIX əsrin ikinci yarısında Almaniyada
ortaya çıxıb. İlk dəfə sadəcə fəhlə və kapitalist sinfi arasındakı mənfəət qarşıdurmasını nizamlamaq üçün dövlətin gördüyü tədbirləri nəzərdə tutan bu
anlayış, daha sonra inkişaf edərək geniş mənada işlədilmişdir. Bütün sosial
sinif və qruplar üçün dövlətin gördüyü tədbirlər bütününü əhatə etmişdir.
Sosial siyasət müasir mənada: cəmiyyətdəki bütün sosial sinif və qrupların
sosial müdafiə, sağlamlıq, təhsil, məşğulluq və. s kimi problemlərini həll
etməyə istiqamətlənmiş, qruplar və siniflər arasında yaranan mübarizə və
münaqişələri sosial ədalət prinsiplərinə görə həll etməyə çalışan və cəmiyyətin
sosial rifahı üçün həyata keçirilən bütün tədbirlərin cəmidir.
Sosial siyasət anlayışına münasibətdə müxtəlif elmi baxışlar mövcuddur.
Son dövrlərdə sosial siyasətlə bağlı bir sıra tədqiqatlar aparılmışdır.
Görkəmli alim P.D.Pavlenka dövlətin sosial siyasətini cəmiyyətin sosial
inkişafını, sosial və digər qruplar arasında münasibətləri optimallaşdırmaq,
dövlətin vətəndaşların həyati tələbatını ödəməsi üçün bu və ya digər şəraiti yaratması kimi qiymətləndirir. İ.Q.Zaynışevə görə "Sosial siyasət dövlətin daxili
siyasətin tərkib hissəsi olub onun həyata keçirdiyi sosial proqramlarda, əhalinin sosial qruplarının marağını əsas götürərək cəmiyyətdəki münasibətlərin
tənzimlənməsində təzahür edir". Rus alimi M.Lavrenenkoya görə "Sosial siyasət dövlət hakimiyyəti, qeyri-dövlət strukturları və şəxsiyyətin öz həyatının tə16
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minatı və insanın inkişafı naminə daimi bərpa olunan qarşılıqlı fəaliyyətidir‖
(3).
Beləliklə, sosial siyasət əhalinin öz tələbatlarını ödəmək imkanlarının
genişləndirilməsi, cəmiyyətdə sabitliyin qorunması, hər bir vətəndaşın sabaha
inamla irəliləməsi, sosial gərginliyin azaldılması və bütövlükdə cəmiyyətdə
təkrar istehsal prosesinin normal həyata keçirilməsini təmin edən sosial
müdafiə sistemini qurmaqdan ibarətdir. Dövlətin social siyasəti-üzvi surətdə
uzlaşan aspektlərə (iqtisadi, ekoloji, hüquqi, psixoloji, mədəni və s.) malik olan
mürəkkəb strukturlu bir anlayışdır. Siyasətin işlənib hazırlanması bütün
aspektlərin həm kompleks şəklində həm də ayrı-ayrılıqda təhlilini nəzərdə
tutur. Dövlət siyasəti aşağıdakıların mövcudluğunu nəzərdə tutur:
1. İctimaiyyət tərəfindən dəstəklənən sosial doktiranı;
2. Konstitusiya və qanunvericilikdə müəyyən edilmiş aktlar;
3. Dövlət sosial öhdəliklərinin bilavasitə icrası resursları;
4. Monitorinq və təşkilatı nəzarət;
5. Dövlətin sosial öhdəliklərinin icrasının təşkilinin mexanizmləri.
Dövlətin sosial siyasətinin məqsədi - cəmiyyətdə əhalinin həyati təlabatlarının ödənilməsinin təmin edən əlverişli sosial iqlim və həmrəllik şəraitinin
yaradılmasıdır. Geniş ictimayyətin iştirakı ilə dövlətin sosial siyasətinin məqsədlərinin, vəzifələrinin formalaşdıran və konkret tarixi şəraitdə onun reallaşdırılması üzrə praktiki işi həyata keçirən qanunverici, icraedici və məhkəmə
orqanları dövlətin sosial siyasətinin subyektlərinə aiddir. Sosial siyasətin əsas
struktur həlqələri bunlardır: Sosial rifahın pulsuz təqdim edilməsi və bunların
cəmiyyətin hər bir vətəndaşının əldə edilməsi prinsipinə əsaslanan təlabata
görə bölgüyə istiqamətlənməsi sosial təminat sistemi. Sığorta ödəmələrinin
məcburi verilməsi. Sosial rifahların qarşılıqlı əlaqəsi prinsiplərinə əsaslanan
sosial sığorta sistemi. Burada sosial həmrəllik və dövlətin öz vətandaşlarına
görə sosial məsuliyyəti prinsipləri işləyir. Sosial cəhətdən zəif olan cəmiyyət
üzvlərinə dövlətin sosial qayğısı prinsipinə əsaslanan sosial müdafiə sistemi.
Bu sistem əhalinin ehtiyac dərəcəsinə görə aztəminatlı qrupların müəyyənləşdirilməsinə diferensial yanaşmanı və belə qruplara pulsuz sosial yardımın göstərilməsini nəzərdə tutur (4).
Dövlətin sosial siyasətinin əsas sahələrindən biri də məşğulluq siyasətidir. Azərbaycanın öz müstəqilliyini əldə etməsi, bazar iqtisadiyyatına keçid
ölkədə əhalinin əmək məşğulluğu sahəsində ciddi dəyişikliklərə səbəb oldu.
İqtisadi kateqoriya kimi məşğulluq əhalinin əmək fəaliyyətində iştirakı ilə
bağlı münasibətlər toplusu olub, əhalinin əməkdə iştirak ölçüsünü, işçilərə olan
ictimai tələbin təmin olunma dərəcəsini, haqqı ödənilən iş yerləri və gəlir əldə
olunması üzrə fərdi tələbləri ifadə edir.
Bu baxımdan məşğulluq əmək bazarının əsas xüsusiyyətləri kimi çıxış
edir. ―Məşğulluq haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununda məşğulluq anlayışı belə verilir: ―Məşğulluq - Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərin və əcnəbilərin Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə zidd olmayan
17

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ
və bir qayda olaraq onlara qazanc (gəlir) gətirən hər hansı fəaliyyətidir‖.(1).
Bu anlayış həm sosial-iqtisadi, həm də hüquqi məzmun daşıyır. Belə ki;
Məşğulluq insanların ictimai - faydalı fəaliyyəti olub, ölkənin əmək qabiliyyətli əhalisinin böyük bir dəstəsi əmək müqaviləsi əsasında işləyənlər,
haqqı ödənilən vəzifələrə təyin və təsdiq olunanlar,sahibkarlıq fəaliyyəti göstərənlər, özünü işlə müstəqil təmin edənlər, istehsal və s. kooperativlərin üzvləri,
hərbi xidmət keçənlər, ümumtəhsil və ali məktəblərdə əyani təhsil alanlar, iş
yerində müvəqqəti olmayanlar (əmək qabiliyyətini itirmə nəticəsində müvəqqəti işləməyənlər, məzuniyyətdə, təkmilləşmədə və ixtisasartırmada olanlar,
tətil, və s. səbəblər nəticəsində əmək fəaliyyətini dayandıranlar) əhatə olunur.
Hər bir dövlətin həyata keçirdiyi sosial siyasət həmin dövlətin idarəetmə
sistemindən, siyasi rejimdən birbaşa asılıdır. Bu mənada hər bir dövlətin sosial
siyasəti digərindən fərqlənir. Məsələn, totalitar dövlətdə sosial siyasət sosial
sahədə totalitar fəaliyyətinə qədər məhdudlaşdırılır.
Demokratik cəmiyyətdə isə sosial siyasət demokratik dövlətin daşıdığı
funksiyanı və vətəndaş cəmiyyətinin subyektlərini təmsil edir. Dövlətin müxtəlif sahələrdə həyata keçirdiyi geniş islahatlar sosial siyasətin qarşısında duran
kompleks vəzifələrin həllini,bəzi hallarda isə bir sıra mənfi halların və ziddiyətlərin aradan qaldırılmasını tələb edir. Göründüyü kimi, sosial siyasət anlayışı özündə cəmiyyətin ümumi inkişaf xüsusiyyətlərini ehtiva edir. Belə ki, hər
bir dövlət öz inkişafına və məqsədlərinə uyğun olaraq sosial siyasəti formalaşdırır və bu siyasətin həyata keçirilməsi üçün zəruri şəraitin yaradılmasını təmin
etməyə çalışır. Sosial siyasətin həyata keçirilməsi onun məqsəd və vəzifələrinin düzgün müəyyənləşdirilməkdən asılıdır.
Sosial siyasətin məqsədi qarşıya qoyduğu məqsədlərə yardım etməkdir.
Sosial siyasətin başlıca məqsədi yoxsulluğun aradan qaldırıldığı, sosial təzadların olmadığı və ya kəskin münaqişələrsiz həll edildiyi yüksək həyat səviyyəsinə malik cəmiyyət formalaşdırmaqdan ibarətdir. Sosial siyasətin məqsədi
təkcə bu günü deyil, gələcəyi də mütləq nəzərə almalıdır. Bu siyasət elə bir şərait yaratmalıdır ki, insanlar layiqli əmək fəaliyyəti ilə məşğul olsunlar, yüksək
sosial fəallıq göstərərək cəmiyyətin maddi rifahının yaxşəlaşdırılması sahəsində təməli möhkəmləndirsinlər və onun sosial təminat səviyyəsini yüksəltsinlər.
Aparılan təhlillər göstərir ki, müstəqilliyin ilk mərhələsində Azərbaycanda sosial siyasətin başlıca istiqamətləri-sosial prioritetləri əsasən aşağıdakılardan ibarət olmuş və eyni zamanda ölkəmizdə onların səmərəli həlli yolları tapılmışdır.
Pensiya islahatları. Bütün sivil cəmiyyətlərdə pensiya təminatı sosial
müdafiə sisteminin mühüm sahəsi kimi qəbul olunmuşdur. Bu isə pensiya
təminatının mükəmməl və sivil qanunvericilik əsasında həyata keçirilməsini
tələb edir. Hər bir ölkənin pensiya siyasəti pensiya sisteminin iki əsas
funksiyasının gerçəkləşdirilməsinə yönəldilmişdir.
Birinci funksiya sosial funksiyadır - bu, əmək qabiliyyətini itirmiş şəxslərin normal həyat şəraitini təmin etməyi nəzərdə tutur. İkinci iqtisadi funksiya,
pensiya ilə əmək fəaliyyəti arasında asılılığı təmin etməkdir. 1993-cü ildən
başlayaraq Azərbaycan Respublikasında siyasi sabitlik bərqərar edilməklə əldə
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olunan dayanıqlı iqtisadi inkişaf əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinin əsas amilinə çevrildi. (2)
Məhz bu dövrdə ölkənin pensiya təminatı sisteminin qabaqcıl beynəlxalq
təcrübəyə uyğun yenidən qurulması sosial siyasətin strateji istiqamətlərindən
biri kimi müəyyənləşdirildi. Ötən illər ərzində həyata keçirilən islahatlarla
Azərbaycanda müasir və sosial baxımdan yüksək səmərəyə malik pensiya
təminatı sisteminin yaradılmasına nail olunmuşdur. Bunun nəticəsində pensiya
yaşında olan əhali təbəqəsinin sosial rifah durumu əhəmiyyətli şəkildə
yaxşılaşmış və bu təbəqədə yoxsulluq, demək olar ki, tam olaraq aradan qaldırılmışdır. Əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində məqsədyönlü tədbirlər 20062017-ci illərdə əmək pensiyalarının orta aylıq məbləğinin 5,7 dəfə yüksəldilməsinə və beləliklə də bu göstərici üzrə ölkəmizin postsovet coğrafi
məkanında öncül mövqelərdə qərarlaşmasına imkan vermişdir.
Yoxsulluğun azaldılması. Yoxsulluq sosial və institusional məsələlərlə
yanaşı, iqtisadi məsələləri də əhatə edən çoxşaxəli bir problemdir. Yoxsulluğun azaldılması yalnız iqtisadi siyasət sahəsində həyata kecirilən tədbirlər
nəticəsində əldə edilməsə də, iqtisadi artım və makroiqtisadi sabitlik kimi məsələlər yoxsulluğun azaldılmasına zəmin yaradaraq, çoxşaxəli və davamlı inkişaf tempinin təmin edilməsində mühüm amildir. İqtisadi artımın davamlılığını
təmin edən ən başlıca cəhətlərdən biri iqtisadi inkişafın sahəvi və coğrafi diversifikasiyasıdır. Bu baxımdan, qeyri-neft sektorunun inkişafı, həmçinin, regionların tarazlı inkişaf etdirilməsi xususi önəm daşıyır. Məhz dayanıqlı
iqtisadi artım makroiqtisadi sabitliyin əsasını təşkil etməlidir. Makro səviyyədə
iqtisadi sabitliyin qorunub saxlanılması ölkənin bütün dövlət xərclərinin
davamlı və inflyasiya yaratmayan şəkildə idarə edilməsini tələb edir. (2)
Tədqiqatlar gostərir ki, inflyasiyanın sürətli artımı ilk növbədə əhalinin
yoxsul təbəqələrinə daha ağır zərbə vuraraq, yoxsulluq həddindən bir az yuxarı
səviyyədə olan ailələrin yoxsulluğa duçar olmalarına gətirib çıxarır. Bu baxımdan makroiqtisadi sabitlik, davamlı olaraq iqtisadi artımın təmin edilməsi, ölkənin gəlir və xərclərinin səmərəli idarə edilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Yoxsulluğun azaldılması hazırda beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında duran
ümumbəşəri bir problemdir. Ölkəmizdə bu problemin həlli aktual olsa da,bu
sahədə ciddi nailiyyətlərin əldə olunması üçün irimiqyaslı maliyyə resursları
tələb olunurdu. Heydər Əliyevin neft strategiyasının həyata keçirilməsi,"Əsrin
müqaviləsi" çərçivəsində ölkəmizə maliyyə vəsaitlərinin daxil olması yoxsulluqla ciddi mübarizəyə başlanmasına zəmin yaratdı.
Aparılan iqtisadi islahalar çərçivəsində sosial siyasətin müvəffəqiyyətinin təmin olunması üçün ilk növbədə, cari qiymətlərlə əmək haqqının uzlaşdırılmasını tələb edir. Başqa sözlə, əmək haqqı sistemini tənzimləməklə, mövcud
iqtisadi sistemin transformasiyasına minimal sosial gərginliklə nail olmaq olar.
Araşdırmalar göstərir ki,cəmiyyətin sosial inkişafı,uğurlu sosial siyasətin
həyata keçirilməsi ölkənin iqtisadi imkanlarından birbaşa asılıdır. İqtisadi
cəhətdən gücü olmayan dövlət əhalinin hərtərəfli sosial müdafiəsini təmin və
təşkil edə bilməz. Ölkənin iqtisadi qüdrətinin artması əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynayır. İqtisadiyyat sosial siyasətin qarşı19
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sına qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün bir vasitədir. Çünki iqtisadi inkişaf
olmadan, yüksək iqtisadi göstəricilərə, nailiyyətlərə malik olmadan cəmiyyətin
sosial siyasətini lazımi səviyyədə həyata keçirmək, bu sahədə istənilən nailiyyəti əldə etmək mümkün deyil. İqtisadiyyatın yüksək inkişafı sosial siyasət sahəsində qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmağın əsasını təşkil edir. Beləliklə sosial siyasət iqtisadi artımı həm ləngidə, həm də stimullaşdıra bilər.
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РЕЗЮМЕ
БАХРАМ ГАСАНОВ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНА И
МЕРОПРИЯТИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ
Целью социальной политики каждой страны в первую очередь
является достижение максимального социального обеспечения граждан
страны. В статье исследованы вопросы улучшения условий социальной
жизни граждан, с учетом экономической политики Азербайджанской
Республики, проводимых в стране социальных реформ, мировой
практики и реальных условий.
Ключевые слова: экономическая политика, занятость, социальная
защита, сокращение бедности
SUMMARY
BAHRAM HASANOV
AZERBAIJAN'S SOCIAL POLICY AND MEASURES TAKEN IN THIS
SPHERE
Social policyy of every country aims primarily to achieve maximum
social security for its citizens. In this article were studied the issues of
improving the social and living conditions of the citizens, social reforms in the
country, the economic policy taking into account the world experience and real
conditions in the Republic of Azerbaijan
Key words: economic policy, employment, social protection, poverty
reduction.

(Ġqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent C.Mahmudov tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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TURĠZM SƏNAYESĠNƏ VƏ TURĠZM BĠZNESĠNƏ DAXĠL
OLAN MƏHSUL VƏ XĠDMƏTLƏRĠN ĠNKĠġAFI
Məqalədə turizm sənayesində, həm də turizm biznesində istehsalın böyüməsi, turist məhsullarından əldə olunan mənfəətin dəyərinin qiymətləndirilməsi, kompleks otel məhsullarının tərkibində, həm də ayrıca əlavə xidmətlər qismində turistlərə müxtəlif məhsullar təklif edilməsi məsələləri araĢdırılmıĢdır.
Açar sözlər: turizm, turizm sənayesi, turizm biznesi, infrastruktur,
xidmət
C.Uokerə görə turizm sənayesi aşağıdakı struktura malikdir: ―Turizm sənayesini təşkil edən turizm sahələrinin texniki-iqtisadi spesifikliyi onun xüsusiliyini müəyyən edir, hansı ki, ona məxsus maddi-texniki bazanın əhəmiyyətli
hissəsinin və ya bütöv hamısının bir sahə çərçivəsində birləşməsini istisna edir.
Ona görə də turizm sənayesi, turizm sahələrinin əmtəə və xidmətlər bazarı
kimi çıxış edir.‖ [2]
Turizm biznesi-turizm ehtiyatlarından istifadə edərək və turistlərin ehtiyaclarını ödəyərək gəlir əldə etməyə istiqamətlənmiş turizm sənayesi müəssisələrinin fəaliyyətidir. Turizm biznesinin xarakterik əlaməti ondan ibarətdir ki,
turistlərin tələbatlarının ödənməsi turizm sahəsindəki əməyin nəticəsi kimi
qiymətləndirilir.
Turizm sənayesinə və turizm biznesinə daxil olan sahələrin strukturu birbirinə bənzəyir. Həm turizm sənayesində, həm də turizm biznesində bir tərəfdən-özünəməxsus əsas fəaliyyəti, digər tərəfdən-dəqiq infrastrukturu göstərmək olar. Onlar arasında fərq formaldır: turizm sənayesi sadəcə sahələr və müəssisələr məcmusudur, turizm biznesi isə həmin məcmunun özüdür.
Turizm sənayesində istehsalın böyüməsi iki yolla həyata keçirilir: daxili
və xarici. Birinci halda böyümə ayrıca təsərrüfat vahidi çərçivəsində gəlirin
artması (daxili artım) nəticəsində baş verir. İkinci halda monopolist qurumun
iqtisadi hakimiyyəti, geniş müəssisələr dairəsinin birləşməsi və ya əməkdaşlığı
nəticəsində böyüyür. Kompaniyaların birləşməsi və ya əməkdaşlığı üç
istiqamət üzrə baş verə bilər: horizontal (üfüqi), vertikal (şaquli) və diaqonal.
Uyğun olaraq, üç böyümə (inteqrasiya) növü mövcuddur. Üfüqi böyümə, eyni
məhsul buraxan və ya analoji xidmətlər göstərən texnoloji prosesin eyni
mərhələsində yerləşən müəssisələrin birləşməsi zamanı baş verir. Kompaniyalar müvəqqəti və ya daimi əsaslarla əməkdaşlıq edə bilərlər. Turizmdə üfüqi
inteqrasiyaya misal olaraq otellərin otel şəbəkələrində birləşməsini göstərmək
olar. Böyümə prosesləri təkcə üfüqi və şaquli istiqamətlərdə deyil, həm də
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diaqonal istiqamətdə də baş verir. Birinci ikisindən fərqli olaraq, diaqonal
inteqrasiya növü və ya diversifikasiya, həm funksional, həm də texnoloji
cəhətlərdən fərqli olan müəssisələrin birləşməsini nəzərdə tutur. Diversifikasiya olunmuş çoxsahəli qurumların bir vacib üstünlüyü vardır. Onlar baş verən
riskləri qarşılıqlı kompensasiya etmək imkanı yaradırlar. [2]
Hal-hazırda turizm qlobal xarakter daşıyır. Ümumdünya turizm bazarının
yaranması transmilliləşmə prosesləri ilə müşahidə olunur, hansı ki, fərdi kapitalların beynəlxalq səviyyədə cəmlənməsində, müxtəlif ölkələrin monopoliyaları arasında əlaqələrin sürətlənməsində, turizm biznesi sahəsində transmilli
kompaniyaların geniş inkişaf etməsində ifadə olunur.
Turizm məhsulu turistlərə göstərilən xidmətlərin kompleksi və ya məcmusudur. Buraya turistlərin daşınması, yerləşdirilməsi, yeməyi üzrə xidmətlər
kompleksi, ekskursiya, həmçinin bələdçi (bələdçi-tərcüməçi) xidmətləri və
səfərin məqsədlərindən asılı olaraq göstərilən digər xidmətlər daxildir. Turizm
öz xüsusiyyətlərinə görə başqa fəaliyyət sahələrindən prinsip etibarı ilə
fərqlənmir.Ona görə də, marketinqin əsas müddəaları turizmə də tətbiq oluna
bilər. Eyni zamanda turizm öz xüsusiyyətlərinə görə xidmətlərin və malların
satılmasından fərqlənir. Adi malların istehsalında marketinq anlayışı konkret
xarakter daşıyır. Turizmdə isə bu anlayış başqa məzmun və xarakter daşıyır.
Turizmdə marketinq turist mallarının və xidmətlərinin istehsalı və satışı ilə
nəticələnir. Turist məhsulu –turistə göstərilən və qiyməti turist tərəfindən
ödənilən müxtəlif xidmət növləridir. Bu xidmət növlərinə qidalanma, yerləşmə, əyləncə, ekskursiya və s. xidmətlər aiddir.Turizm məhsuluna iki cür yanaşma geniş yayılmışdır: Dar çərçivədə turizm məhsulu və geniş mənada turizm məhsulu. Dar çərçivədə turizm məhsulu dedikdə konkret xidmət, yəni
mehmanxana və ya ayrıca nəqliyyat xidməti başa düşülür. Geniş mənada
turizm məhsuluna kompleks şəkildə yanaşırlar. Xidmətlərin turistə kompleks
şəkildə göstərilməsinə turist səfəri və ya tur deyilir. Turist məhsuluna bu cür
yanaşmada bütün xidmətlər bir ―paketə‖ toplanır və turist paketdə cəmlənən
xidmətlərin hamısının haqqını bir dəfəyə putyovkanın (turist səfərinin) qiyməti
kimi ödəyir. Turist məhsullarını başqa məhsullardan fərqləndirən özünə məxsus xüsusiyyətləri vardır:
 Turist məhsuluna kompleks şəkildə daxil olan komponentlər və onları
istehsal edən müəssisələr bir-birilə mürəkkəb əlaqələrlə bağlıdır.Turizm
məhsulu alınan gəlirə və məhsulun qiymətinə görə elastikdir.
 Turizmin xüsusiyyəti belədir ki, eyni turizm mərkəzi, eyni turist
səyahətinə müxtəlif səviyyələrdə (fəsillərdən asılı olaraq, qrupda olan başqa
turistlərin xarakterindən, personalın əhval-ruhiyyəsindən və başqa müxtəlif
faktorlardan asılı olaraq) xidmət göstərir.
Turizm məhsulu geniş mənada müxtəlif müəssisələrin gərgin əməyi nəticəsində yaranır.Hər təşkilatın öz iş üslubu, öz xüsusiyyətləri və öz maraqları
olur. Cüzi miqdarda səhv və ya nöqsan buraxılarsa, yüksək səviyyədə xidmət
təşkil etmək olmur. Ona görə ki, turistlərə göstərilən xidmət belə xırda elementlərdən asılıdır. Turist xidmətlərinin spesifik xüsusiyyətləri bunlardır:
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 Turist xidməti özü-özlüyündə müştəriyə göstərilənə qədər mövcud
deyil, yəni məhsul yalnız xidmət göstərilən zaman yaranır. Göstərilən xidmətlər eyni zamanda göstərilməsinə baxmayaraq, bir-birilə rəqabət aparan iki firmanın xidmətlərinin keyfiyyətini müqayisə etməyə imkan vermir.
 İstehsal ilə istehlakın qırılmazlığının labüd nəticəsi xidmət keyfiyyətinin dəyişkənliyidir. Xidmətin keyfiyyəti əhəmiyyətli dərəcədə onun harada, nə zaman, kim tərəfindən göstərilməsindən asılıdır. Əksər hallarda xidmətlərin göstərilməsi sifarişçilər tərəfindən çətin başa düşülə bilən və qiymətləndirilə bilən ustalıq və bilik tələb edir. Göstərilən xidmətin son dərəcədə qeyri
müəyyənliyi alıcını son dərəcədə qeyri-əlverişli vəziyyətə salır.Buna görə də
alıcı, xidmət göstərən tərəfə inamağa məcburdur.
 Xidmətlərin çoxşaxəli olmasından asılı olmayaraq onların hamısının
ümumi xüsusiyyətləri də vardır. Bunlara onların hissedilməzliyi, istehsalın və
istehlakın fasiləsizliyi, keyfiyyətin dəyişkənliyi və qorunub saxlanıla bilməməsi aiddir. Xidmətlərin hiss edilməzliyi o deməkdir ki, onu qabaqcadan nümayiş
etdirmək, görmək, sınamaq və tanış olmaq mümkün deyil. İstehsalın fasiləsizliyi o deməkdir ki ,xidməti yalnız müştərinin olduğu halda göstərmək mümkündür. Bu da öz növbəsində turist xidmətlərini malların satışından ayıran
xüsusiyyətdir.
Bir çox qonaqpərvərlik sənayesi müəssisələri nəhəng təsərrüfat komplekslərində birləşərək ayrı-ayrı dövlətlərin çərçivəsindən çıxaraq milli maneələrin
aradan qaldırılmasına şərait yaradırlar. Qısa zaman kəsiyində onlar beynəlxalq
həyatın əhəmiyyətli hadisəsinə çevrilərək dünya məkanını zəbt etdilər. Bu yeni
iqtisadi qurumlar turist xidmətlərinin beynəlxalq standartlarının təsdiqlənməsində və yayılmasında böyük rol oynayırlar. [2]
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РЕЗЮМЕ
ШАХНАЗ МАМЕДОВА
РАЗВИТИЕ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ
В статье рассматриваются вопросы увеличения производства в
индустрии туризма, а также в туристическом бизнесе, оценки стоимости
туристических продуктов, а также предлагаются различные продукты для
туристов в рамках комплексного гостиничного продукта.
Ключевые слова: туризм, индустрия туризма, туристический
бизнес, инфраструктура, обслуживание
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SUMMARY
SHAHNAZ MAMMADOV
DEVELOPMENT OF PRODUCTS AND SERVICES IN THE
TOURIST INDUSTRY AND TOURISTIC BUSINESS
The article deals with the role of infrastructure in attracting tourists,
but also with the role of the service sector. Such nuances as mastering the
professional ethics of hotel employees, the rules of behavior of service
personnel with customers, the presentation of sales and marketing
projects both to tourists and the local population were considered .
Key words: tourism, tourism industry,tourism business, infrastructure,
service

(Ġqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent C.Mahmudov tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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BEYNƏLXALQ UÇOT STANDARTLARININ TƏTBĠQĠ ġƏRAĠTĠNDƏ
KASSA VƏ BANK ƏMƏLĠYYATLARININ SĠNTETĠK VƏ ANALĠTĠK
UÇOTU
Elmi məqalədə Beynəlxalq uçot standartlarının tətbiqi Ģəraitində kassa
və bank əməliyyatlarının ilk və muhasibat uçotu, kassa mədaxil orderi, kassa
məxaric orderi, çek kitabçası,kassa kitabı eyni zamanda kassa əməliyyatlarına
dair mühasibat yazılıĢlarında verilmiĢdir. Eyni zamanada elmi məqalədə
bankda olan pul vəsaitlərinin sənədləĢməsi, sintetik və analitik uçotu,ödəniĢ
tələbnaməsi, ödəniĢ tapĢırığı,inkasso və bank əməliyyatlarına dair muhasibat
yazılıĢları tədqiq olunmuĢdur.
Açar sözlər: sintetik uçot, analitik uçot, inkassa,ödəniĢ tapĢırığı, ödəniĢ
tələbnaməsi, kassa mədaxil orderi, kassa məxaric orderi
Kassada olan pul vəsaitlərinin hərəkəti kassa mədaxil və kassa məxaric
orderlərinin tərtib edilməsi ilə sənədləşdirilir (3, s 92).
Müəssisənin bankda olan hesablaşma hesabından kassaya nağd pul almaq üçün kassaya pul alan şəxsin adına kassa çeki yazılır və banka təqdim edilərək, orada göstərilən məbləğdə nağd pul alınır. Banka təqdim edilən kassa
çekində pul alan şəxsin adı və soyadı, onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin
nömrəsi, alınacaq pulun məbləği (rəqəm və yazı ilə) və təyinatı aydın xətlə, diyircəkli qələmlə yazılır. Yazılmış kassa çeki müəssisə rəhbəri və baş mühasib
tərəfindən imzalanıb, bankdan pul alan şəxsə verilir (6, s 180). Kassada pul vəsaitinin verilməsi əməliyyatları kassa məxaric orderi yazmaqla sənədləşdirilir.
Kassa məxaric orderində müəssisənin adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə
nömrəsi (VÖEN),sənədin tarixi və nömrəsi, pulverən şəxsin adı və soyadı,
ödənişin təyinatı və bu kimi digər məlumatlar göstərilir. Pulu alan şəxs məxaric orderinə aldığı məbləği yazır və imza edir. Bir çox hallarda kassadan pul
vəsaiti cədvəl əsasında buraxılır. Bu halda cədvəldə göstərilən müvafiq məbləğlərin qarşısında onları alan şəxslər tərəfindən imza edilir. Günün sonunda
cədvəl xəzinədar tərəfindən bağlanır. Onun əsasında kasssadan verilmiş məbləğ hesablanır və həmin məbləğə aid bir məxaric orderi tətbiq edilir. Cədvəl
əsasında buraxılmış pul vəsaitinin məbləği cədvəlin üzərində qeyd edilir, orada
kassa məxaric orderinin tarixi və nömrəsi göstərilir.Cədvəl üzrə işçilərə
bankdan alınmış əmək haqqı və mükafat verildikdə, işçilər tərəfindən vaxtında
alınmamış məbləğlər qarşısında ―deponent‖ sözü yazılır və onlar deponentləşdirilərək, banka qaytarılır. (6, s 181).
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Kassa mədaxil və məxaric orderləri xüsusi kitabda qeyd olunur. Müəssisənin kassiri kassada olan pul vəsaitlərinin hərəkətinə dair mühasibata hər gün
kassa hesabatı verilir. Kassaya pul vəsaitinin daxil olması əməliyyatları ilkin
sənədlər üzrə 221№-li ―Kassa‖ hesabının debitində və əməliyyatlarının məzmunundan asılı olaraq, aşağıda göstərilən hesabların kreditində əks etdirilir:
- 601 №-li ―satış‖ hesabının kreditində: perakəndə ticarət,ictimai iaşə və tədarük və digər sahələrin müəssisələrində satış əməliyyatları ilə məşğul olan maddi-məsul şəxslərdən kassaya satışpulu daxil olduqda;
- 223.1 №-li ‖Bank hesablaşma hesabı-manat‖ subhesabının kreditində:-bankdakı manat hesablaşma hesabından nağd pul vəsaiti kassaya alındıqda ;
- 223.2 №-li ‖Bank hesablaşma hesabı-valyuta‖ subhesabının kreditində: bankdakı valyuta hesablaşma hesabından xarici valyuta ilə nağd pul vəsaiti
kassaya alındıqda;
- 244 №-li ―Təltəlhesab məbləğlər‖ hesabının kreditində : -istifadə edilməmiş
Təltəlhesab avansların məbləğləri kassaya daxil olduqda;
Pul vəsaitinin kassadan məxaric edilməsi əməliyyatları ilkin sənədlər üzrə
əməliyyatların məzmunundan asılı olaraq: aşağıdakı hesabların debetində və
221№-li ―Kassa‖ hesabının kreditində əks etdirilir:
- 533 №-li ―Əməyin ödənişi üzrə işçi heyyətinə olan borclar hesabının debetində: işçilərə kassadan verilmiş əmək haqqının məbləği;
- 244 №-li ‖Təltəlhesab məbləğlər‖ hesabının debetində: - Təltəlhesab şəklində
verilmiş nağd pul məbləğləri;
- 334.2 №-li ―Maddi həvəsləndirmə və yardım fondları‖subhesabının debetində: -işçilərə verilmiş mükafat və maddi yardım məbləğləri;
- 501 №-li ―Qısamüddətli bank kreditləri‖ hesabının debetində: -banka təhvil
verilmiş satışpulu məbləğləri (satışpulu kassaya yığıldıqda)
Bankda olan pul vəsaitlərinin sənədləşdirilməsi əməliyyatları nağdsız hesablaşmaların aparılması qaydalarına müvafiq olaraq aparılır. Həmin qaydalara uyğun olaraq, bankda olan pul vəsaitlərinin hərəkəti ödəniş tapşırığı, ödəniş tələbnaməsi, avizo, akkreditiv, sərəncam və digər bu kimi bank sənədləri tərtib
etməklə sənədləşdirilir. Onlardan daha çox rast gəlinən sənəd ödəniş tapşırığıdır. Ödəniş tapşırığı özünə məxsus olan pul vəsaitini bankda saxlayan müəssisənin həmin vəsaitdən sənəddə göstərilən məbləğin başqa bir müəssisəyə köçürülməsi haqqında banka verdiyi tapşırığı əks etdirir. Ödəniş tapşırığında pulu
ödəyən və alamn müəssisələrin adları, onlara xidmət edən banklar (ödəyən müəssisənin bankı-emitent bank, pul alan müəssisənin bankı-benefisiar bank)
eləcə də onların müvafiq hesab nömrələri və VÖEN göstərilir. Bundan başqa
ödəniş tapşırığında köçürülən məbləğ (yazı və rəqəmlə) və ödəniş təyinatı,
müştərilərin və bankın imaları göstərilir. Ödəniş tapşırığı 4 nüsxədən ibarət
yazılaraq, birinci nüsxəsi tapşırığı yazan müəssisənin rəhbəri və baş mühasib
tərəfindən imzalanır, möhürlə təsdiq edilir və pul köçürən müəssisənin bankına
verilir. Həmin bankda (emitent bankda) ödəniş tapşırığı yoxlanılır və icra üçün
qəbul edilir. Sənəd icra edildikdən, yəni orada göstərilən məbləğ ödəyən müəssisənin hesabından alan müəssisənin hesabına köçürüldükdən sonra, sənədin
bütün nüsxələrində bank tərəfindən imza edilir və müvafiq qeydlər aparılaraq,
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xüsusi ştamp vurulur və 1-ci nüsxə emitent bankda saxlanaraq, 4-cü nüsxə pul
köçürən müəssisəyə, müştəriyə qaytarılır. Sənədin 2-ci və 3-cü nüsxələri pul
alan müəssisənin bankına (benefisiar banka) göndərilir. Həmin bankda sənəddə
göstərilən məbləğ pul alan müəssisənin hesabına daxil edilir və ödəniş tapşırığının 3-cü nüsxəsi pul alan müəssisəyə təqdim edilir, 2-ci nüsxəsi isə
benefisiar bankda saxlanılır. (5- s. 154)
223.1 №-li ―Bank hesablaşma hesabı-manat‖ subhesabının, 223. 2№-li ‗Bank
hesablaşma hesabı-valyuta‖ subhesabının və ya 224 №-li ―tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları‖sintetik hesabının debetində və daxilolma mənbələrindən asılı olaraq, aşağıda göstərilən hesabların kreditində əks olunur:
-Kassadakı pul vəsaiti banka verildikdə 221 №-li ―Kassa‖ hesabının;
-Satışpulu verildikdə 601 №-li ―Satış‖ hesabının;
-Yolda olan pul vəsaiti daxil olduqda -222№-li ―Yolda olan pul köçürmələri
hesabının;
-Malalan müəssisələrdən pul vəsaiti daxil olduqda-211№-li ―Alıcılar və
sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları‖ hesabının;
-Təltəlhesab məbləğlərin xərclənmiş hissəsi banka verildikdə 244 №-li
―Təltəlhesab məbləğlər‖ hesabının;
Yuxarıda göstərilən bank hesablarından pul vəsaiti məxaric edildikdə bu
əməliyyat aşağıdakı hesabların debetində və müvafiq bank hesabları: 223. 1№li ―Bank hesablaşma hesabı-Manat‖ subhesabının, 223. 2№-li ‗Bank hesablaşma hesabı-valyuta‖ subhesabının və ya 224 №-li ―tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları‖ sintetik hesablarından birinin kreditində əks olunur:
-Müəssisənin kassasına nağd pul alındıqda 221№-li ―Kassa‖ hesabının;
-Malsatan müəssisələrə və digər kreditorlara olan borc məbləği köçürüldükdə 531 №-li ―Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları ―hesabının;
-Malların alınması məqsədilə malsatanlara avans köçürüldükdə 243№-li‖
Verilmiş qısamüddətli avanslar‖ hesabının;
-İddialar üzrə borclar köçürüldükdə 538.4 №-li ―Qəbul edilmiş iddialar üzrə
qısamüddətli kreditor borcları‖ subhesabının;
-Əmlakın sığortası üzrə borclar köçürüldükdə 217.3№-li‖ Əmlak və şəxsi
sığorta üzrə qısamüddətli debitor borcları‖ subhesabının; (4, s 392)
Qeyd etmək lazımdır ki,bankdakı hesablara nağd pul vermək üçün pul verən
şəxs ―Nağd ödəniş üçün elan-qəbz-order‖ adlı kombinələşdirilmiş sənəd tərtib
etməli, buradan nağd pul almaq üçün isə nağd pul alan şəxs müəssisənin mühasibatlğında doldurulmuş, müəssisənin rəhbəri ilə baş mühasib tərəfindən imzalanmış və möhürlə təsdiqlənmiş adlı pul çeki təqdim etməlidir. (4, s 210)
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РЕЗЮМЕ
ИСМАИЛ САЛАХЛЫ
СИНТЕТИЧЕСКИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ БАНКОВСКИХ
И КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ УЧЕТНЫХ СТАНДАРТОВ
В научной статье указаны письменные данные первичного и бухгалтерского учета банковских и кассовых операций в условиях внедрения
международных учетных стандартов, ордер о кассовой прибыли, ордер о
кассовом убытке, чековая книжка, кассовая книга, одновременно про
кассовых операций. Одновременно в научной статье исследованы документизация денежных средств в банке, синтетический и аналитический
учет, письмо о требовании оплаты, задача оплаты инкассо и банковские
операции.
Ключевые слова: синтетический учет, аналитический учет, инкассо, задача оплаты, письмо о требовании оплаты, ордер о кассовой прибыли, ордер о кассовом убытке.
SUMMARY
ISMAIL SALAHLI
SYNTHETIC AND ANALYTICAL ACCOUNTING OF CASH AND
BANK TRANSACTIONS IN THE CONDITIONS OF APPLICATION
OF INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS
In the scientific article, the initial and the accounting records of cash
and bank transactions, Cash receipt voucher, cash dispenser order, check book
are also included in the Cashback Transactions in the International Accounting
Standards. At the same time, the scientific article describes cash flows,
synthetic and analytical accounting, payment requests, payment orders,
collections and banking records.
Key words: Synthetic records, Analytical accounting, incase, payment
order, payment order, cash register order, cash dispenser order

(Ġqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent C.Mahmudov tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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NAXÇIVAN MEMARLIQ ABĠDƏLƏRĠNĠN TÜRKĠYƏDƏ
ÖYRƏNĠLMƏSĠ VƏ NƏġRĠ
2018-ci ildə Naxçıvan Ģəhərinin Ġslam Mədəniyyətinin paytaxtı olması ilə
əlaqədar geniĢ miqyaslı tədbirlər həyata keçirilir. Bu çərçivədə məsələyə yanaĢanda XII əsrdə Əcəmi Naxçıvaninin bölgədə yaratdığı memarlıq nümunələri və onun təsirinin türk islam dünyasında yayılması diqqəti cəlb edir. Bu
baxımdan Türkiyənin sənətĢünas alimləri Naxçıvan memarlıq məktəbinin Türkiyədəki təsirlərini geniĢ Ģəkildə öyrənməyə cəhd göstərmiĢlər. Məqalədə Naxçıvan memarlıq ənənələrinin Türkiyədəki əks-sədalarından və bu məsələnin
Türkiyə sənətĢünaslığında tədqiqindən bəhs olunur.
Açar sözlər: abidə, memarlıq, Naxçıvan, araĢdırma,Türkiyə
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının hər bir guşəsində dövlət və
cəmiyyət quruculuğu istiqamətində həyata keçirilən bütün işlərdə sosial ədalət
və humanizm prinsiplərinin ön planda tutulması, insan hüquq və azadlıqlarına
verilən diqqət ölkəmizə təkcə İslam dünyasında deyil, eləcə də beynəlxalq
aləmdə böyük nüfuz qazandırmışdır. Respublikamız İslam tarixində mühüm
rol oynamış tarixi şəxsiyyətlərə, onların adını daşıyan ziyarətgahlara və digər
müqəddəs yerlərə son dərəcə həssas münasibət göstərilən bir məkan kimi
bütün müsəlmanlar tərəfindən sevilir.
Muxtar respublikamızın paytaxtı Naxçıvan da İslam dünyasının tanınmış
şəhərlərindən biridir. 2009-cu ilin oktyabr ayında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin VI konfransında Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunmasına dair qərar
qəbul edilən zaman məhz Azərbaycanın bu qədim diyarının İslam mədəniyyətinin çoxəsrlik nailiyyətlərinin layiqincə qorunub yaşadılmasında özünəməxsus
rolu əsas götürülüb. Naxçıvan şəhərinin təkcə ölkəmizin deyil, bütün Şərq-İslam aləminin dövlətçilik və fəlsəfi düşüncə mərkəzi kimi qazandığı şöhrət də
bu məsələdə öz həlledici rolunu oynayıb.
2018-ci ildə İslam mədəniyyətinin paytaxtı kimi qeyd edilən Naxçıvanda
nəzərdə tutulan işlərin ən yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsi üçün ölkə
başçısı cənab İlham Əliyevin 2016-cı il 2 iyun tarixli Sərəncamı ilə Təşkilat
Komitəsinin yaradılması, komitənin ilk iclasında Tədbirlər Planının layihəsinin
müzakirə olunması bu mühüm tədbirin muxtar respublikamız, ölkəmiz və
eləcə də bütün İslam aləmi üçün yaddaqalan bir səviyyədə keçiriləcəyinə
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zəmanət verir. Bu istiqamətdə 7-8 iyul 2017-ci il tarixdə doğma şəhərimizdə
keçirilmiş ―Naxçıvanın türk-islam abidələri:tarixdə və günümüzdə‖ mövzusunda beynəlxalq konfrans da mühüm mədəni-kütləvi tədbirlərdən biri kimi diqəti
cəlb edir.
Azərbaycan ölkəsi Şərqdə memarlığın geniş şəkildə inkişaf etdiyi qədim
mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Bu baxımdan Naxçıvan memarlıq abidələri, bu sənət ənənələrinin ardıcıl şəkildə davam etdirilməsi, burada Əcəmi
memarlıq məktəbinin meydana çıxması, həmin məktəbin türk dünyasında, xüsusilə Anadoluda geniş təsir dairəsinə malik olması diqqəti cəlb edir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev 1980-ci il 5 iyun tarixində Naxçıvanda səfərdə olarkən
qeyd etmişdir: ―Tarixi abidələr Naxçıvanın çoxəsrlik tarixinin əyani göstəricisidir. Bu abidələr həm də Naxçıvanın gözəlliyini, tarixi özəlliyini nümayiş
etdirir‖.
Bölgədəki məzar abidələrinin, türbələrin, günbəzlərin kökü qədim türk
mədəniyyətinə, qədim türk memarlığına dayanır. Bu memarlıq ənənəsinin qədim türk kurqanları, Qəznəvilər və Səlcuqlular dövründəki memarlığa əsaslanması açıq-aşkar gözə çarpmaqdadır. Xüsusilə Cənub və Şimali Azərbaycan
(Naxçıvan) və Anadolu memarlığında Səlcuqlular dövründə bir bütünlük
diqqəti cəlb edir. Bu baxımdan Naxçıvanda meydana çıxan Əcəmi memarlıq
məktəbinin nümunələri olan Yusif Kuseyir oğlu türbəsi, Möminə Xatın türbəsi,
eyni zamanda elxanilər dövrünə aid olan Gülüstan türbəsi, Qarabağlar türbəsi
bütöv Azərbaycan və Anadolu sahəsində geniş əks-səda vermişdir. Onu da
qeyd edək ki, biz hələ 1997-ci ildə Ankaradakı məşhur Hacəttəpə Universitetində ―Sənətdə etkiləşim‖ mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq konfransda
məruzə edərkən Naxçıvan memarlığının Anadolu memarlıq abidələrinə təsiri
üzərində geniş şəkildə dayanmışdıq (5).
Nahçıvandakı tarix-memarlıq abidələrinin tədqiqi bizdə belə bir qənaət
yaradır ki, Naxçıvan bölgəsinin intibah dövrü XII-XIV əsrlərə təsadüf edir. Bu
dövrdə bölgədə iqtisadiyyatın çiçəklənməsi, Naxçıvanın böyük bir dövlətin
paytaxtına çevrilməsi, eləcə də bu inkişafın mərkəzi Təbriz şəhəri olan Elxanilər dövləti zamanında da davam etməsi möhtəşəm tarixi-memarlıq abidələrinin
meydana çıxmasına münbit şərait yaratmışdı. XV-XVI əsrlərdə Səfəvi və Osmanlı dövlətləri arasındakı uzun sürən müharibələr iqtisadiyyatı zəiflətməklə
yanaşı, insanların maddi durumuna, mədəniyyətin inkişafına da mənfi təsir
göstərmişdi. Belə ki, bu dövrdə Naxçıvanda möhtəşəm abidələrin inşa edilməsi
demək olar ki, gözə çarpmır. Səfəvi xanədanı hakimyyətinin, xüsusən Şah Abbas dönəmində bölgənin vergidən azad edilməsi iqtisadiyyatı canlandırsa da bu
az bir müddət davam etmiş, Əfşar, Qacar dönəmlərində isə yenidən həm iqtisadiyyat, həm mədəniyyət sahəsində tənəzzül davam etmişdir (8,s.18).
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, türk sənət tarixçiləri Anadoludakı memarlıq abidələrində Naxçıvan məktəbinin izlərini öz tədqiqatlarında tez-tez xatırlatmış, faydalı müqayisələr aparmışlar. Biz bu məqaləmizdə Türkiyədə mövzu
ilə bağlı daha çox diqqəti cəlb edən bəzi tədqiqat əsərlərindən bəhs etmək
istəyirik. Belə araşdırmalardan biri 1996-cı ildə Ankarada nəşr olunmuş Haqqı
Önkalın ―Anadolu Səlcuqlu türbələri‖ adlı irihəcmli tədqiqat əsəridir. Əsərdə
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Anadoluda Səlcuqlu və eləcə də bəyliklər və Osmanlılar dönəmində inşa edilmiş məzarüstü türbələr sistemli şəkildə tədqiq edilmiş və türk dünyasaındakı
eyni tipli memarlıq əsərləri ilə müqayisə edilmişdir.Kitabda Anadoluda meydana çıxan türbə abidələrinin inşasında Əcəmi memarlıq məktəbinin təsiri və
izləri dönə-dönə xatırlanmışdır. Alim 1162-ci ildə Əcəmi Naxçıvani tərəfindən
inşa edilmiş Yusif Küseyr oğlu türbəsinin memarlıq quruluşu haqqında ətraflı
məlumat verdikdən sonra yazır: ―Qərb kənarında düzənlənən giriş açıqlığı,
künc sütunları, sivri kəmərli geometrik alınlıq süsləməsi ilə Anadoludaki tuğla türbələrin ilham qaynağı olduğunu düşündürən özəlliklərə malikdir‖(6, s.
13).
Müəllif Əcəminin inşa etdiyi Möminə Xatın türbəsini Səlcuqlu dövrü
memarlığının zirvəsi adlandıraraq onu daha yüksək qiymətləndirir: ―Təxminən
yüz il əvvəl Harrekan kümbetlerinde dengeli olgunluğa ulaşmış bulunan Selçuklu türbe mimarasi bu yapı ile nihai safhayı zorlamıştır denilebilir‖(6, s.16).
O, daha sonra göstərir ki, Yusif Küseyr oğlu türbəsindən sonrakı 25 il ərzində
―mühəndislərin şeyxi‖ ustad Əcəminin topladığı təcrübənin bəhrələri bu əsərdə
açıq şəkildə öz əksini tapmış, onun müəllifinin nə qədər böyük dühaya sahib
olduğunu nümayiş etdirmişdir. Alim bu əsəri onun kimi 10 bucaqlı quruluşa
malik olan 1196-cı ildə Marağada inşa edilmiş Kümbədi-kəbudla müqayisə
etmiş və burada Əcəmi üslubunun güclü təsiri olduğunu göstərmişdir.Haqqı
Önkal daha sonra bu əsərin Anadolu abidələrinə təsirini də vurğulamışdır
:‖Daxildə dairəvi planlı olan və sivri bir qübbə ilə örtülmüş əsərin diqqəti cəlb
edən bir də alt qatı vardır. Alt qat, Künbədi- surxda olduğu gibi ortada bir ayaq
ehtiva etməkdə və on kənarlı bu ayaq adətən bir çətir kimi açılaraq məkanı
örtməkdədir. Bunun çox bənzəri olan Kemahdakı Mengücek Qazi türbəsinin
alt qatının bu abidədən təsirləndiyini söyləməyin, iddialı bir fikir olmayacağı
qənaətdindəyik ‖(6, s.16).
Türk sənətşünası prof. dr. Oktay Aslanapa türk memarlığındakı ortaq
xüsusiyyətlərin, motivlərin öyrənilməsi istiqamətində geniş tədqiqatlar aparmış
və mühüm nəticələr əldə etmişdir. Bir faktı da qeyd etmək lazımdır ki, o,
Şimali Azərbaycan, o cümlədən Naxçıvan memarlığının tarixinə aid xüsusi
tədqiqat əsəri yazmışdır (3). Türk alimi ‖Türk sanatı‖ monoqrafiyasında türk
memarlığının ortaq cizgilərini araşdırarkən burada Naxçıvan memarlıq
abidələrinə xüsusi yer ayırmışdır. Məsələn, o, Əbubəkr Əcəmi Naxçıvaninin
bu bölgədəki memarlıq əsərlərini ətraflı təhlil etdikdən sonra Möminə Xatın
türbəsinin baş tağını xüsusilə yüksək qiymətləndirir və yazır ki, bu abidəvi baş
tağ uçub dağılıb, ancaq qədim fotoşəkillərdə görünməkdədir. Belə qoşa
minarəli baş tağlar, Anadolu səlcuqlu memarlığında çox istifadə edilmişdir
(2.s.83). Alim daha sonra Elxanilər dövrünün abidəsi olan Gülüstan türbəsindən geniş şəkildə bəhs edir, onun külahının yıxıldığını göstərir,həmin abidənin
Səlcuqlu türbə, günbəz memarlığının davamı olduğunu vurğulayır. Alim bu
abidəni Kayseridəki 1276-cı il tarixli Dönər Kümbət abidəsi ilə müqayisə edir
(2,s.84), Qarabağlar türbəsindən (alim onu kümbət adlandırır-Ə.Q.) bəhs edir,
onun çadırların tuğla ilə əbədiləşdirildiyi əsərlərdən biridir deyə adlandırdığı
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Radkan türbəsinin (1205-ci il Şərqi Xorasan) XIV əsrdə gec bir davamı olduğunu vurğulayır (2, s.84).
Əsərinin başqa bir yerində müəllif Anadoludakı Səlcuqlu dövrü abidələrindəki bəzək motivlərinin, Cənubi Azərbaycan Qəzvin məscidlərindəki eyni
motivlərin Naxçıvan abidələri vasitəsi ilə Anadoluya gəlib çıxdığını göstərir.
Başqa bir yerdə o, 1218-ci il tarixli Sivasdakı Keykavus şəfaxanasındakı nümunələrdən bəhs edərkən bunların ―Burada daş portalın üst kənarında birbirini kəsən altıbucaqlılarda Naxçıvan kümbətlərindəki (türbə) motivlərin
yenidən dəyərləndirildiyi görülməkdədir‖, deyə yazır (2, s.307). Və ya Memar
Sinanın İstanbulda 1545-ci ildə ucaltdığı Xosrov paşa türbəsindən bəhs
edərkən ―memarlıq təcəssümü Naxçıvandakı tuğla kümbətlərin (türbə) sadələşmiş, daşdan bənzərləri halına gəlmiş kimidir‖ deyə yazmışdır(2, s.270).
Qeyd etmək lazımdır ki, Memar Sinanın İrana qarşı Sultan Süleymanın 15351536-ci il səfərinə qatılması, Osmanlı ordusu ilə birlikdə Naxçıvana gəlməsi,
burada Əcəmi əsərlərini görməsi qaynaqlarda göstərilməkdədir (Dalokay
1968). Burada o, yeniçəri qoşununun mühəndisi sifəti ilə iştirak etmişdir. Bu
səbəbdən memar Vədat Dalokayın Sinanın İstanbulda tikdiyi Xosrov Paşa
türbəsi haqqında bəhs edərkən ―burada Atabəylərdən qalma kümbətlərdən bir
soluk gəlir‖ yazması da təsadüfi deyildir(4).
XX əsrin sonlarından etibarən, xüsusən dövlət müstəqilliyinə qovuşduğumuz dövrdə Türkiyədə Naxçıvan bölgəsi tarixi-memarlıq abidələrinin daha
geniş və intensiv şəkildə öyrənilməsi işi həyata keçirilməyə başlanmışdır. Bu
baxımdan türk sənətşünası doc.dr. Turqay Yazarın Naxçıvan abidələrini doktorluq dissertasiyası səviyyəsində tədqiq etməsi və sonra bu işi monoqrafiya
şəkilində nəşr etdirməsi diqqəti cəlb edir. Onun 574 səhifəlik ―Naxçıvanda
Türk mimarisi(başlanğıcından 19. yüzyıl sonuna kadar)‖ adlı irihəcmli əsəri
2007-ci ildə Ankaradakı TTK nəşriyyatı tərəfindən nəşr edilmişdir. Kitabda ilk
dəfə Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarixi-memarlıq abidələri kompleks
şəkildə tədqiq edilərək türk oxucusuna təqdim edilmişdir. Burada bölgədəki
məscidlər, zaviyələr, türbələr, körpülər, mədrəsələr, iş mərkəzləri və bədəstanlar, karvansaralar, buzxanalar, hamamlar, xanəgahlar sənətşünaslıq baxımından ətraflı şəkildə tədqiq edilmiş, arxitektura quruluşu, memarlıq xüsusiyyətləri, kitabələri təsvir edilmiş, bu abidələrin sxemi, planı, foroşəkilləri kitaba
əlavə edilmişdir. Turqay Yazar eyni zamanda ―Türklər‖ adlı çoxcildlik ensiklopediya üçün ―Naxçıvanda Türk mimarisi‖ adlı məqalə də yazmışdır(9).
Müəllif kitabın ―Dəyərləndirmə‖ bölməsində Naxçıvanın memarıq abidələrinin
türk dünyasında yeri məsələsini nəzərdən keçirir və bu abidələri geniş miqyasda müqayisə edir. O, türk memarlığında onbucaqlı türbələri təsnif edərkən
Möminə Xatın, Konya II Kılıc Arslan günbəzini və Marağa Kümbədi-kəbudu
bir qrupa daxil edir və yazır: ―Bu tikililərdən Möminə xatun və Konya Kılıç
Arslan türbəsi xanədan mənsubları üçün inşa edilmişdir. Eldənizlilərin ən
parlaq dönəmlərində inşa edilən Möminə xatun türbəsinin bu tikililərə örnək
olduğu söylənə bilər. Zənnimcə bu təsirin ən böyük səbəbi, Böyük Səlcuqlu
dövləti içindəki ən böyük siyasi gücə sahib olan Eldənizlilərə bir yarınmaq
32

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2018 № 2
məsələsidir və bu plan Anadolu Səlcuqlu sultanı tərəfindən məqsədli olaraq
seçilmişdir‖ (8,s.150).
Müəllif türk türbə memarlığında abidənin alt mərtəbəsinin ortasında bir
ayaq sütunu olan türbələri (I Gilan türbəsi də buraya daxildir-Ə.Q.) bir qrupda
birləşdirərək yazır: ―Bu tikililərin Cənubi Azərbaycandakı nümunələri Marağa
Kümbəti- surx (1147-1148) və Anadoludakı örnəkləri isə Kemah Mengücek
Qazi və Niksar Qırxqızlar türbəsidir (1220). Anadolu, Cənubi Azərbaycan və
Naxçıvanda yer alan bu örnəklər, bu üç bölgə arasındakı mədəni əlaqələrin nə
dərəcə güclü olduğunu göstərməkdədir. Anadoludakı iki türbənin sənətkarı
Ömər bin İbrahim əl-Təbəri (Kemah) və Əhməd bin Əbubəkr əl-Mərəndinin
(Niksar) də bu bölgədən Anadoluya gəlmiş olması, bu plan sxeminin qaynağının Azərbaycan olduğunu göstərməkdədir‖(8,s.148).
Müəllifin Gülüstan türbəsinin bənzərləri haqqında da maraqlı fikirləri
vardır: ―Naxçıvanda bir nümunə ilə təmsil edilən və XIV əsrlə tarixlənən on
iki guşəli və oniki dilimli tikililərin dəyərləndirilməsində, bu əsrin ən böyük
siyasi hadisəsi olan Elxanlı hakimiyyətini nəzərə almaq gərəkdir. Anadolu və
Azərbaycana təxminən eyni tarixlərdə hakim olan Elxanilərin Anadoluya
gətirdikləri və burada inkişaf etdirdikləri bəzi mimarlıq forma və üslublarını
təkrar Azərbaycan və İrana daşıdıqları görülməkdədir. Məsələyə bu şəkildə
yanaşdığımız zaman, Gülüstan türbəsi kimi bütün örnekleri Anadoluda olan bir
türbə tipinin Naxçıvanda inşa edilməsinin səbəbi aydın olur‖(8,s.168).
Naxçıvanda XIV əsrə aid edilən memarlıq abidələrindən biri də İmamzadə türbəsidir. Kərpic materialından inşa edilmiş bu abidə birmərtəbəilidir. Bu
gün də ibadət yeri kimi istifadə edilir. Bu abidənin üslubunda, bəlkə də onun
sxemi əsasında tikilmiş türbələrə Anadoluda da təsadüf edilir. Bu, Batman
vilayətinin Hasankeyf rayonundakı Zeynal bəy türbəsidir. Bu türbə Ağqoyunlu
dövlətinin zamanında, yəni XV əsrdə inşa edilmişdir. Abidənin üzərindəki
kitabədə Zeynal bəy üçün inşa edildiyi göstərilir, ancaq tarix verilməmişdir.
Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin oğlu Osmanlılara qarşı Otluqbeli
döyüşündə (1473) şəhid düşmüşdü. Abidənin ustası kitabədə Əbdürrəhman
oğlu Pir Hüseyn olaraq qeyd edilmişdir ki, bu da onun Naxçıvan və ya Təbriz
memarlıq məktəbinin nümayəndəsi olmasına işarə edir. Bu türbədə də
Naxçıvan memarlıq məktəbinin üslubu açıqca görünməkdədir (7, s.53).
Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin memarlıq sənəti ölməz bir məktəbdir.
Onun sənətində Orta Asiya türk memarlığından qaynaqlanan özəlliklər olduğu
kimi, Anadolu memarlığı, xüsusilə Səlcuqlu və Osmanlı dövrü Anadolu
memarlığı ilə uyğun gələn, səsləşən cəhətlər də çoxdur. Yuxarıdakı qeydlərə
əlavə olaraq onu da göstərə bilərik ki, Anadolu Kemahda inşa edilmiş
Mengücek Qazi, Yozqatdakı Şah Sultan xatun və Çərkəz bəy türbələrinin də
Naxçıvan memarlıq məktəbi, memarlıq abidələri ilə genetik əlaqələri olduğu
zamanında təsbit edilmişdir (1,s.68). Bunlar oğuz türklərinin memarlıq
sənətində də qədim dövrlərdən başlayaraq ortaq mədəni cizgilərə,dəyərlərə,
xüsusiyyətlərə malik olduqlarını sübut edən faktorlardır.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi Sədrinin himayəsi və istirakı ilə təşkil olunan ―Naxçıvan türk-islam mədəniyyəti abidələri:tarixdə və
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günümüzdə‖ beynəlxalq konfransı doğma diyarımızın 2018-ci il dünya islam
mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi ərəfəsində həyata keçirilən mühüm
mədəni tədbirlərdən biri kimi yadda qalacaqdır.
*Məqalə müəllifin 7-8 iyul 2017-ci il tarixdə Naxçıvan Ģəhərində keçirilmiĢ “Naxçıvanın türk-islam abidələri: tarixdə və günümüzdə” mövzusunda keçirilmiĢ beynəlxalq konfransında etdiyi məruzə əsasında hazırlanmıĢdır
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РЕЗЮМЕ
АБУЛЬФАЗ КУЛИЕВ
ИЗУЧЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ
НАХЧЫВАНА В ТУРЦИИ
В 18-ом году проводятся крупномасштабные мероприятия, в
связи с тем, что город Нахчыван является столицей исламской культуры. Если отнестись к вопросу в этом контексте, то распространение
архитектурных образцов Аджами Нахчывани и его влияние в исламском
мире Турции привлекает внимание. Учитывая это, турецкие искусствоведы попытались получить больше информации о влиянии Нахчыванской архитектурной школы в Турции. В этой статье можно найти
отголоски Нахчываньских архитектурных традиций в Турции и изучение
этого вопроса в турецком искусствоведении.
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SUMMARY
ABULFAZ GULIYEV
STUDY AND PUBLICATION OF THE ARCHITECTURAL
MONUMENTS OF NAKHCHIVAN IN TURKEY
In 2018 Nakhchivan city is carrying out large-scale events in connection
with its being the capital of Islamic culture. In this context, the architectural
samples created by Ajami Nakhchivani in the 12th century in the region and
the spread of its influence in the Turkish-Islamic world attract attention. From
this point of view, Turkish art critics have tried to learn more about the
influence of Nakhchivan architectural school in Turkey. The article deals with
the echoes of Nakhchivan architectural traditions in Turkey and the study of
this issue in the Turkish art.
Key words: monument, architecture, Nakhchivan, research, Turkey
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ABBAS SƏHHƏTĠN BĠR TƏRCÜMƏSĠ HAQQINDA
Məqalədə romantik Azərbaycan Ģairi Abbas Səhhətin (1874-1918) rus
Ģairi M.Y.Lermontovun “Mtsıri” poemasını tərcümə etməsi araĢdırılır. Tərcümənin variantları, onların nəĢr tarixi, A.Səhhətin mətni üzərində sonralar aparılmıĢ lüzumsuz dəyiĢikliklər və təhriflər müəyyənləĢdirilir, zəruri dəqiqləĢdirmələr aparılır. Məqalə ilkin mənbələr əsasında yazılmıĢdır və orijinal mətnin
bərpasına xidmət göstərir.
Açar sözlər: Azərbaycan ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, poeziya, tərcümə
XX əsrin ilk onilliklərində ədəbi prosesdə fəal işitirak edən Abbas
Səhhət (1874-1918) dəyərli əsərləri ilə yanaşı, Azərbaycan bədii tərcümə
sənəti tarixində də əvəzsiz xidmətlər göstərmişdir. Ustad mütərcimin müxtəlif
xalqların poeziyasından bir sıra nümunələri dilimizə məharətlə çevirməsi elmi
fikirdə yüksək qiymətləndirilmişdir. Tanınmış ədib Abdulla Şaiq hələ 1912-ci
ildə ―Gülzar‖ dərsliyində verdiyi ―Səhhət təxəllüs Mirzə Abbasqulu Mehdizadənin tərcümeyi-halı‖ adlı yazısında onun tərcüməçilik bacarığını məşhur rus
mütərcimi V.A.Jukovski ilə müqayisədə belə dəyərləndirmişdi: ―Səhhətin tərcümədə daha artıq məharət və istedadı olduğu üçün rus ədiblərindən ―İkinci
Jukovskidir‖ deyə bilərik. Belə ki, cavan şairimizin ―Məğrib günəşləri‖ nam
əsərində rus məşhur şüərasından- Puşkin, Lermontov, Nikitin, Krılov və bir
çox başqa şüəralardan etdiyi tərcümələr əsli ilə müvafiq olmaqla bərabər,
çox şayani-təqdirdir‖ (bax: 12, s.113-114).
Prof. Fəridə Vəlixanova isə ―Azərbaycan tərcümə tarixi‖ kitabında Abbas Səhhət haqqında yazırdı: ―Bu söz ustadının tərcüməçilik fəaliyyəti özünün
təkrarsız yaradıcılıq üslubu, məharəti və gözəlliyi, bədii dilin obrazlılığı ilə seçilməklə tədqiqat üçün zəngin material verir‖ (14, s.22). Professor Alxan Bayramoğlunun vurğuladığı kimi, mükəmməl mütərcimlik qabiliyyətinə malik
―A.Səhhət… özündən əvvəl mövcud olan ənənələri inkişaf etdirərək tərcüməçilik ədəbi məktəbi yaratdı. Bu məktəbin ―manifesti‖ şairin ―Məğrib günəşləri‖
kitabında və onun müqəddiməsində özünün elmi və təcrübi əksini tapmışdır‖
(4,s.226). Belə fikirlər çoxdur və onlar A. Səhhətin Azərbaycan bədii tərcümə
tarixində böyük xidmətlərindən soraq verir.
A.Səhhətin tərcüməçilik fəaliyyətinin böyük bir qismi rus ədəbiyyatından çevirmələrdir. Bu baxımdan onun M.Y.Lermontovdan etdiyi tərcümələr də
diqqəti çəkir. Təqdim olunan məqalədə biz A.Səhhətin M.Y.Lermontovun
―Mtsıri‖ əsərini tərcümə etməsi ilə bağlı bəzi unudulmuş, yaxud mübahisəli
məqamlara və araşdırılmamış məsələlərə diqqət yetirəcəyik.
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Mətləbə keçməzdən öncə, deyək ki, A.Səhhətin ―Mtsıri‖ni tərcümə üçün
seçməsi təsadüfi deyildi. Akademik Məmməd Arif Dadaşzadə 1939-cu ildə
yazdığı ―Lermontov və Səhhət‖ məqaləsində bunun səbəbini belə izah etmişdi:
―Səhhət Lermontovun ―Mtsıri‖sini tərcümə edərkən Mtsırinin möhkəm
iradəsini, azadlıq uğrundakı mübarizəsini, həbsxanalar əleyhinə olan yanıqlı
səsini öz xalqına çatdırmaq, onun da qəlbində böyük ehtiraslar oyatmaq
istəyirdi‖ (3,s.327). Akademik Məmmədcəfər Cəfərov isə ―Mtsıri‖nin əsas
mündəricəsi barədə yazırdı: ―Poemanın qəhrəmanı əsir Mtsıri azad həyata can
atan, lakin belə bir həyata çata bilməyib, onun yolunda və onun həsrəti ilə həlak olan şəxsiyyətin faciəsini əks etdirmişdi. Əsərin oxucular tərəfindən böyük
rəğbət və məhəbbətlə qarşılanmasının da səbəbi bu idi‖ (5,s.179). Akademik
Kamal Talıbzadənin haqlı qənaətinə görə: ―Rus ədəbiyyatının ən gözəl əsərlərindən olan ―Mtsıri‖ poemasını tərcümə edərkən Səhhət, heç şübhəsiz, bu əsərdəki azadlıq meylini, etirazları öz oxucusuna çatdırmaq istəmişdir. İstibdada,
əsarətə üsyan ruhunda yazılan poemada azadlıq ən yüksək bəşəri bir arzu kimi
tərənnüm olunur‖ (13, s. 196). Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələrinin tədqiqatçılarından Alməmməd Alməmmədovun fikirləri də analoji xarakterdədir: ―Rus
şairinin mövzuları, şeirlərinin üsyankar ruhu,vətən sevgisi, azadlıq motivləri
Azərbaycan şairinin arzu və istəklərinə yaxın idi‖ (2,s.146).
Hər şeydən əvvəl, bir maraqlı məqamı nəzərə çatdıraq ki, Abbas Səhhət
rus şairi Lermontovun ―Mtsıri‖ əsərini iki dəfə tərcümə etmişdir. O, ―Mtsıri‖
dən bir parça‖nın tərcüməsini ilk dəfə məşhur maarifçi M.Mahmudbəyovla
birlikdə hazırladığı ―Yeni məktəb‖ dərsliyində 1909-cu ildə çap etdirmişdir
(8,s.150-155). A.Səhhət ―Mtsıri‖ni ixtisarla tərcümə etmiş, həmçinin ilk hissələri çevirməmişdir, ona görə də ―Yeni məktəb‖ dərsliyində həmin bölmələrin
nəsrlə qısa məzmunu, sonra isə poetik mətn verilmişdir. Əsərdə təsvir olunur
ki, on doqquzuncu əsrdə ruslar Dağıstana hücum edib, döyüşlər apararkən bir
rus generalı əsir alınmış altı yaşlı xəstə uşağı Gürcüstana apararaq monastra
verir. Rahiblər onu sağaldıb böyüdür və keşişliyə hazırlamaq istəyirlər. Lakin
bu yeniyetmə azadlıq eşqiylə çırpınır, nəhayət, bir dəfə fürsət taparaq öz elinə
qaçmağa cəhd göstərir. Yolda meşədə ona hücum edən yırtıcı ilə mübarizədə
ağır yaralanır. Ardınca gələnlər üç gündən sonra oğlanı tapıb yenidən monastra
qaytarırlar. Yaralanmış dağıstanlının ölüm ayağında olduğunu görən rahib onu
tövbə etməyə çağırır. Azadlıq aşiqi olan dağıstanlı isə son nəfəsində qayğısız
uşaqlıq illərini, monastrdan qaçıb sərbəst olduğu üç günün şirinliyini, hürr yaşamağın dünyada hər şeydən üstün olduğunu, tükənməz vətən sevgisini və son
arzularını anladır…
Tərcümənin ―Yeni məktəb‖ dərsliyindəki ilk variantında mənzum hissə
nisbətən qısa və natamamdır. A.Səhhət ―Mtsıri‖dən bir parça‖ tərcüməsinin
üzərində yenidən işləmiş, mənzum tərcümə hissəsinin əhatəsini genişləndirmişdir. Xüsusən əsərin qəhrəmanı Mtsırinin azadlıq yanğısı, vətən sevgisi yeni
variantda daha mükəmməl və əhatəli verilmişdir. Bu tərcümənin tam və təkmil mətni məşhur maarifçi, filoloq Fərhad Ağazadənin 1912-ci ildə Bakıda
―Kaspi‖ mətbəəsində nəşr etdirdiyi ―Ədəbiyyat məcmuəsi‖ ndə işıq üzü
görmüşdür (1, s.234-244).
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Apardığımız tədqiqat nəticəsində qəribə və təəssüf doğuran mənzərənin
şahidi olduq. Belə ki, 1920-ci illərdən etibarən müxtəlif vaxtlarda A.Səhhətin
kitablarında, ayrı-ayrı dərslik və toplularda ―Mtsıri‖ tərcüməsi dəfələrlə nəşr
olunsa da, çox təəssüf ki, ―Ədəbiyyat məcmuəsi‖ndəki əsas variant kənarda
qalmışdır. Hərçənd ki, A.Səhhətin ―Əsərləri‖nin 1976-cı ildə çapdan çıxmış
ikinci cildinə yazılmış ―Qeydlər‖də (eləcə də ona əsaslanan sonrakı nəşrlərdə)
―Mtsıri‖nin ilk dəfə 1909-cu ildə ―Yeni məktəb‖də nəşri xatırladılmaqla
yanaşı, nəzərə çatdırılmışdır ki: ―Əsərləri‖n 1950-ci il çapında tərcümənin natamam variantı əsas götürülmüşdür. Bu nəşrə tərcümənin təkmilləşmiş variantı
daxil edilmişdir (F.Ağazadə. Ədəbiyyat məcmuəsi,Bakı, 1912, səh.234-244)‖
(bax: 11, s.291).
Buradan belə anlaşılır ki, A.Səhhətin ―Əsərləri‖nin 1976-cı il nəşrində
məhz F.Ağazadənin kitabındakı daha təkmil mətnə istinad olunmuşdur. Və
lakin... Apardığımız müqayisəli təhlillər göstərir ki, ―Mtsıri‖ tərcüməsinin
1976-cı il nəşrində və ümumən ondan əvvəlki və sonrakı əksər nəşrlərdə
―Ədəbiyyat məcmuəsi‖ndəki mətnlə müqayisədə bir çox dəyişikliklər aparılmışdır. A.Səhhətin ―Əsərləri‖nin yuxarıdakı sitatda xatırladılan 1950-ci il nəşrinə yazılmış qeydlər bunun səbəbini aydınlaşdırmaq üçün konkret bilgi verir:
―Poema ixtisarla tərcümə edilmiş və ilk dəfə ―Yeni məktəb‖ dərsliyində çap
olunmuşdur (Bakı, 1909)... Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra həmin tərcümə A.Şaiq tərəfindən yenidən işlənmiş, təkmilləşdirilmiş və
müxtəlif dərsliklərə daxil edilmişdir.Şairin əsərlərinin1935-ci il çapında da bu
mətn əsas götürülmüşdür.Kitabda tərcümənin ilk variantı verilir‖ (10, s.379).
Yəni mənzərə belədir: Abbas Səhhət ―Mtsıri‖dən bir parça‖nın tərcüməsinin natamam variantını 1909-cu ildə ―Yeni məktəb‖ dərsliyində nəşr etdirmişdir. Bu ilk variant A.Səhhətin ―Əsərləri‖nin 1950-ci il nəşrində də yer
almışdır (10, s.172-179). A.Səhhətin özünün üzərində işləyib hazırladığı tam
və təkmil mətn isə birinci və axırıncı dəfə 1912-ci ildə F.Ağazadənin ―Ədəbiyyat məcmuəsi‖ dərsliyində işıq üzü görmüşdür. 1920-ci illərdən etibarən indiyədək əksər nəşrlərdə ―Ədəbiyyat məcmuəsi‖ndəki mətn, yəni A.Səhhətin
təkmil tərcüməsi yox, həmin mətnin A.Şaiq tərəfindən yenidən işlənmiş variantı verilmişdir.
İndiyədək ədəbiyyatşünaslığımızda bu məsələyə, demək olar ki, diqqət
yetirilməmişdir. Yalnız A.Səhhətin ―Mtsıri‖ni iki dəfə tərcümə etməsini
vurğulayan professor Şamil Qurbanov ilk variantın 1909-cu, daha təkmil
mətnin isə 1912-ci ildə nəşri barədə məlumat versə də, onun bəzi digər
qeydləri faktlarla təsdiq olunmur. Belə ki, tanınmış alim yazırdı: ―Son tərcümə
(―Ədəbiyyat məcmuəsi‖ndəki variant –H.H.) ikinci dəfə 1935-ci ildə A.Səhhətin ―Seçilmiş əsərləri‖nə daxil edilsə də, fərq diqqəti cəlb etməmiş, sonralar isə
şairin əsərləri çap olunarkən ancaq 1909-cu il tərcüməsi, yəni birinci variant
əsas götürülmüşdür. 1976-cı ildə şairin yüz illiyi münasibəti ilə çap olunan
ikicildliyində də əsərin tərcüməsi bütünlüklə əhatə olunmur‖ (7, s.128). Halbuki 1909-cu ilə aid ilk variant yalnız 1950-ci il nəşrində əsas götürülmüşdür.
Apardığımız müqayisəli təhlillər yolu ilə onu da müəyyənləşdirdik ki, prof.
Ş.Qurbanovun iddiasının əksinə olaraq A.Səhhətin ―Əsərləri‖nin 1935-ci il
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nəşrində (toplayıb tərtib edən Ə.Müznib, redaktoru S.Hüseyn) ―Mtsıri‖ tərcüməsinin ―Ədəbiyyat məcmuəsi‖ndəki təkmil mətni yox, onun A.Şaiq tərəfindən yenidən işlənilmiş variantı verilmişdir (9, s.191-207). Təsadüfi deyil ki,
akademik Məmməd Arifin 1939-cu ildə yazdığı ―Lermontov və Səhhət‖ məqaləsində ―Mtsıri‖ tərcüməsindən gətirlən nümunələr də məhz A.Şaiq variantındandır. Digər nəşrlərdə (1976-cı il nəşri də daxil) də bu variant əsas götürülmüşdür. Görünür ki, A.Şaiqin tərcümə üzərində redaktə işi Ş.Qurbanova məlum deyilmiş.
Bu sətirlərin müəllifi 2012-ci ildə çapdan çıxmış monoqrafiyasında
―Mtsıri‖ tərcüməsinin F.Ağazadənin ―Ədəbiyyat məcmuəsi‖ndə və A.Səhhətin
―Əsərləri‖nin ikinci cildində (1976) olan variantlar arasında fərqlərin varlığına
nəzər yetirmiş, bir sıra müqayisələr aparmışdır (6,s.172-177). Burada bizim
məqsədimiz daha ilkin və orijinal qaynağa - ―Ədəbiyyat məcmuəsi‖ndəki
varianta istinadən dəyişiklik və ixtisarların bəzilərinə diqqət yönəltmək, bir
sıra zəruri dəqiqləşdirmələr aparmaqdır.
Hər şeydən əvvəl, qeyd edək ki, tərcümənin ―Ədəbiyyat məcmuəsi‖ndəki
mətni ilə A.Şaiqin hazırladığı variant arasında xeyli fərqlər qeydə alınır. Belə
ki, məcmuədəki mətndə A.Şaiq bir sıra misraları ixtisar etmiş, təxminən yüzə
yaxın misrada isə dəyişiklik aparmışdır. Onlardan bəziləri ümumi redaktə
xarakteri daşıyır. Məsələn, nasıl əvəzinə necə, yıldız əvəzinə ulduz işlənməsi
və s. Elə dəyişikliklər də var ki, fikrimizcə, onlara xüsusi ehtiyac duyulmur.
Bir neçə nümunə:
―Ədəbiyyat məcmuəsi‖ndə :
1) Heç kəsə mən yamanlıq etməmişəm,
Bir xilaf iş dalınca getməmişəm. (1, s.234)
2) O gözəl, fövqəladə dünyayə ,
O cahanü təlaşü qovğayə . (1,s.235)
3) Tək qoy olsun sevimli həmvətənim . (1,s.236)
Abbas Səhhətin ―Əsərləri‖ndə (A.Şaiqin redaktəsində) :
1) Kimsəyə mən yamanlıq etməmişəm,
Bəd əməllər dalınca getməmişəm. (11, s.87)
2) Bir gözəl, bir sevimli dünyayə ,
Qaynayan , pürhəyatü qovğayə . (11,s.87)
3) Yalnız olsun sevimli həmvətənim . (11,s.88)
―Ədəbiyyat məcmuəsi‖ndə və Abbas Səhhətin ―Əsərləri‖ndə olan mətnlərin müqayisəsi bir sıra beytlərdə daha ciddi dəyişikliklərin edildiyini də üzə
çıxarmağa şərait yaradır. Məsələn , Abbas Səhhətin ―Əsərləri‖nin ikinci cildində oxuyuruq :
1) Mən müqəddəs ata-ana sözünə
Tapmadım bir əvəz olan kəlmə . (11,s.88)
2) Unudam ta ki, madəri, pədəri,
O müqəddəs, o dadlı kəlmələri . (11,s.88)
3) Buluda eylədikcə ətfi-nəzər,
Tutur idim əlimdə şimşəklər . (11,s.91)
4)Çox sevinclə qanad açarlar idi,
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O qədər alçacıq uçarlar idi. (11, s.90)
Həmin misralar ―Ədəbiyyat məcmuəsi‖ndə aşağıdakı kimidir:
1)Mən müqəddəs ata - ana ləfzin ,
Deməyə burda bulmadım əvəzin . (1,s.235)
2) Unudayım da mən öz el-obamı ,
Şirin, dadlı , əziz ata - anamı . (1.s.235)
3) Şu səhabə dikib də gözlərimi ,
Tuturdum əlim ilə ildırımı . (1,s.238)
4)Həp yağışdan qabaq qaçardılar,
O qədər alçacıq uçardılar. (1, s.237)
Müqayisəli baxış ―Mtsıri‖dən bir parça”nın sonrakı nəşrlərində, yəni
A.Şaiq redaktəsində yol verilmiş bəzi təhrifləri də dəqiqləşdirməyə imkan
verir.
Abbas Səhhətin ―Əsərləri‖ndə :
Bilmək istərmisən azadlıqda ,
Mən nələr görmüşəm uşaqlıqda ? (11,s.88)
Fərhad Ağazadənin ―Ədəbiyyat məcmuəsi‖ dərsliyində:
Bilmək istərmisən azadlıqda ,
Mən nələr görmüşəm o şadlıqda ? (1,s.236)
Poemanın əsirlikdə olan qəhrəmanı bu misralarda üç günlük azadlıqdakı
xoş duyğulu yaşantılarını xatırlayır, yəni ikinci misranın sonluğunun ―uşaqlıqda‖ yox, ―Ədəbiyyat məcmuəsi‖ndə gördüyümüz variantda- ―o şadlıqda‖ kimi
olması düzgündür. Başqa bir misal. Əsirlikdəki dağıstanlı oğlan uşaqlıqda çay
sahilində oynadığı qayğısız çağları yadına salaraq deyir :
Sarı çay qumların qucaqlar idim ,
Üzərində bütün gün ağlar idim . (11,s.89)
Sual olunur: axı əvvəlki və sonrakı misralarda da təsvir olunduğu kimi,
təbiət qoynunda sevinc dolu vaxt keçirən uşaq bütün günü nədən ağlasın?
“Ədəbiyyat məcmuəsi‖ndəki variantla tanışlıq məsələni aydınlaşdırır və dəqiqləşdirir :
Sarı çay qumların qucaqlardım ,
Üzərində bütün gün oynardım . (1,s.237)
Və yaxud , Abbas Səhhətin kitabında oxuyuruq :
Dinlədim ol sədanı qüvvətsiz ,
Ahü əfqansız , eşqü həsrətsiz . (11,s.97)
Beytdəki ―eşq‖ sözü əsla yerinə düşmür, çünki burada əsirlikdən qaçan
gənc ardınca gəlib onu geri qaytarmaq istəyənlərin səsini eşitməsini təsvir edir.
Beləcə, ―Ədəbiyyat məcmuəsi‖nə baxış dəqiqləşdirməyə şərait yaradır :
Dinlədim ol sədanı qüvvətsiz ,
Ahü əfqansız , əşkü həsrətsiz . (1, s.242)
Göründüyü kimi, ah, fəğan, göz yaşı və həsrət anlayışları bir-birini tamamlayır. İkinci misradakı həmin söz “eĢq” yox, “əĢk” (göz yaşı) şəklindədir.
―Mtsıri‖ tərcüməsinin ―Ədəbiyyat məcmuəsi‖ndəki variantından daha bir nümunə:
Əgər o şanlı günlərin yerinə,
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Ya o qiymətli illərin birinə
Versələr min behişt rövzəsini,
Bil, dəyişməm bir dəqiqəsini. (1, s.243)
A.Səhhətin ―Əsərləri‖ndə yuxarıdakı ikinci misrada “illərin” sözü “ellərin” şəklində verilmişdir (11, s.98) ki, bu da uyğunsuzluq yaradır. Aşağıdakı
misralarda isə qafiyənin bəsitliyi (istəmisən, eyləmisən) ilk baxışdan nəzərə
çarpır:
Qoca! Əlbəttə, sən çox istəmisən,
Həm bu babətdə səy eyləmisən. (11, s.88)
―Ədəbiyyat məcmuəsi‖ndəki variantda isə həmin misralarda qafiyə
dolğundur:
Qoca, əlbəttə, çox diləmişsən,
Həm bu babətdə səy eləmişsən. (1, s.235).
Və yaxud, tərcümənin 1909-cu ildəki ilk variantında Qafqaz dağları
haqqında belə bir misra var: ―Qarlı ağ qüllələrlə cəbhətəraz‖ (10, s.174).
A.Səhhət təkmil variantda - ―Ədəbiyyat məcmuəsi‖ndə həmin misranı daha
dolğun şəkildə vermişdir: ―Parlayan, qarlı başla çün almaz‖ (1, s.236). Bu
misra ―Əsərlər‖də - A.Şaiqin redaktəsində aşağıdakı kimidir: ―Təpəsi sanki
parlayan almaz‖ (11,s.88)…
“Mtsıri”dən bir parça”nın tərcüməsinin ―Ədəbiyyat məcmuəsi‖ndəki variantında olan bir sıra misralar Abbas Səhhətin ―Əsərləri‖ndə A.Şaiq tərəfindən ixtisar edilmişdir. Məsələn, ―Əsərləri‖n ikinci cildində birinci bölmə belə
tamamlanır :
Mən bu eşqi ürəkdə gizləmişəm .
Gecələr göz yaşımla bəsləmişəm . (11,s.87)
―Ədəbiyyat məcmuəsi‖ndə isə bundan sonra daha üç beyt verilmişdir :
Daha mən faşü bərməla deyirəm ,
Şimdi kətm etməzəm , uca deyirəm .
Var başımda vətən təmənnası .
Qəlbdən çıxmaz eşqü sevdası .
Gər günahsa , sizcə, bu rəftar ,
Eyləməm hərgiz ondan istiğfar . (1,s.285)
―Ədəbiyyat məcmuəsi‖ndə ―Mtsıri‖ tərcüməsinin ikinci bölməsindəki
―Türbəsindən nə də nişanım var‖ misrasından sonra aşağıdakı iki beyt A.Səhhətin ―Əsərləri‖ndə verilməmişdir:
Dedim ol vaxt qəlbi - naşadə ,
Ağlama , ol fərarə amadə .
Olsa bir ləhzə də əgər imkan .
Versə bəxtim mənə əcəldən aman . (1,s.236)
Abbas Səhhətin ―Əsərləri‖nin ikinci cildində oxuduğumuz ―Mtsıri‖dən
bir parçanın tərcüməsinin üçüncü bölməsində: ―Bax, sən orda keçirmisən günlər‖ misrasından (11, s.89) sonra aşağıda göstərilən daha bir beytin olması da
Fərhad Ağazadənin ―Ədəbiyyat məcmuəsi‖ ilə tutuşdurma sayəsində müəyyənləşdirilir:
Yada düşdü keçən səadətlər ,
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Aydın - aydın tamam o halətlər . (1,s.236)
O da maraqlıdır ki, ―Ədəbiyyat məcmuəsi‖ndəki bu beytlərə tərcümənin
1909-cu il və ona əsaslanan 1950-ci il nəşrlərində də rast gəlirik (10,
s.175)…1950-ci il nəşrində ilk variantdakı ―Şimdi kətm etməzəm, uca deyirəm‖,- misrası ―İndi gizlətmirəm, uca deyirəm‖, - şəklindədir (10, s.173). Yəni
ərəbcə olan “kətm” (sirr saxlama, gizləmə) sözü doğma dildəki qarşılığı ilə
əvəzlənmişdir…
Deyilənlər göstərir ki, A.Səhhətin ―Mtsıri‖ tərcüməsi üzərində A.Şaiqin
redaktə işinə elə bir zərurət yox imiş. Bu tərcümə ümumən mükəmməldir.
A.Səhhətin Lermontovdan tərcümələrinin dolğunluğunu, orijinala yaxınlığını,
yüksək şeiriyyətini nəzərə alan F.Ağazadə 1919-cu ildə şairə həsr etdiyi ―İki
ziya‖ adlı məqaləsində yazırdı: ―Bu tərcümələr əsilləri ilə o qədər yaxın, o qədər mütabiqdir ki, hər iki dilə vüqufu olan zəvat ―onların ruscaları ilə bərabər
türkcələrini də rus şüərası yazmışdır‖, deyə iddia və hökm vermiş olurlar.
Həqiqətən, indiyə qədər türk şüərası arasında Mirzə Abbasın tərcüməsi kimi
düzgün tərcüməyə rast gəlmədik. Odur ki, mərhuma ―türklərin Lermontovu‖
ləqəbi verilirsə, bəhəqq səzadır‖ (11,s.216). Belə mütərcimin mətninə əl
vurmağa lüzum yox idi.
Hər bir tərcümə əsəri mütərcimin yaradıcılıq axtarışlarının ifadəsi olmaqla yanaşı, həm də həmin dövrün ədəbi-mədəni mühitinin, dil-üslub xüsusiyyətlərinin daşıyıcısıdır. Ona görə də hesab edirik ki, Abbas Səhhətin ―Mtsıri‖
tərcüməsinin nəşri zamanı indiyə qədərki yanlışlıq aradan qaldırılmalı, A.Şaiqin sonralar dəyişdiyi varianta yox, mütərcimin özünün hazırladığı tam və
təkmil mətnə-1912-ci ildə Fərhad Ağazadənin ―Ədəbiyyat məcmuəsi‖ndə
verilmiş varianta əsaslanmaq gərəkdir. Çünki, yuxarıda deyilənlərdən də
göründüyü kimi, A.Şaiqin mətn üzərində işi bir sıra təhriflərə və ixtisarlara
gətirib çıxarmışdır. Bunu nəzərə alaraq A.Səhhətin ikinci və daha təkmil tərcümə variantını çapa hazırlayıb yaxın vaxtlarda oxuculara təqdim edəcəyik.
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РЕЗЮМЕ
ГУСЕЙН ГАШИМЛИ
ОБ ОДНОМ ПЕРЕВОДЕ АББАСА САХАТА
В статье рассматривается перевод стихотворения русского поэта
М. Ю. Лермонтова «Мцири» азербайджанским романтическим поэтом
Аббасом Сахатом (1874-1918). Кроме этого
определяются
разновидности переводов, их история публикаций, ненужные изменения
и искажения, выполненные по тексту А. Сахата, и сделаны необходимые
уточнения. Статья основана на оригинальных источниках и служит для
восстановления исходного текста.
Ключевые слова: Азербайджанская литература, русская
литература, поэзия, перевод
SUMMARY
HUSEIN HASHIMLI
ABOUT ONE TRANSLATION OF ABBAS SAHHAT
The article deals with the translation of the poem "Mtsiri" of the
Russian poet M. Yu. Lermontov by the Azerbaijani romantic poet Abbas Sahat
(1874-1918). In addition, the types of translations, their history of publications,
unnecessary changes and distortions made according to the text of A. Sahhat
are determined, and necessary clarifications are made. The article is based on
original sources and serves to restore the source text.
Key words: Azerbaijan literature, Russian literature, poetry, translartion
(Akademik Əbülfəz Amanoğlu Quliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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ƏLĠ KƏRĠM VƏ ƏDƏBĠ DĠLĠMĠZ
Məqalədə Əli Kərimin dil-üslub xüsusiyyətləri haqqında danıĢılır. ġairin
xalq yaradıcılığına münasibəti, ümumxalq dilindən faydalanmasını göstərən
faktlar əsasında onun ədəbi dilimizdəki mövqeyi təyin edilir. Əli Kərimin
poetik dilindən alınmıĢ dil-üslub nümunələri elmi-nəzəri təhlilə cəlb edilir.
ġairin dilinin zənginliyini təsdiq edən nəzəri fikirlər onun poeziyasından
alınmıĢ örnəklərlə əsaslandırılır.
Açar sözlər: ədəbi dil, üslub, bədii söz, poetik dil, məna.
Azərbaycan bədii dilində öz dəst-xətti olan söz sənətkarlarından biri də
Əli Kərimdir. Yoxluğunun Mikayıl Müşfiq yoxluğuna bərabər tutulması onun
dəyərinin ölçüsünü göstərən müqayisələrdəndir. Təsadüfi deyildir ki, ―...Ədəbiyyatımızda və bədii tənqidimizdə bir ―Əli Kərim şeri‖ deyilən anlayış var‖
(3, 4). Əli Kərim ilham coşqunluğu, hadisələrə özünəxas münasibəti, fərqli
baxışı, orijinal dili olan şairlərdəndir. ―Əli Kərimin oxucusunu öz poetik
mühitinə salmaq istedadı əfsunçuluq səviyyəsinə yaxınlaşır‖ (3, 7). O, bədii
dildə elə iz buraxır ki, bu prosesdə onun xüsusiləşən üslubu meydana çıxır və
adamı heyrətdə qoyur:
Otuzdan çox yaşamışam...
Göyçayda,
Bakıda,
Moskvada,
Tiflisdə.
Arabada, təyyarədə,
Gah qum üstdə,
Gah dənizdə.
Sevgi toranında,
Mühazirə salonunda...
Bəzən baş tutmayan şerimin
Dağılmış divarlarının xarabasında,
Bəzən söz yarışında.
Bəzən ölüm sözünün polyar qışında (2, 15).
Əlinə qələm alandan bəri diqqətdə olan, könülləri ovsunlayan Əli Kərimə xalqın məhəbbəti böyük olmuşdur. Bəzən də düşünmüş və təəssüf etmişlər
ki, o, layiqli qiymətini almayıb. Şairin yaradıcılıq dövrü elə bir zamana düşmüşdür ki, başqa millətlərdən olanlara ―Azərbaycanın xalq şairi‖ adı verilir,
Əli Kərimlər isə diqqətdən kənarda qalırdılar. Mərhum şairimiz Eldar Baxış
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―Zori Balayana cavab‖ əsərində, bu mənada, dərin bir təəəssüf və kədərlə, bir
qədər də inkarçılıqla deyirdi:
Hələ yüzdən biri, mindən biridir,
Bu, mənim dərdimin, mənim sərimin
Samvel Azərbaycan xalq şairidir,
Amma adı yoxdur Əli Kərimin (1, 78).
Əli Kərimin yaradıcılığında diqqəti çəkən xüsusiyyətlərdən biri onun
rəngarəng mövzulara müraciətidir. ―Əlinə qələm aldığı gündən, hətta sənətkarlığı yetkinləşmədiyi dövrdə belə, Ə.Kərim mövzu məhdudluğu bilməyib, özünü çağırılmış bayatıların çərçivəsinə salmayıb. Onun şair ilhamı doğuluşundan
buxov üzü görməyib, siftədən gözəlliklə yanaşı, həm də əlvanlığı seçib. Mövzuları ən azı əsərlərinin sayı qədərdir‖ (3, 4). Bu mövzuların bolluğu və fərqliliyi şairin dilinə əsaslı şəkildə təsir edir və onun təzəliyini, təravətini çoxaldır:
Hər könül istəyim, könül harayım
Ellərin qeydinə belə qalaydı.
Heç nə istəmirəm, mənim Kür çayım,
Bir sənə bənzəyən nəğməm olaydı (2, 18).
Dil-üslub baxımından qüdrətli gənc şairin gözəl bir arzusunun əks
olunduğu bu misralar yazılarkən, bəlkə də müəllifin özü də fərqinə varmırdı ki,
onun nəğmələri elə yaranışdan Kür əzəmətli, Kür coşquludur. Bu həqiqət sonra
sanki birdən-birə dərk və etiraf edilir:
Qucaqlaşıb Kürüm ilə
Öpdüm onu neçə kərə,
Gör biz necə qovuşduq ki,
Axır mən də döndüm Kürə.
Kürə döndüm!
Kürə!
Kürə!
Artdı gücüm milyon kərə (2, 18-19).
Əli Kərim dünyaya baxışı, mövzuların dərinliyinə girməsi, onlarda
hansısa bir məziyyəti tapıb üzə çıxarması ilə müasir şairdir. O, qələmə aldığı
mövzuları da müasirləşdirməyi bacarır. Məsələn, ―Qayıt‖ şeri ilə qədim
zamanlardan tanış olan ―dövrümüz üçün bir qədər arxaik görünən hicran
mövzusu, necə deyərlər, müasirləşdi‖ (3, 6):
Həsrətin araya atdı dağ, dərə,
Sönən işıq oldun, batan səs oldun.
Qayıt, mənim gülüm, qayıt bu yerə,
Ay mənim istəyim, nə gəlməz oldun! (2, 153).
Əli Kərimin hicranında gecə və gündüz, yollar və küçələr qarışıq düşüb,
ümidlər, arzular pərən-pərən olub:
Qayıt, mənim gülüm, yerbəyer eylə
Dərdli gecələri, səhərləri sən.
Çaşıb başqa yolla keçirəm elə
Düz öz qaydasınca küçələri də.
Qayıt, yerinə qoy Ayı, Günəşi, 46
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Yenə olduğutək görüm həyatı.
Qayıt, gözüm nuru, könlüm atəşi,
Qayıt, sahmana sal bu kainatı (2, 153).
―Kainatı sahmana salmaq‖ səslənməsi və mənası ilə nə qədər də gözəl
ifadədir! Şair hamı kimi demir ki, ayrılıq çətindir, o, dünyanı alt-üst elədi,
deyir ki, Ayı, Günəşi yerinə qoy, onlar yerində olsa, hicran da bitər. Doğrudan
da, Əli Kərimin bəhs elədiyi hicran fərqlidir, diqqəti çəkəndir. Digər əsərlərində də onun seçkinliyi bilinir. Əslində, bu keyfiyyəti bacarıqla işlədilən sözlər
və fikirlər yaradır:
Ürəyim, sən deyən, çox cavan deyil,
Nə qədər dərdini daşıyıbdır o.
O qədər sürətlə vurub ki, sənsiz,
Bəlkə də lap yüz il yaşayıbdır o (2, 157).
Əli Kərimin dilində üzdə bilinməyən, anlam baxımından dərk edilən və
insanı düşündürən incə bir tərbiyəedici, nəsihətverici çalar, get-gedə güclənən
estetik zövqün meydana çıxmasını əsaslandıran faktlar vardır. ―Əli Kərim sənəti gənclərimizi müasir zövqdə tərbiyələndirməklə yanaşı, ata-baba adətlərimizin, ulu əxlaq normalarımızın qorunub saxlanmasına müdrikcəsinə xidmət
göstərirdi‖ (3, 7). Bu baxımdan, onun ―Qaytar ana borcunu‖ əsəri son dərəcə
səciyyəvi xüsusiyyətlərlə zəngindir. Əsərdə həyat yoldaşını müharibədə itirən
cəfakeş bir ananın övladını böyütmək, oxutmaq arzusu ilə bağlı epik əsərlərə
xas olan maraqlı bir süjetlə onun hiss və həyəcanlarının tərənnümçüsü olan
lirizm birləşmişdir:
Kədəri dalğa-dalğa doldusa da ürəyə,
Lakin nə saç yolaraq verdi əsəb küləyə,
Nə şivən etdi ana,
Ürəyində ağlayıb gülmək öyrətdi ona (2, 127).
Tələbəlik həyatından dörd il keçəndən sonra anasını unudan oğulun arxasınca Bakıya yol alan, cavablanmayıb yollarda bezən ana məktubları təsəlli
verə bilmir, dərd üstünə dərd qoyur. Şair ləyaqətli bir oğul qeyrəti ilə ona gülüş
verən anaya dərd verən oğula borclarını xatırladır və bu, insanlığın hökmü
kimi səslənir:
Deyirəm ki, o boyu, buxunu qaytar geri!
Deyirəm ki, varını, yoxunu qaytar geri!
Qaytar onun borcunu,
Gülüşünü, adını, sözünü qaytar geri!
Qaytar onun borcunu,
O borc sənin özünsən, özünü qaytar geri! (2, 129).
Əli Kərimin əxlaq normalarına ehtiramı ifadə edən əsərlərindən neçəsində müəllimlərinə hörmət və ehtiramı öz əksini tapır. O, müəlliminin sözlərini
şeirlərinin ilhamçısı hesab edir:
Şeir dünyasında qərib deyiləm,
Sözüm olmasa da, o qədər dərin.
Hər şeir yazanda ilk misra kimi
Durur göz önümdə sənin sözlərin (2, 74).
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Şairin gözəl sözlərinə ilham verənlər ana, müəllim, vətən onun misralarında qırmızı xətt kimi nəzərə çarpır:
Mənə deyirsiniz ki,
Hər gün, hər səhər-axşam
Nəğmə,
Şeir yazıram.
Anam, hər kəlməm, sözüm
Səninkilərdi ki, var,
Könül odundur onlar.
Müəllimim, bu xətt də
Səninkidir, səninki...
Sevgilim, bu ilhamım
Səninki, Vətəninki.
Mən nəyəm –
Sadə katib,
Önümdə kağız,
Qələm.
Sizin qüdrətinizlə
Sizə
Nəğmə deyirəm (2, 107).
Əli Kərim oxucuların rəğbətini qazandığı kimi, dilçi və ədəbiyyatşünasların, xüsusilə də ədəbi tənqidin diqqətindən kənarda qalmayıb. Qələm sahibləri onun dəyərini hələ zamanında anlamış, istedad və bacarığını həmişə qiymətləndirmişlər. Təsadüfi deyildir ki, Əli Kərimin ifadə, misra və fikirləri ―Füzuli
sənətinin kökündən cücərmiş pöhrələr‖ kimi dəyərləndirilmişdir (3, 11).
Əli Kərimin mövzularının içərisində ―söz‖ diqqəti daha çox çəkir:
Neçə gündür, yazmamışam,
Sözlər qaçıb dağa-düzə.
Baxımsızlıq olan zaman
Söz özü də baxmır sözə (2, 137).
Sözün sözə baxmamağı dilimizə gələn uğurlu bədii faktlardandır. Şair
özülü məhəbbətdən, saflıqdan olan sözün böyük qüdrətə malik olduğunu
göstərir:
Ən möhkəm körpü sözdür,
Sal dənizin üstündən.
Çirkab çayı –
Paxıllıq dalğalı
Qeybətin üstündən,
Çək onu eldən-elə,
Ölkədən-ölkəyə,
Ondan millətlər keçsin,
Məmləkətlər keçsin.
Saxlar,
Uçulmaz,
Dağılmaz
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Günəş könüllü söz,
Məhəbbət özüllü söz (2, 138).
Şairin sözlər haqqında başqa bir şeiri tamamilə bənzərsizdir, Əli Kərimsayağıdır.
Gecə yarısı yenə gəlmişsiniz
Yurdsuz-yuvasız,
Tökülüb yan-yana yatasınız
Kağız döşəklər üstə davasız-şavasız.
Yox, qardaşım sözlər!
Dostum sözlər!
Bəsdir, daha dözdüm, sözlər.
Nə vaxt bəs sizinlə
Verib çiyin-çiyinə
Hücum edəcəyik mənaların çiyinə!
Eh, sözlər.
Bilirsinizmi, məni nə səslər?!
Gəlin qalanın uc-uca,
Dolayım sizi Yer kürəsinin belinə
Götürüm çiynimə (2, 144).
Bəzən şair ürəyindəki sözü qələmə boşalda bilmir: ya məqam yoxdur, ya
layiqincə demək üçün fürsət axtarır, ya söz ürəkdən çıxa bilmir, sözlər düyün
düşür. Onların açılması üçün ürək gərəkdir, həyəcan gərəkdir:
Qələmdəki mürəkkəb məni yandırır.
Qəlbimdə qalan söz kimi,
Qələmim boşalaydı,
Ürəyim boşalaydı.
Döyün, könül, döyün, könül.
Sözün düşdü düyün, könül!... (2, 144).
Əli Kərimin sözlə bağlı təəssüf dolu misraları da vardır:
Sinəm sızıldayır masadan ötrü,
Könlüm – neçə sözün qəbristanlığı (2, 143).
Ürəyin ―söz qəbristanlığı‖ hesab edilməsi də Əli Kərimin qələminə məxsusdur. O, qələmə aldığı obyektin, insanın, hadisənin, hiss və duyğuların təkcə
bədii portretini yaratmır, sanki rəssam kimi şəklini çəkir. Sözləri rəssam qabiliyyəti ilə işlətmək şairin ədəbi novatorluğunu gücləndirir. ―Ədəbiyyatda novatorluq – bədii təfəkkürün müasir mühitdə, mədəni-zehni səviyyə ilə ahəngdarlığıdır, ictimai-sosioloji tələbatla, dəb-zövq çağırışı ilə zaman-zaman yeniləşməsidir. Bu, bədii əsərin janrı, üslubu, obrazlar sistemi, kompozisiya-tərkib
elementləri ilə yanaşı və bəlkə də birinci növbədə, dilində üzə çıxır; bu, bədii
dilin ən əvvəli və bilavasitə leksikonunda, təşbehlər sistemində – söz-obrazlarında diqqəti cəlb edir, sintaktik yeniliyin özü də məhz leksikon vasitəsilə görünür. Bədii əsər obrazlı təfəkkürün üzərində qurulduğundan müqayisə tərzinə,
bənzətmə üsuluna xüsusi fikir verilir (3,10). Əli Kərimin dil və üslub özəllikləri ilə tanışlıq belə bir qənaətə gəlməyə səbəb olur ki, şairin sözləri tapmaqda,
onları istənilən bədii məqamlarda işlətməkdə heç bir çətinliyi yoxdur. Şairin
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özü isə belə deyir: ―Girdim söz dünyasına, çox gəzdim, çox aradım kəşfiyyatçılar kimi‖.
Ürəyimdə
Dərinlikdə yüksəkliyin
Bir-birinə təkanı.
Bir az əvvəl
Qələm tutan əlimdə Kainatın sükanı (2, 170).
Layiqli söz Əli Kərimin idealıdır. ―Söz axtardım, tapmadım, misram
qopub töküldü özülsüz divar kimi‖ – deyən şair haqlıdır. Sözün keyfiyyəti poetik dilin əsasıdır. Yerinə düşməyən söz fikrin mənasını azaldır, dəyərini aşağı
salır. Əli Kərim deyir ki, ―Bircə olmayaydı... ağızda söz kimi görünməzliyin‖.
Doğrudan da, söz nə qədər ağızdadırsa, gizlidir, görünməzdir, ağızdan çıxdıqdan sonra isə qulaqlara girir, ürəklərdə yaşayır, neçə-neçə fikrin mənasını ifadə
edir, ömrünü yaşadır. Əli Kərim isə heç vaxt görünməz olmamışdır; poeziyaya
yenicə qədəm qoyanda da, sonra da.
Yaxşıya pis desələr,
Pisə yaxşı desələr,
Bunu görcək qəzəblənib yaxşılar da
Pis olmaq istəsələr...
Nə deyim sənə,
Vay o günə,
O günə! (2, 152).
Ġsti sözlərin qoynunda qızınırıq– deyən şairin ifadələrinin, demək olar ki,
hamısı yenidir. ―Əli Kərimin dil yeniliyinin özündə bir orijinallıq var: başqalarında dil yeniliyi əksərən leksikondan başlayıb təşbeh sisteminə keçir və sonra
da bədii-fərdi nitqin bütün künc-bucaqlarını əhatə edir. Burda isə novatorluq
birbaşa təşbeh sistemindən start götürür, sonra sintaksisi fəth edir və buradan
da asanlıqla bütün nitqi ələ alır; ona görə asanlıqla ki, sintaksis nitqinin bütün
elementlərini özündə birləşdirən və fikrin gerçəkliyini reallaşdıran, ünsiyyəti
(sənətkarlarla oxucu arasındakı bədii-estetik əlaqəni) təmin edən sahədir. Məhz
buradan (sintaksisdən) bədii nitqin bütün qatlarına damarlar yayılır‖ (3, 10).
Çox yazdım gecə...
Pozdum.
Demə, barını dərdim.
Könül alışdı, yandı.
Başımdan aşdı dərdim,
Bir qalın xətt çəkəndə
Üstündən yazdığımın,
Kağızda yeri qaldı.
Heç olmasa,
Deyərlər: – Şairin oxucuya
Bir hörmət sətri qaldı (2, 25).
Əli Kərim bəyənməyib pozduğu misranı oxucuya ehtiramı kimi qiymətləndirir və buradakı ―hörmət sətri‖ ifadəsi tamamilə yeni və uğurlu dil faktla50
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rından biri kimi diqqəti çəkir. Şeirdə ―mənalı sətir‖, ―sanballı sətir‖ və s. ola
bilər, lakin ―hörmət sətri‖ ifadəsi orijinal ifadə örnəyi olaraq poetikliyi ilə seçilən sintaktik vahidlərdəndir. Və ya şaxtanın üzə yapışmasının ―qışın öpüşü‖
adlandırılması da belə Əli Kərimsayağı bədii-sintaktik əməliyyatlardandır:
Qışın öpüşü kimi
Şaxta yapışır üzə (2, 26).
Adi əşya və hadisələrə qeyri-adi poetizm verən şair gəmi haqqında gözəl
bir ifadə yaradır:
Könlünü atmış sulara
əbədi lövbər kimi (2, 27).
Bu bənzətmə bədii dildə maraqlı və fərqli təşbeh örnəklərindən biridir.
―Poetik, xüsusilə şeir dilinin üslubi müəyyənləşməsində təşbehin quruluşu və
məzmunu mühüm diferensial göstəricidir. Bu, sənətkarın estetik dünyagörüşü
haqqında aydın təsəvvür verir. Nəyi nə ilə müqayisə etmək, əslində, bədii
predmetin cəmiyyətlə, geniş mənada isə bütün təbiətlə dialektik təmasını və
deməli, ədibin də təbiət və cəmiyyəti hansı diaqonal altında görməsini aydınlaşdırır. Bənzədənlə bənzədilənin münasibəti obyektiv xarakterindən başqa,
sırf subyektiv cəhətlə də – şəxsi zövqlə də bağlıdır: əvvələn, hamı gözlə gorunən oxşarlıqları görsə də, bəzisini bir, başqasını digər cizgilər cəlb edə bilər,
ikincisi daxili-məzmun uyğunluğunu çoxu görməyə bilər. Bir də görürsən ki,
filan əşya və ya hadisələr arasında indiyə qədər heç kəsin seçmədiyi bir yaxınlığı məhz filan sənətkar aşkar edir. Görülməmiş əlaqələrin görülməsi sistemə
çevrildikdə üslubi xüsusiyyət formalaşır və dil-üslub novatorluğu üçün imkan
açılır. Beləliklə, yenilik silsiləsində təşbeh mühüm həlqələrdəndir‖ (3, 10).
Sevgisi də soyuq idi – təzə əkini
Hər bəladan hifz eləyən qalın qar kimi (2, 28).
Əslində, ―soyuq sevgi‖ mənfi ifadədir və qar da, sözsüz ki, soyuq olur.
Lakin müəllif bu soyuqluqda isti bir münasibət tapır və bunun dəyərini anladır:
qar soyuq olsa da, əkini qoruyur, onun qoruculuq keyfiyyəti soyuqluğundan
yüksəkdə dayanır və ata sevgisi ilə adi bir təbiət hadisəsi olan qarın təzə əkini
qoruma fəaliyyətinin müqayisəsində valideynin hansı məqamda olursa olsun,
zahiri münasibətdən asılı olmayaraq övladını qorumaq qayğısı dərk edilir.
Könlümdə duyğuların
Rəngbərəng,
Aydın, qəşəng
Qövsi-qüzehi vardır (2, 23).
Bu duyğuların qövsi-qüzehinə düşən günəş işığında sözlərin parlaqlığı
üzə çıxır. Gözəl duyğular gözəl sözlərlə ifadə olunur.
Əli Kərimin dilində xalq danışığı faktları o qədər güclüdür ki, duşunürsən ki, onları şairin leksikasından çıxarsaq natamamlıq, yarımçıqlıq yaranar.
Danışıq dilində ―mümkün qədər‖, ―hədsiz dərəcədə‖ anlamında işlənən ―o ki
var‖ sözü şairin dilində ritm yaratmağa xidmət edərək, fonetik obrazlılığı gücləndirir:
O güclü dalğalar, o gur dalğalar
Qəfil yerimdən də qoparsın məni.
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Gurlasın o ki var, coşsun o ki var,
Yüyürdə-yüyürdə aparsın məni (, 31).
Dildə ―var‖ sözünün üslub imkanları çoxdur. O, maliklik və mövcudluq
mənalarından başqa digər anlamlarda da işlənə bilir:
Gurla var gücünlə, gurla, ey külək,
Saçımı da dağıt, sinəmdən də bas (2, 31).
Burada ―var‖ sözü ―bütün‖ mənasında işlənmişdir.
Əli Kərimin ―Füzuli‖ şeri Şərq aləminin bu əzəmətli və əvəzsiz lirikinə
layiq dərin anlamlı ifadələrlə zəngindir:
Gəldi kəsdi qapının ağzını şöhrətlə ad.
Ey böyük ustad,
Heyhat,
Ürəyində o ada, şöhrətə yer vardımı?
Min bir kədər əlindən
orda yer qalardımı?
Gəldi cavan bir qızın
vədəsiz məhəbbəti,
Könlündə dərd əlindən
bu eşqə yer vardımı? (2, 33).
Fərqli bədii detallar tapmaq, Füzuli dərinliyində yazmaq, poetik ritmi sənətkarlıqla növbələşdirmək, sözləri, firkiləri özünəməxsus cizgilərlə poetikləşdirmək, mövzu seçmək, predmetə yanaşmaq orijinallığı Əli Kərimin dilini səciyyələndirən keyfiyyətlərdir. Onun dilindəki ―könül ilhamının uşaq yuxusu
kimi dağılması‖, ―üzrxahsız təbəssüm‖, ―lal dostluğun ətri‖, ―ölkələrin məhəbbət mənzili‖, ―hörmət sətri‖, ―ölümdən utanmaq‖, ―vəhşi ilham‖, ―ömür dastanının misraları‖, ―təsəvvürün təsəvvürünə süvar olmaq‖, ―başı sözün yamacına
söykəmək‖, ―qəzəbin belindəki at‖, ―sərhədsiz təfəkkür‖, ―həqiqət şəhidi‖, ―bir
nadan sözünün söz kölgəsinə qərq olmaq‖, ―fikrimin vətəni‖, ―nəhayətsizlik
ilğımları‖, ―yorğunluq bürküləri‖, ―kəlmələri göydə dənləmək‖, ―sevinc dilənçisi‖, ―sözləri çiləmək‖, ―soyuq sözü yandırmaq‖, ―sözdə söz boyda köz‖, ―üzdə üz boyda günəş‖, ―çovğunların rəqsində itmək‖, ―böyük əqidədən bir
misralıq enmə‖, ―ölmək istedadı‖, ―al qan ilə tarixləri qızartmaq‖, ―sevincin
ayıq keşikçiləri‖, ―ayrılığın sözləri‖, ―vəfalı həsrət‖, ―gözlərimin məmləkəti‖,
―kədər dalğalı ümman‖, ―şıltaq həsrət‖, ―tərs intizar‖, ―həsrətin həqiqəti‖,
―könülün zədəli ehtimalı‖, ―dərddən, kədərdən səadət yaratmaq‖ kimi ifadələr
poetik linqvistikamızın bəzəyinə çevrilən sintaktik örnəklərdəndir. Onun
dilindəki ―şeir yası‖ da diqqəti çəkən ifadələrdəndir:
Mən bir bulaq görmüşəm,
Əslində, görməmişəm,
Çox baxdım dibindəki
Əlvan daşa, yosuna.
Dostum dedi: - Nə batdın
Yenə şeir yasına? (2, 174).
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Yorulmaz istedad, geri çəkilmək bilməyən ilham Əli Kərimin dilini,
üslubunu elə mükəmməlləşdirib ki, sonrakı şairlərin çoxu onun sənətkarlıq
poetikasının sehrinə düşmüşlər.
Sinəm üstə uyduzlar, Ay,
Könlümdə xalq məhəbbəti,
Eldən-elə axıb getdim, –
Dalğamda dağ əzəməti (2, 19).
Əli Kərim şeirlərinin birində deyir:
Adi bir insanam mən,
Adidən də adiyəm (2, 53).
Əslində, o, adi insan olmayıb, sadə və təvazökar insan olub. Onun
sadəliyində qəribə bir böyüklük hiss olunur. Necə ki, adi misralarından böyük
mənalar süzülür. Oxucu Əli Kərimin dilindən çıxan bir həqiqətə möhkəmcə
inanır:
Baxsan bu dünyanın ha tərəfinə,
Bir yerdə qəbrim var, on yerdə sağam.
Göy uçsa, yer qopsa, ölmərəm yenə,
Hələ neçə dəfə doğulacağam (2, 62).
Əli Kərim Rəsul Rza haqqında yazdığı bir şeirdə şairləri bir-birindən
fərqləndirərək, onların dəyərini üzə çıxarır:
Dünyada çoxdur şair,
Necə sayım onların hamısını birbəbir,
Şair var ki, ömrünü
Başlamamış bitirir.
Cansız əsəriylə bir
Ömrünü də bitirir.
Şair var ki, ümidi
Qafiyəyə, vəznədir,
Şair var ki, özünü
Başqasına bənzədir.
Amma şair də var ki,
Zamanın doğma oğlu;
İdrakın zirvəsindən,
Hissin yanğınlarından
Keçir şerinin yolu...
Belə şair də vardır:
Onun ömrünün yolu
Bir əbədi yazadır.
O, sözlər sərkərdəsi,
Fikirlər qəhrəmanı
Şair Rəsul Rzadır (2, 68).
Məlumdur ki, Rəsul Rza mənalar şairidir. Bu məqamı Əli Kərim vaxtında qiymətləndirmiş və onu ―fikirlər qəhrəmanı‖ adlandırmışdır. Şeirlərinin,
mənalarının sanbalı göstərir ki, bu ifadə Əli Kərimin özünə də çox yaraşır.
Heç kim məni başa düşməz,
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Bəlkə aydınlığımdandır.
Qafiyə düz olmasa da,
Bəlkə də yandığımdandır (, 70).
Doğrudan da, qafiyə hərdən düz olmaya bilər, lakin Əli Kərimin dilində
məna sanbalı, fikir çəkisi həmişə öz tarazlığını saxlayır. Onun bənzətmələri də
fərqlidir:
Qoy qara xalın olsun həsrətimin nöqtəsi (2, 96).
Xal haqqındakı ―həsrət nöqtəsi‖ metonimiyası ədəbi dilimizdə seçkin ifadələrdəndir. Bir şerində Əli Kərim istilikölçən cihazın – termometrin adını çəkir və onu qələmi ilə müqayisə edir. O, hisslərin odu ilə qələmin – termometrin
yanmasını istəyir. Çünki mənalar belə yaranır:
Xeyr, termometrim – bu qələmimdir,
Yandırsın qoy onu hisslərin odu.
Şairi yaşadır hər şeydən əvvəl
Məna ənginliyi, söz kislorodu (2, 138).
Əli Kərimin dilində bir ―yarımölüm‖ sözü vardır. Bu ölüm ―Kitabi-Dədə
Qorqud‖ dastanının dilindəki ―küçücük ölüm‖ ifadəsini xatırladır:
Yarımölümdən ötrü
Azmı ağlayan olmuş,
Azmı könlə,
Beyinə
Qorxu qurşunu dolmuş? (2, 142).
Şairin qələm məhsullarından bir sırası hikmətli ifadələr səviyyəsindədir:
Kamallı ol ki, ömür bir şən nümayiş deyil,
Mənalı yaşamaqsa çox da asan iş deyil (2, 96).
Vüsal əziz olur hicran zamanı (2, 165).
Qorxudan qorunmaq qüdrətin olsa,
Ölüm baş götürüb dünyadan köçər (2, 181) və s.
Əli Kərimin məhəbbət şeirləri də fərqlidir: dilinin gözəlliyi, anlamların
dərinliyi, qarşılaşdırmaların bənzərsizliyi ilə. Fikrimizcə, onun ―İki sevgi‖ şeri
bədii təsvir və ifadə imkanlarının zənginliyi ilə bu mövzuda olan heç bir əsərlə
müqayisəyə gəlməz. Burada elə dərin bənzətmə və müqayisələr vardır ki, onların ifadəsi üçün sözlərin necə məharətlə işlənməsi insanı heyrətdə qoyur:
Gözəl qız, sən saf susan,
İki qəlb arzususan.
Mənsə səni sevirəm
Susuzluğun od vurub köz kimi yandırdığı
Dodaq su sevən kimi.
O isə səni sevir,
rahatca bardaş qurub,
– Kabab üstdən sərin su pis olmaz – deyən kimi (2, 158).
İlk misralardan sözlərinin yerinə düşməsi və kəsəri ilə diqqəti cəlb edən
bu əsərin davamı dil-üslub keyfiyyəti baxımından daha çox məziyyətlərə sahib
olur:
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Gözəl qız, sən işıqsan,
Yurduma yaraşıqsan.
Mənsə səni sevirəm
İynənin ucu boyda
İşığa həsrət qalan göz işıq sevən kimi.
O isə səni sevir,
Bir şən mağarda, toyda,
İşıqlardan yaranmış yaraşıq sevən kimi (2, 158).
Sonrakı müqayisə səslə sükunət arasındadır. Səs-həyat deməkdir, sükunət həyatın dayanmasıdır, hərəkətsizlikdir. Əli Kərimin təfəkküründə dayanmaq yoxdur, canlılıq var, şəhərləri aşıb gələn səs, səda var:
Danış, ucalsın səsin,
Qısılmasın nəfəsin.
Mən ki səni sevirəm,
Bakıdan, Daşkəsəndən
Gələn bir səda kimi.
Səs kimi,
Qüdrət kimi.
O isə səni sevir,
Gizli deyil ki, səndən,
Bir otaq küncündəki qəmli sükunət kimi.
Əsərin finalı o qədər maraqlıdır ki, düşünürsən: az sözün qüdrəti ilə çox
məna yaratmaq elə belə olar:
Bu mən, bu o, bu da sən,
De görək, nə deyirsən!
Amma yaxşı fikir ver bu iki məhəbbətə.
Daha heç nə demirəm,
Nöqtə, nöqtə və nöqtə (2, 158).
Əslində, şair mövzu ilə bağlı nə varsa, deyir və bu təsirli sözlərin qarşılığında təsirsiz qalmaq mümkün deyil. Onun heca vəznli şeirlərində də məhəbbət mövzusu maraqlı dili ilə diqqəti çəkir:
Gecə də, gündüz də fikrimdə sənsən,
Mən kimin fikrində yaşayım, söylə?
De, hansı bir ürək qəbul eləyər
Məni sən ünvanlı dərdlə, gileylə? (2, 162).
Əli Kərimin nəğmələri eldən-elə, dildən-dilə axdı və yenə də axır, lakin
onun özü, xatirəsi axıb getmədi, bədii dil yaddaşımızda bir əbədi ―Əli Kərim
ömrü‖ yaşayır və yaşayacaq. Ə.Kərim axtardı, öyrəndi, bədii dil-üslub sistemində beləcə örnək kimi qalıb getdi‖ (3, 12). Mənəvi ömrü fiziki ömründən
uzun olan Əli Kərimin şeirləri oxunduqca poetik dilimizin təravətini yaşadacaqdır.
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РЕЗЮМЕ
САДАГАТ ГАСАНОВА
АЛИ КЕРИМ И НАШ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК
В статье говорится о стилистических особенностях Али Керима.
Позиция поэта в нашем литературном языке определяется на основе
фактов, показывающих обогащение его поэтического языка общенациональным языком, его отношением к устному народному творчеству.
Подвергаются научно-теоретическому разбору стилистическо-языковые
примеры, взятие из поэтического языка Али Керима. Теоретические мысли, подтвердающие богатство языка поэта, обоснавываются примерами
взятами из его поэзии.
Ключевые слова: литературный язык, стиль, художественное
слово, поэтический язык, смысл.
SUMMARY
SADAGAT HASANOVA
ALI KARIM AND OUR LITERARY LANGUAGE
The article deals with the features of the language-style of Ali Karim.
The attitude of the poet to the folk creativity, the position of the poet in our
literary language are determined in the basis of the facts which show his profit
from the national language.The examples of the language-style received from
the poetic–language of Ali Karim, are involved to the scientific-theoretical
analysis. The theoretical ideas approving the richness of the poet's language
are based with the examples received from his poetry.
Key words: literay language, style, artistic word, poetic language,
meaning.
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AZƏRBAYCAN ƏDƏBĠ DĠLĠNĠN ĠNKĠġAFINDA M.FÜZULĠ
MƏRHƏLƏSĠ
Məqalədə M.Füzulinin dil, üslub xüsusiyyətlərindən danıĢılmıĢ,klassik
poeziyamızda Ģairin Azərbayacan ədəbi dilinin inkiĢafında göstərdiyi
xidmətlərdən danıĢılmıĢ, bir daha tədqiqata cəlb edilmiĢdir.
Tədqiqat iĢində M.Füzuli yaradıcılığında söz, sözə verilən dəyər, sözü
yüksək bədii səviyyəyə qaldırılması məsələlərindən də danıĢılmıĢdır.
Məqalədə əsas məqsəd Ģairin qəzəllərindən həmçinin digər əsərlərindən
nümunələr gətirməklə dilin lüğət fondunun zənginliyi, bu fondda olan sözlərin
insanın daxili aləminin, mənəviyyatının maddi bir ifadəsi olduğunu göstərməkdən ibarətdir.
Açar sözlər: M.Füzuli qəzəlləri, ədəbi dil, söz, söz yaradıcılığı,
frazeoloji birləĢmələr, feil.
Azərbaycan klassik poeziyasının görkəmli nümayəndəsi, söz incisinin
xridarı XVI əsrin ən böyük ustad şairi Məhəmməd ibin Süleyman Bağdadi
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində, Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında böyük
xidmətlər göstərmişdir. Bu dövrdə Azərbaycan ədəbi dili şeirdə-nəzmdə nisbətən sabitləşməmiş bir və ya iki cığır üzrə, iki üslubi istiqamətdə inkişaf edirdisə, nəsrdə, istər bədii, istərsə elmi sahələrdə olsun, ədəbi dil hələ müəyyən cığıra düşmüş halda üslubi cəhətdən formalaşıb inkişaf edə bilməmişdir. Füzuliyə qədər bir çox şairlər yetişmiş, bunlar Azərbaycan ədəbi dilinin şeir budağını
yaratmış, müəyyən qədər inkişaf etdirmişlər. Lakin, şeir dilinin hələ də əsas və
saitləşmiş bir istiqaməti, müəyyən bir üslubu yox idi. Bu mənada Azərbaycan
ədəbi dili hələ o qədər də ―sığallanmış‖, incə, gözəl bir dil halına düşməmişdir.
Klassik ədəbiyyat, poeziya janrlarının dili Füzulinin yaradıcılıq təcrübəsində semantik, fəlsəfi zirvəsinə çatır. Azərbaycan ədəbi-bədii dili məhz onun
şəxsində kamala dolur. İnsan qəlbinin mahir bir ustadı olan Füzuli bəşəri hisləri, saf və təbii eşqi, elin,xalqın həyati tələblərindən doğan ictimai mövzuları
yüksək bədii bir səviyyədə tərənnüm etməyə müvəffəq olmuşdur.
Zəmanəsinin görkəmli ziyalısı olan M.Füzuli xalqının, elinin dərdlərini,
şadlıq və sevincini dərindən dərk etdiyi kimi, xalq da öz şairini həmdərdi
şadlıq və sevincini dərindən dərk etdiyi kimi, xalq da öz şairini həmdərdi və
dostu kimi qiymətləndirmiş, onun əsrlər boyu yaşamasına, əbədiləşməsinə
səbəb olmuşdur.
Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələri tərəfindən söz sənəti
həmişə yüksək qiymətləndirilmiş və sözdən nəcib və ali məqsədlər üçün istifa57
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də etməyin zəruriliyi qeyd edilmişdir. Çünki, söz insanın yaradıcı təfəkkürünün məhsuludur. Onda dərin və geniş mənalar öz ifadəsini tapır, hər bir sözün
adi-lüğəvi mənasından qat-qat fərqli olan yeni məzmunlar verə bilir. Məhz buna görədir ki, sənətkarlar sözə ―əsil sənət əsərinin əsası‖, ―onun üzvü bir hissəsi‖, başqa sözlə desək, ―sənətin özü‖ kimi tərif vermiş və qiymətləndirmişlər.
Şairin məşhur ―Söz‖ qəzəli bu baxımdan daha çox material verir və sanki burada Füzuli bədiiliklə elmiliyi birləşdirir. ―Elmsiz şeiri əsası yox divar‖ hesab
edir:
Xəlqə ağzın sirrini hər dəm qılır izhar söz,
Bu nə sirdir kim, olur hər ləfzə yoxdan var söz.
Artıran söz qədrini sidqilə qədrin artırar,
Kim nə miqdar olsa, əhlin eylər ol miqdar söz.
Füzulinin gözəl və ritmik, lirik qəzəlləri ilə cahanşümul bir mövqe tutmasının əsil səbəbi də budur ki, o, bir sənətkar kimi, yazıb yaradarkən sözdən
düzgün istifadə etmişdir.
M.Füzuli qəzəllərində və istərsə də başqa əsərlərində dolğun, mənalı, dərin məzmunlu və ahəngdar sözlər öz təbiiliyini, həyatiliyini bu günə qədər
qoruyub saxlamışdır. Füzuliyə görə:
Sözdür gövhəri – xəzaneyi dil
İzhari – sifəti – zamə qabil.
Kamil sözlər insanın duyğu və hisslərini canlandırır, düşünən beynini
hərəkətə gətirir. Sözlərlə gözəl bir tablo, təbii və həyati mənzərələr yaradılır.
Öz rəngarəngliyi ilə seçilən şair xəyalı, şair düşüncələri məhz bunun sayəsində
həqiqətə çevrilir:
Gər çox istərsən Füzuli izzətin az et sözü
Kim, olmaqdan qılıbdur çox əzizi – xar söz.
Füzuliyə görə bədii söz sahibi yalnız bədii təfəkkürə deyil, eyni zamanda
həyati idrak üçün məntiqi təfəkkürə də malik olmalıdır. Söz-idrak fəaliyyətinin
nəticəsi kimi maddi aləmi bütün xüsusiyyətləri ilə daha yaxından görüb hiss
etmək üçün mühüm bir vasitədir. İnsan üçün nitq sadəcə sözlər yığımından
ibarət deyil, həm də ciddi, məzmunlu ünsiyyət üçün yeganə vasitədir. M.Füzuli
deyir:
Edəgən mumiyə təlimi-ədayi kəlimat
Nitqi insan olur, əmma özü insan olmaz.
Deməli, nitqi sadəcə olaraq sözlərdə yox, onun ifadə etdiyi mənada axtarmaq lazımdır. Füzuliyə görə söz sənəti – şeir elmi biliklərə əsaslanmalı,
oxucusuna müəyyən bir fikir, bir məlumat verməlidir. Ancaq belə sözlər cansıza, ölüyə həyat verir:
Can sözdür əgər bilirsə insan
Sözdür ki deyirlər özgədir can.
Şair yazır: ―Dərd şairliyin əsas sərmayəsidir. Şair olmaq üçün demək ki,
zövqü səfa lazımdır. Dərddən danış ki, şeir yarışında söz topunu apara biləsən‖.
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Ciyərdə dağı, könüldə məlalı olmayanın
Sözündə, sanma, ola zövqü oxşayan qüdrət.
Fərəhlə eyş sözə zövq bəxş edə bilməz
Sözün canı sayılır qüssə, qəm, kədər, möhnət. (4. səh. 92)
Türk, ərəb, fars dillərində əsərlər yazmış Füzuli hər üç dilə, onun qaydaqanunlarına mükəmməl yiyələnmiş bir sənətkar olmuşdur. O, ədəbi yaradıcılıq
fəaliyyətində həmişə sözü əbədiləşdirmək, ona həyat vermək üçün onun əhatə
dairəsini həmişə nəzərə almışdır. Şair belə düşünür ki, bəlli bir fikri və ya sözü
təkrar etmək, onu yüksək bədii səviyyəyə qaldırmaq oxucunun ancaq qəzəbinə
səbəb ola bilər. Füzuli sənətkarın özünə qarşı necə tələbkar olmasından bəhs
edərək ―Fars divanı‖na yazdığı müqəddimədə həmin tələbkarlığın nədən ibarət
olduğunu belə bir şəkildə izah etmişdir: ―Elə vaxtlar olmuşdur ki, gecə səhərə
qədər oyaqlıq zəhərini dadmış və bağrımın qanı ilə bir məzmunu tapıb yazmışam. Səhər olanda başqa şairlərlə uyğun gəldiyini görüb, yazdığımı pozmuşam, ona sahib çıxmamışam‖... (4. səh. 93).
M.Füzuli yaxşı bilirdi ki, bu nadir incilərin yaradıcısı xalq olduğu üçün
ümumxalq dili bunların toxunulmaz fondunu təşkil edir. Buna görə də o, bu
fondu diqqətlə nəzərdən keçirir, axtarışlar aparır, sözün bədii keyfiyyətini
onların hesabına artırmağa çalışır. Bir sözlə, xalqın dili öz gözəl ifadəsini
Füzulinin sənətkarlığında tapa bilmişdir. Sözə belə hörmətlə yanaşan şair hər
kəsdən də sözə hörmətlə yanaşmağı tələb edirdi. Doğrudanda, həqiqi
mənasında alınıb, sənət dairəsinə daxil edilmiş dərin məzmunlu söz şair
xəyalının, onun istək və arzularının ən gözəl tərcümanı, bəşəri ideyaların
təbliğat vasitələri, ictimai zülm və haqsızlıqlara qarşı yönəldilmiş mübarizənin
kəskin bir silahı olaraq diqqət mərkəzində durmuş, indi də durmaqda davam
edir.
Söz, xalqın tərəqqi və yüksəliş dövrlərini, onun mədəni səviyyəsini
göstərən ən gözəl bir göstərişdir. Hər bir söz mənsub olduğu xalqın nə kimi
maddi nemətlərə malik olduğunu və mənəvi həyat səviyyəsini ifadə etmək
üçün parlaq bir dəlildir. Məhz buna görədir ki, əqlin və məntiqin gücünə
istinad edən söz uzun ömürlü və təsir dairəsi genişdir. Söz insanın daxili
aləminin, mənəviyyatının, maddi bir ifadəsi, xalqın mədəniyyətinin canlı bir
timsalı, onun ―ləkəsiz güzgüsü‖dür. Söz, həm də ağılın güzgüsüdür.
M.Füzuli ―Qəsidələr divanı‖nın müqəddiməsində yazır: ―Elə ki, mən
əşyanın keyfiyyətini təhlil üçün fərasət gözünü açdım, hikmət əsərlərinin
tamaşası çölünə təfəkkür qədəmi qoydum, aləm sədəfində insandan qiymətli
bir gövhər görmədim və insan gövhərində isə sözdən şərəfli bir cövhər
tapmadım‖. (4. səh. 122)
Hər şeydən yüksəkdir sözün məqamı,
Hər yerdə sevərlər sahib-kəlamı.
Sözün vəsfi mənim hünərim deyil
Sözün qiymətinə söz yox, yəqin bil.
Gözəl yaranmışdır söz əzəl başdan.
Düzlükdür ondakı hüsnü artıran
Düzlüklə artmışdır sözün qiyməti,
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Düzlükdür hər şeyin ilk məziyyəti.
Doğrudan da insanlar arasında peyğəmbərdən və övliyalardan sonra sözə
sadiq olan şairlərdir. Şairlər Allaha daha yaxın olan insanlar hesab edilir.
M.Füzuli Azərbaycan dilinin özünə xas olan xüsusiyyətlərini təcəssüm
etdirən frazeoloji imkanlarından da istifadə etmiş, mənanın ümumi ahənginə
―ton‖ vermişdir:
1. Məni qəflət yuxusundan oyatdı bəxti-bidarın
2. Sınacaqdır sənin başında çanaq
3. El ağzın tutmaq olmaz qorxuram ey gül sana derlər.
4. Aqibət risva olub mey mək düşər el ağzına.
5. Gəzdirərlər anı əldən-ələ hər dəm canlar və s.
Belə ifadələri işlətməklə Füzuli xalq dilinə, onun zənginliklərinə nə
qədər yaxından bələd olduğunu sübut etmişdir. Şair xalq dilinə, onun
mədəniyyətinə böyük bir hörmət hissi ilə yanaşdığından xalqın qəlbində taxt
qurmuşdur. O, haqlı olaraq yazır:
Hər sözüm bir pəhləvandır bulub təyidi-haqq,
Əzm qıldıqda tutar təcridilə bəhrü bəri.
Qanda kim əzm etsə mərsumu məvacib istəməz,
Qansı mülkü tutsa, dəyməz kimsəyə şüru-şəri.
M.Füzuli leksionun özəyi dilimizin əsas lüğət fonduna daxil olan
sözlərdir ki, bunların da təxminən hamısı indi də dilimizin lüğət tərkibində
qalır. Füzuli dilinin bu xüsusiyyətlərini nəzərə alan bəzi alimlər hətta Füzuli
dilində işlənən sözlərin tamamilə Azərbaycan sözlərindən ibarət olması fikrini
irəli sürmüşlər. Azərbaycanın görkəmli dilçisi B.Çobanzadə Füzuli dilindən
danışarkən bir sıra sözləri, o cümlədən: mən, dutsaq, eyləmək, yaxşı, yaman,
özgə, sayru və s. bu kimi sözləri sadalayaraq göstərir ki, ―... bu sözlərdən
bəziləri bu gün azəri türk şivəsində yerləşməklə bərabər, əski osmanlı və
bugünkü digər türk şivələrində də bulunur‖. (5. səh. 74)
Həmçinin məşhur Füzuli tədqiqatçıları Zeynəb Qorxmaz, Səlahəddin Olcay da Füzuli dilinə həsr etdikləri əsərdə Füzuli dilinin lüğət tərkibindən danışarkən yazırlar: ―Füzulidə rast gəldiyimiz qədim azəri sözlərinin bir qismi əski
anadolu türkcəsində ya olduğu kimi, ya da müəyyən fonetik dəyişmədən sonra
işlənir‖ ( 5. səh. 92). Onlar müqayisə şəklində XIV-XV əsrlərdə Anadolu türkcəsində və Füzuli dilində işlənən sözləri müqayisə etmişlər. Məsələn: adaqlusözlü, nişanlı, ayrı-ayruq, tahammül etmək – dözmək, ayna-güzgü, iyiləş-sağal, habər-soraq və s.
M.Füzulinin dilini tədqiq edərkən bir daha aydın olur ki, XVI əsrdə
yaranmış siyasi-ictimai şərait, hətta Osmanlı dilinin dövlət dili kimi hakim
olduğu yerlərdə belə Füzuli dilini, bu dilin sözlərinə münasibətini zəiflədə
bilməmişdir. Xüsusən, Füzuli dilində işlənən sözlərlə bu gün İraqda yaşayan
Azərbaycanlıların dili arasında müəyyən yaxınlığın olması bu fikri təsdiq edir.
Şairin əsərlərinin dilində əsil Azərbaycan sözlərinin içərisində feillər
daha çox yer tutur. Bu, Füzuli dilinin milli və orijinal xüsusiyyətlərini özündə
daha çox biruzə verir. Həmin feillər müasir Azərbaycan dilində olan feillərlə
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tam bir vəhdət təşkil edir. Məs: qaçmaq-yügürmək, ağərlamaq-əzizləmək,
andırdı, buldu, sundu, ulaşdı və s.
Füzuli əsərlərinin lüğət tərkibini təşkil edən sözlərin müəyyən bir qismini də ərəb, fars dillərindən alınmış sözlər təşkil edir. Şair bu dillərə münasibətini belə şərh edir: ―...Bəzən ərəbcə şeir yazdım və ərəb fəsihlərini müxtəlif
mənzumələrimlə şadlandırdım. Bu mənim üçün asan idi, çünki, mənim elmi
dilim ərəbcə idi. Bəzən türkcə şeir meydanında at çapdım, türk zəriflərinə türkcə şeirin gözəlliklərilə zövq verdim. Bu da məni o qədər də təşvişə salmadı.
Çünki, türkçə şeir mənim əslimin səliqəsinə uyğundur. Bəzən də fars dili
sapına inci düzdüm və o budaqdan könül meyvəsi dərdim...‖ (4. səh. 93)
Göründüyü kimi, Füzuli ana dili qədər ərəb və fars dillərini də mükəmməl bilmiş, ehtiyac olduğu yerlərdə onların sözlərindən yerində bir vasitə kimi
istifadə etmişdir.
Beləliklə, böyük Azərbaycan klassik şairi M.Füzuli öz dühası ilə
Azərbaycana klassik bir ədəbiyyat verdi. Füzuli elə bir tilsim idi ki,
ədəbiyyatımız bir addım olsun belə ondan kənara çıxa bilmədi, əksinə bu günə
qədər klassik ədəbiyyatımızda hökmüran oldu. Azərbaycan ədəbi-bədii dili
məhz M.Füzulinin şəxsində kamala doldu. Şair Azərbaycan klassik şeir
üslubunu ən yüksək zirvələrə qaldırdı.
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РЕЗЮМЕ
АРИФА ЗЕЙНАЛОВА
ТВОРЧЕСТВО ФИЗУЛИ КАК ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
РАЗВИТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

В статье повествуется об особенностях языка и стиля М.Фузули и
рассказывается о заслугах поэта в развитии Азербайджанского литературного языка в нашей классической поэзии и повторно были привлечены к исследованию.
В научной-исследовательской работе М.Физули также обсуждается
слово, придаваемое слову значение, и ее возвышение до высокого литературного уровня
Основная цель статьи - показать богатство словарного запаса языка,
приводя примеры из газелей поэта, а также его других произведений и
показать, что слова в этом фонде являются материальным выражением
внутреннего мира человека.
Ключевые слова: Газели М. Физули, литературный язык, слово,
слово творчество, фразеологические комбинации, глагол.
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SUMMARY
ARIFE ZEYNALOVA
M.FUZULI STAGE IN THE DEVELOPMENT OF LITERARY
LANGUAGE OF AZƏRBAIJAN
In the article the characteristic of language style of M.Füzuli was spoken
in our classical poetry, speaking about the services provided in the development of the Azerbaijani literary language of poet has been researched again.
In research in the work of M.Füzuli it was spoken about the word, the
value mentioned and the promation of the word to the high artistic level.
In the article the main goal is the richness of the vocabulary of the language by bringing examples from poets ghazals, as well as as other works, is
to show that the words in this fund are a material expression of the inner
world of man.
Key words: M. Fuzuli's ghazals, literary language, word, word creativity, frazeological combinations, feil.

(Akademik Əbülfəz Amanoğlu Quliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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AZƏRBAYCAN DĠLĠNĠN AKTUAL PROBLEMLƏRĠ
Məqalədə Azərbaycan dilçiliyinin aktual problemləri araĢdırılmıĢdır.
Adıçəkilən məqalədə həmin problemlər qruplaĢdırılmıĢ, Azərbaycan dilçiliyinin qrammatika, dialektologiya, orfoqrafiya, nitq mədəniyyəti, üslubiyyat
problemləri ayrı-ayrı incələnmiĢdir. Bunlar içərisində qrammatika, dialektologiya və orfoqrafiya problemləri daha çox diqqəti cəlb edir. Qrammatika sahəsində ismin halları, hissəciklər, köməkçi nitq hissələrindən ədatla və sintaksislə
bağlı məsələlər araĢdırılmıĢdır. Məqalədə eyni zamanda bugünkü dilimiz üçün
aktuallıq kəsb edən alınmalara və orfoqrafiya məsələlərinə də toxunulmuĢdur.
Açar sözlər: Azərbaycan dili, aktual problemlər, qrammatika, Azərbaycan dialektologiyası
Hər bir elm təkcə formalaşıb inkişaf etmir, həm də zaman-zaman müxtəlif araşdırmalar nəticəsində zənginləşərək təkmilləşir. Azərbaycan dili də belədir. ―Dili ömrü boyu insan öyrənib qurtara bilməz, onun imkanlarını son həddə
qədər mənimsəyə bilməz. Ona görə də insan ömrünün sonuna qədər dil öyrənməlidir‖ (4, 154). Bu mənada, dilçilik elmi dilin çoxcəhətli inklişafını təqib
edir və problemlərini üzə çıxarır. Necə ki, dil olduğu kimi yerində qala bilməz,
onun leksikası, üslubiyyatı tələbata uyğun olaraq və bədilik səviyyəsinə görə
dəyişməli və zənginləşməlidir, eləcə də dilçilik elmi inkişaf etməlidir. Azərbaycan dilçiliyi qədim zamanlardan indiyə qədərki inkişafı nəticəsində bugünkü səviyyəsinə yüksəlmişdir. Lakin bütün elmlərdə olduğu kimi, çağdaş Azərbaycan dilçiliyi elmində də bir sıra problemlər mövcuddur. Həmin problemləri
aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq mümkündür:
1. Azərbaycan dilçiliyinin qrammatika problemləri;
2. Azərbaycan dilçiliyinin dialektologiya problemləri;
3. Azərbaycan dilçiliyinin orfoqrafiya problemləri;
4. Azərbaycan dilçiliyinin nitq mədəniyyəti problemləri;
5. Azərbaycan dilçiliyinin üslubiyyat problemləri və s.
Bunlar içərisində qrammatika, dialektologiya və orfoqrafiya problemləri
daha çox diqqəti cəlb edir.
Məlumdur ki, leksikada dəyişmə tez-tez olduğu halda, qrammatika öz
sabitliyi ilə fərqlənir. Bu gün ingilislər Şekspirin dilini izahsız anlamadığı halda, Azərbaycanda Nəsiminin, Füzulinin, Xətayinin və başqa klassiklərimizin
dili aydın başa düşülür. Bunun üçün biz qrammatikamıza minnətdarıq ki, onun
dəyişməzliyi dilimizin bütün zamanlarda anlaşılmasına imkan yaradır.
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Elmi qrammatikamızın əsası XIX yüzillikdə Mirzə Kazım bəy tərəfindən
qoyulsa da, onun əsaslı şəkildə inkişafı XX yüzilliyə aiddir. Həmin tarixi
dövrdə Azərbaycan dilinin qrammatikasına aid mükəmməl əsərlər yazılmış və
onlar içərisində dövlət mükafatına layiq monoqrafiyalar meydana çıxmışdır.
Bununla belə, sözügedən dövrdən indiyə qədər dilimizin müxtəlif leksikqrammatik vahidlərlə zənginləşməsi bu sahəyə də təsir etmiş və yeni bilgilərə
ehtiyac yaranmışdır ki, bu da bəzi problemlərin meydana çıxmasını əsaslandırmışdır. Çağdaş qrammatikamızda bəzi dilçilik terminlərinin və ya təriflərin yerinə düşməməsi belə problemlərdən biri kimi diqqəti çəkir. Məsələn, qrammatikanın morfologiya sahəsində ismin halları ilə bağlı son zamanlar mübahisəli
məsələlər ortaya qoyulmuşdur ki, bu, daha çox ismin yönlük halı ilə bağlıdır.
Bəzi araşdırmaçılar (S.Q.Həsənova) sübut edirlər ki, ismin mnüəyyənlik və
qeyri-müəyyənlik bildirən halları kitablarda yazıldığı kimi təkcə yiyəlik və
təsirlıik haldan ibarət deyil, yönlük hal da qeyri-müəyyənlik kateqoriyasının
əlamətlərini daşıya bilir. Prof. S.Q.Həsənova ―hara?‖ sual əvəzliyinin və ―içəri‖, ―irəli‖, ―geri‖, ―yaxın‖, ―aşağı‖, ―yuxarı‖ kimi yer zərflərinin yönlük halda
həm şəkilçili, yəni müəyyən, həm də şəkilçisiz, yəni qeyri-müəyyən formada
işləndiyini iddia və sübut edir (5, 45). Biz bir adama ―Hara gedirsən?‖ deyəndə, əslində, bu cümləni ―Haraya gedirsən?‖ mənasında işlədirik. Və ya ―Kimsə
içəri girdi‖ deyəndə ―Kimsə içəriyə girdi‖ düşünürük. Deməli, doğrudan da,
ismin yönlük halının müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik bildirən formaları
vardır. Lakin bu haqda elmi əsərlər yazılıb çap edilsə də, qrammatikaya aid
son dövrümüzə aid kitablarda heç bir məlumata rast gəlmirik.
Qrammatikanın problemlərindən biri ―idi‖, ―imiş‖, ―isə‖ hissəcikləri ilə
bağlıdır. Belə ki, Azərbaycan dilinin qrammatikasına aid elmi nəşrlərdə bu
haqda dəqiq məlumatlarla qarşılaşmaq mümkün deyil. Belə ki, ―idi‖, ―imiş‖,
―isə‖ haqqında ya bəhs edilmir, ya da onlar gah hissəcik, gah köməkçi söz, gah
da çox yanlış olaraq ―bağlama‖ adlandırılır. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının ―Elm‖ nəşriyyatı tərəfindən 1981-ci ildə ali məktəblər üçün çap edilən və
indiyə qədər əsas dərslik kimi işlənən ―Müasir Azərbaycan dili‖ kitabında
―idi‖, ―imiş‖, ―isə‖ haqqında ―bağlama‖ sözü işlənmişdir. Lakin problem yaradan cəhət budur ki, həmin dərslik morfologiya haqqında elmi-nəzəri fikirləri
əks etdirsə də, ―idi‖, ―imiş‖, ―isə‖ sözləri nitq hissələrinin bölgüsündə nəzərə
alınmamış və heç bir nitq hissəsinə aid edilməmişdir. Köməkçi nitq hissələrindən birinin adının bağlayıcı olması məlumdur. Və bu da məlumdur ki, o,
cümlə üzvlərini və cümlələri bir-birinə bağlayır. Belə olan zaman, bəs bağlama
kimi qələmə verilən ―idi‖, ―imiş‖, ―isə‖ sözləri hansı vəzifəni yerinə yetirir?
Əgər onlar bağlamadırsa, nəyisə, nələrisə bir-birinə bağlamalıdır. Ancaq bu
―nələr‖ qrammatika kitabında açılmır, onlar haqqında heç bir bilgi verilmir.
Əslində, ―idi‖, ―imiş‖, ―isə‖ haqqında ―hissəcik‖ sözünün işlənməsi daha çox
məqsədəmüvafiqdir. Lakin buy da məsələni həll eləmir. Hər halda ―idi‖,
―imiş‖, ―isə‖ sözləri dilimizin faktlarıdır, hansısa nitq hissəsinə aid edilməlidir
və bu haqda düşünməyə dəyər.
Azərbaycan dili qrammatikasının problemlərindən biri morfologiyada
köməkçi nitq hissələri bəhsində ―ədat‖ mövzusu ilə bağlıdır. Belə ki, dilimiz64
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dəki ―gərək‖ sözünün arzu ədatı kimi verilməsi, fikrimizcə, sözün mənası ilə
uyğun deyil. ―Gərək‖ sözünün vaciblik, hökm bildirməsi hamıya məlumdur,
arzu isə əl çatmaq üçün çalışılan, həyata keçməsi üçün ümid və dua edilən incə
bir məsələdir və hökmlə bir araya sığmır. Yəqin ki, qrammatiklərimiz həmin
sözün daha çox felin arzu şəkli ilə işləndiytini nəzərə almışlar. Fikrimizcə, bu
məsələyə də aydınlıq gətirilməsi önəmlidir.
Qrammatikamızdakı bəzi problemlər sintaksislə bağlıdır. Belə ki, qrammatikanın bu hissəsində cümlənin baş üzvlərindən xəbərin tərifinə aydınlıq
gətirilmnəsinə ehtiyac vardır. Demək olar ki, bütün qrammatika dərsliklərində
və bu mövzudakı elmi məqalələrdə xəbərin mübtədaya aid iş, hal, hərəkət
bildirməsi haqqqında məlumatlar öz əksini tapıb. Lakin bu tərif həmişə özünü
doğrulda bilmir. Belə ki, dilimizdə bir sıra cümlələr vardır ki, onların tərkibində mübtəda iştirak etmir və belə cümlələrin mübtədaya ehtiyacı da yoxdur. Bu
baxımdan, şəxsssiz cümləni qeyd edə bilərik. Məlumdur ki, qrammatikada
şəxs mübtəda deməkdir və şəxssiz cümlə mübtədasız cümlədir, yəni belə cümlələrdə mübtəda iştirak etmir. Bəs onda xəbər haqqında hansı tərifi vermək lazımdır ki, şəxsssiz cümlələri də əhatə edə bilsin? Buradan belə çıxır ki, xəbərin
mübtədaya aid iş, hal, hərəkət bildirməsi məsələsi hər zaman yerinə düşə bilmir. Ona görə də qrammatikamızdakı bu məsələ haqqında yeni fikirlərin irəli
sürülməsi zəruridir.
Azərbaycan qrammatikasında sintaktik əlaqələrdə də bəzi problemlər
özünü göstərir. Bu baxımdan, uzlaşma əlaqəsini göstərmək olar. Bu əlaqə mübtəda və xəbər, ikinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələrinin tərəfləri arasında özünü göstərən sintaktik tabelilik əlaqələsidir. Lakin qrammatikaya aid
dərslik və araşdırmalarda bu əlaqədən danışarkən mübtəda və xəbər arasındakı
bağlılıq o dərəcədə önə çəkilir ki, onun yalnız cümlənin baş üzvləri arasında
olması ehtimalı güclənir. Xüsusilə də uzlaşma əlaqəsinin şəxsə və kəmiyyətə
görə növlərindən bəhs ediləndə yalnız mübtəda və xəbər arasındakı örnəklərdən misal gətirilir. Fikrimizcə, uzlaşma əlaqəsinin izahında və bu barədəki
elmi-nəzəri fikirlərdə bu məsələ nəzərə alınmalıdır.
Azərbaycan dilçiliyindəki problemlərdən biri də dialektologiya elmi ilə
bağlıdır. ―Azərbaycan etnocoğrafiyasında mövcud olan dialektlər qədim türk
tayfa dilləri əsasında təşəkkül tapmış, yüzilliklər boyu müxtəlif qohum tayfalarla əlaqədə onların ictimai-siyasi arenası genişlənmiş, özünəməxsus dil xüsusiyyətləri sabitləşmiş və mükəmməl qanunauyğunluqlar şəklini almışdır. Sovet
dönəmində şivələrin elmi əsaslarla öyrənilməsi dialektoqrafiya ilə başlamış,
uzun bir təkamül və inbkişaf yolu keçərək dilçilik coğrafiyası ilə tamamlanmışdır. Biri digərinin elmi evolyusiyasına təkan verən dialektoqrafiya, təsviri
və tarixi dialektologiya, dilçilik coğrafiyası sahəsindəki nailiyyətlər Azərbaycan dilçiliyində ümumi dialektologiyanı formalaşdırmışdır‖ (6, 3). Azərbaycan
dialektologiyasının ―atası‖ hesab edilən professor Məmmədağa Şirəliyevdən
sonra bu elm sahəsində çox sayda tədqiqatlar aparılmışdır. Lakin həm M.Şirəliyevin zamanında, həm də indi dialektologiya elmində bir sıra nöqsanlar nəzərə çarpır. Bu baxımdan, ədəbi dil faktlarının dialekt kimi qələmə verilməsi,
bölgələrə ayrılan dialektlərin adresatının düzgün təyin edilməməsi belə prob65
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lemli məsələlərdən hesab edilməlidir. Fikrimizcə, dialektlərin təsnifində Azərbaycanın daxili bölgüsü məqbul deyil. Onlara Azərbaycanın Şərq, Qərb, Şimal,
Cənub qrupu dialektləri kimi deyil, Azərbaycan dialektləri kimi yanaşmaq
daha düzgündür. Sadəcə, hansı dialektin daha çox hansı bölgədə işlənməsi
dəqiq göstərilməlidir. Azərbaycan dialektologiyasında isə bəzən hansısa dialektə vurulan ünvan möhürü yerinə düşmür. Dərindən araşdırıldıqda həmin
dialektin təkcə sözügedən ünvana deyil, digər bölgələrə də aidliyi üzə çıxır.
Ona görə də dialektlərin bölgələr üzrə təsnifi həmişə faydalı nəticələr vermir.
Bu, o zaman əhəmiyyətli olar ki, dialektologoyanın hərtərəfli və dərindən öyrənilməsinə xidmət etsin. Ümumiyyətlə, dialektlərin harda işlədilməsindən
çox, dilimizin tarixini, milliliyini necə əks etdirməsi daha çox önəmlidir.
Dialektlər bizə dilimizi, onun mənbəyini, milli keyfiyyətini və s. öyrədən mənbələrdən biri kimi çox dəyərlidir. ―Öz doğma dilini dərindən bilən, onun
ruhunu duyan hər bir kəs mənsub olduğu millətin problemini daha dərindən
anlaya bilər‖ (4, 154). Bu fikir ədəbi dil faktı olmasa da, dialektlərə məsuliyyət
hissi ilə yanaşmağı tələb edir. Bundan başqa, dialektlərimizdəki bəzi sözlərin
ədəbi dilə gətirilməyə layiq olması faktı da unudulmamalıdır. Bu gün dilimizə
yeri gəldi-gəlmədi çox sayda alınmalar girir və ya sanki bu alınmalar ―zorla‖
gətirilir. Dildə alınma sözlərin müəyyən mövqe tutması təbiidir. Hazırda
dünyada elə bir dil tapmaq çətindir ki, onun lüğət tərkibində alınma söz və ya
sözlər olmasın. İnsanlar arasındakı elmi-texniki, mədəni, siyasi, ədəbi əlaqələr
çoxaldıqca onların dili də alınma sözlərlə zənginləşir. Lakin təəssüf ki, bu təbii
prosesdən başqa, süni şəkildə dili alınma sözlərlə yükləyənlər də vardır.
―Dünya yaranandan indiyə qədər dilin təəssübkeşləri və dilin keşiyində
dayananlar da olub, dilə biganəlik, laqeydlik göstərənlər də olub‖ (4, 154).
Fikrimizcə, dilimizi lüzumsuz alınmalarla ―zənginləşdirmək‖ istəyənlər ona
laqeyd münasibət göstərərək özlərinin savadlı olmasını reklam etmək
istəyənlərdir. Lakin xalqımız belələrini nəinki savadlı hesab etmir, hətta onlara
ikrah hissi ilə yanaşır. Bir sözü ki xalq başa düşməyəcək, onu işlətməyin mənası nədir? Hazırda Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti alınma sözlərlə doldurulub. Necə olur ki, 2004-cü ildə çap olunan orfoqrafiya lüğətində səksən
altı min söz vardır, lakin 2013-cü ildə çap edilən orfoqrafiya lüğətində yüz on
minbeşyüz altmış üç söz əks olunub? Bu sual Azərbaycan dilinin orfoqrafiya
lüğətinin yenidən işlənilməsini zəruriləşdirir. ―Orfoqrafiya lüğətinin təkmilləşdirilməsi, yenidən çap olunması, hər şeydən əvvəl, bir tələbatla bağlı olur. Belə
ki, mövcud orfoqrafiya lüğəti tələbatı ödəmir, dilin lüğət tərkibinə gələn yeni
sözlər orfoqrafiya lüğətində əks olunmur, lüğət tərkibində sözlərin tələffüz və
yazı normalarında təbii inkişaf prosesi gedir və sair və ilaxır‖(3, 87).
Dili süni şəkildə alınmalarla doldurmaqla onu zənginləşdirmək və ya
sayca çox sözə malikliyini təsdiq etmək düzgün deyil və xüsusilə də bizim dilimizin belə bir əməliyyata ehtiyacı yoxdur. Hansısa dünya dili sözlərinin sayı
ilə öyünə bilər. Biz isə sözlərimizin məna dərinliyi ilə öyünməyə haqlıyıq.
Belə ki, biz bu gün dünyanın ən zəngin hesab olunan dilindən müxtəlif üslubda
yazılan bütün əsərləri dilimizə uğurla tərcümə edə bilərik. Buna bizim dilimizin məcazlıq keyfiyyəti, sözlərinin məna çoxluğu və anlam dərinliyi yetərincə
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imkan verir. Bu gün kütləvi informasiya vasitələrində işlədilən anormal cümlələr, qeyri-adi nitq istisnaları dilimizin inkişafını ləngidən, onun saflığına xələl
gətirən faktlardandır. Sözsüz ki, biz yersiz alınmalara mənfi münasibət göstərməklə başqa dillərə hörmətsizlik haqqında fikirləşmirik. ―Öz doğma dilini bilməklə yanaşı, başqa dillərdə danışmağı bacarmaq hər bir kəsin üstün cəhətlərindən biridir‖ (4, 154). Biz dilimizi lazımsız alınmalarla doldurmağın əleyhinəyik və hər zaman belə bir proses dilimizə xeyir gətirməyib, əksinə, zərbə vurub. ―Doğrudan da, millətin dili onun ruhudur. Dilini itirən hər bir kəsin ruhu
da ölür. Dili ölən kəslər milliyini itirməklə yanaşı, millətlərin içərisində əriyib
yox olurlar‖ (2, 7). Yox olmaq təhlükəsindən xilas olmaq üçün, varlığımızı
saxlamaq üçün dilimizi qorumalıyıq. Bu prosesdə ziyalılarımızın üzərinə məsuliyyətli vəzifələr düşür. Babalarımızın namusla sevdiyi, alın açıqlığı və inam
ilə bizə əmanət etdiyi dilimizi ləyaqətlə qorumaq, inkişaf etdirmək, zənginləşdirmək işində əlbir, dilbir olmağımız bu gün həmişəkindən çox lazımdır. Çünki dilimiz üçün həyəcan siqnalı çalınması üçün hazırda çox sayda səbəblər vardır.
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РЕЗЮМЕ
ГАНИРА АСКЕРОВА
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА
В статье исследованы актуальные проблемы азербайджанской
лингвистики. В статье подробно уточнены проблемы, связанные с
группировкой, грамматикой, диалектологией, орфографией, речевой
культурой, стилистикой азербайджанской лингвистики. Среди них
больше внимания уделяется проблемам грамматики, диалектологии и
орфографии. Исследованы наклонности существительных, перегибов,
проблемы, связанные с синтаксисом и частицей, относящиеся к
функциональным частям речи в ветви грамматики. Одновременно в
статье упоминаются также заимствования и орфографические вопросы,
которые актуальны для нашего современного языка.
Ключевые слова: азербайджанский язык, актуальные проблемы,
грамматика, азербайджанская диалектология
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SUMMARY
GANIRA ASGAROVA
ACTUAL PROBLEMS OF THE AZERBAIJANI LANGUAGE
Actual problems of Azerbaijan linguistics have been investigated in
the article.Those problems have been grouped, grammar, dialectology,
orthography, speech culture, stylstics issues of Azerbaijan linguistics have
been refined separately in the article. The problems of grammar, dialectology
and orthography draw more attention among them. Declensions of nouns,
inflections, the issues related to syntax and particle pertaining to functional
parts of speech in the branch of grammar have been researched.
Simultaneously, borrowings and orthographic issues which bear actuality for
our present-day language have been mentioned in the article as well.
Key words: the Azerbaijani language, actual problems, grammar,
Azerbaijan dialectology

(Akademik Əbülfəz Amanoğlu Quliyev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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BƏDĠĠ DĠLĠN RƏNGLƏR DÜNYASI
Məqalədə bədii dildə rənglərə münasibətdən danıĢılır. Göstərilir ki,
insan həyatında rənglərin böyük önəmi olduğu kimi, bədii dildə də onların
əhəmiyyəti çoxdur. Rəngləri bir-birindən fərqləndirən onların məna çalarlarıdır. Bədii dildə rənglər öz semantikasına, məna səviyyəsinə görə müxtəlif məqamlarda iĢlənir. Bu baxımdan, Azərbaycan bədii dili zənginliyi ilə seçilir.
Məq-alədə irəli sürülən elmi-nəzəri fikirlər poetik dildən alınmıĢ örnəklərlə
təsdiq olunur.
Açar sözlər: dil, üslub, bədii söz, rəng, məna.
İnsan həyatında rənglərin böyük önəmi olduğu kimi, bədii dildə də onların əhəmiyyəti çoxdur. İnsan psixologiyasına təsir göstərən rənglərin geyim
və nitq mədəniyyətində də böyük rolunun olması məlumdur. Ümumiyyətlə,
dünyanı rənglərsiz təsəvvür etmək olmaz. Rəng çalarları əsas yeddi rəngdən
yaranır və müxtəlif formalarda təzahür edir. Rəngləri bir-birindən fərqləndirən
onların məna çalarıdır. Bədii dildə rənglər öz semantikasına, məna səviyyəsinə
görə müxtəlif məqamlarda işlənir. Bu baxımdan, Azərbaycan bədii dili
zənginliyi ilə seçilir. Hələ orta əsrlərdə yaşamış M.Füzuli ―Hədiqətüs-süəda‖
əsərində rəngləri din ilə əlaqələndirərək onların qədimliyini göstərmişdir. Belə
ki, Tanrı ilk insanı yaradanda mələklərdən birinə dünyanın hər yerindən torpaq
gətirməyi əmr etmişdir. Bu torpaqlar müxtəlif rəngdə olduğundan insanların
rənglərinin də buna görə fərqli olması haqqında təsəvvürlər vardır.
Bədii dildə rənglər həm həqiqi mənada – hər hansı bir əşyanın rəngini
ifadə etmək, həm də bir sıra mənəviləri – insanların hiss, duyğu, inanc, adətənənələrini əks etdirmək məqsədi ilə işlənir. Bu baxımdan, Xalq şairi Süleyman Rüstəmin poetik dilində maraqlı faktlar vardır:
Süfrəmdə mənim həm qara, həm ağ üzüm olsun,
Dost-aşna yanında qara yox, ağ üzüm olsun (6, I, 116).
Burada misraların birincisində rəng bildirən sözlər həqiqi, ikinci misrada
isə məcazi anlamda işlənmişdir. Bədii dildə müxtəlif təsvir və ifadə vasitələrinin tərkib hissəsi kimi işlənən rənglər işlənmə dərəcəsinin aktivliyi və güclü
məna qatları ilə artıq onun ayrılmaz faktoruna çevrilmişdir. Bu mənada, bədii
dildə bənzətmə əlaməti kimi rənglərdən geniş istifadə olunur.
Görürəm, dünyanın çox yerində mən
Dan yeri qızarır bayrağım kimi (6, I, 210).
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Bədii dildə bəzən ayrılıqda rənglərlə heç bir əlaqəsi olmayan bir sıra
leksik vahidlər rəng anlamında işlənərək hər hansı bir rəngin sinonimi kimi
özünü göstərir:
Sevgi dünyasında keçdi ömrümüz,
Ağ gündə, dar gündə sınadım səni (6, I, 215).
Yersiz bər-bəzəyə bürünən kəsdə,
Ağ gündə ən başda görünən kəsdə,
Dar gündə xəlvətdə sürünən kəsdə
Zərrə qeyrət olmaz, sədaqət olmaz (6, II, 42).
Burada ―dar gün‖ qara gün mənasında işlənmişdir.
Dildə rənglər söz yaradıcılığı prosesində də aktiv mövqeyə malikliyi ilə
diqqəti çəkir. Məsələn, Azərbaycan dilindəki qızarmaq, göyərmək, ağarmaq,
qaralmaq, yaĢıllaĢmaq, bozarmaq, ağarmaq feillərinin, ağlıq, qaralıq, yaĢıllıq,
göylük isimlərinin əsasında rəng anlayışı vardır. ―Təbiətin hər yerində rəng
axtaran, hər şeyə rəng verən və heç nəyi rəngsiz təsəvvür etməyən türklər üçün
rənglər onların ruh aləmini dolduran ən mühüm, ən önəmli simvollar olmuşdur‖ (3, 14.). Bədii dildə mənfi və müsbət insanların xarakterik xüsusiyyətlərini ifadə etmək üçün rənglər həmişə yerinə düşən vasitələrdən biri kimi işlənmişdir:
Ağ günümü qara görən cahangirlərə,
Cinayətlə ömür sürən cahangirlərə,
Ölümlərə rəvac verən cahangirlərə,
Öz sazımla mübarizə elan etmişəm,
Hər yazımla mübarizə elan etmişəm (6, II, 26).
S.Rüstəmin şeirlərindən biri ―Yaşıllıq məcnunu‖ adlanır. Şair əsərin
qəhrəmanını aşağıdakı kimi tanıdır:
Zəhləsi gedərdi qaraqabaqdan,
Dostlar məclisində üzü gülərdi.
Söhbəti başlardı bağçadan, bağdan,
Hər dosta səadət, ağ gün dilərdi (6, II, 29).
Şeirdə təbiətə qayğı və məhəbbət hisslərini gücləndirməkdə rəng
məzmunlu sözlərdən istifadə edilmişdir:
Sanki o, Məcnundu, yaşıllıq Leyla,
Qoymazdı bir ağac baxımsız qala (4, 30).
Bütün sahələrdə zəngin olan təbiət rəng məsləsində də bolluğu ilə seçilir.
Təbiətin zəngin rəng çalarları özlərinə məxsus yerə malik olaraq sərbəst mövqelidir. Lakin rəssamlar onları istədikləri yerdə və məqamda işlədirlər. Rənglərin bir araya gəlməsi onların qazandığı fərqli dəyərlərin üzə çıxmasına səbəb
olur. Rənglərin bir-birinə uyğunlaşması xüsusi bir harmoniya yaradır. Əslində,
bu ahəngdarlıq bir-birinə ziddiyyətli rənglərlə formalaşır. Bir-birinə əks olan
rənglərin uyuşması fərqli bir gözəllik yaradır. Sözsüz ki, güldandakı eyni
rəngli güllərlə, müxtəlif rəngli güllərin təsiri eyni olmadığı kimi, rənglərin
mənaları da eyni deyildir.
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Rənglərin insanların psixologiyasına güclü təsir etmək qabiliyyətləri
vardır. Rənglər insanların daxili aləmini, cəmiyyətə və ayrı-ayrı fərdlərə
münasibətlərini, şəxsiyyətini təyin edə bilir. İnsanlar rəngləri sevir, lakin hər
bir kəsin xüsusi önəm verdiyi bir rəng var. Araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycan bədii dilində ―qara‖ və ―ağ‖ rənglərin işlənmə tezliyi daha yüksəkdir. Diqqətçəkici faktlardandır ki, hələ XII yüzillikdə N.Gəncəvinin ―Yeddi gözəl‖
poemasındakı yeddi hekayə-nağıl qara rənglə başlanıb ağ rənglə sona çatır.
Yəni Bəhram şahın ilk görüşü qara geyimdə və qara günbəddə baş verir. Onun
sonuncu – yeddinci gözəllə görüşü isə ağ paltarda və ağ günbəddə olur. Türk
xalqlarının inaclarında ağ rəng qədim zamanlardan təmizlik, ucalıq, ədalət və
güc mənalarını ifadə etmişdir. Bu rəngin qocalıq, müdriklik və uğur rəmzi
olması da məlumdur. ―Hakanların al kaftan giymeleri hakanlık sembolü idi. Bu
sembol zamanla anlam değiştirip düğünlerde damada al kaftan giydirme ve
gelinlere al duvak takma geleneğine dönüşmüş‖ (2, 5). Dünyadakı suların da
müxtəlif rəngləri ilə əlaqəli fikirlərdə qara suların öz mənbəyini torpaqdan, ağ
suların isə dağlardan gələn qar sularından alması haqqında fikirlər vardır.
N.Gəncəvinin ―Yeddi gözəl‖ poemasında son nağıl-hekayənin ağ rənglə
bağlılığı Bəhram şahın qələbəsini və müdrikliyə çatmasını göstərir. Əsərdə
sarı, yaşıl, qırmızı, firuzə və səndəl rəngləri qara ilə ağın arasında gəlir.
―Azərbaycan yazıçılarının bir qismi, eyni zamanda, böyük alimlər olmuşlar.
Nizami Gəncəvinin, sözün əsl mənasında, elmi əsəri məlum deyil. Ancaq onun
bədii yaradıcılıq sənəti ilə bərabər, elmi dünyagörüşü bir sıra elm sahələri üçün
material verir‖ (5, 37). Şairin rənglər haqqında yazdıqları bu fikrin orijinallığına şübhə yeri qoymur. Bəlkə də, Nizami nəinki öz dövründə, hətta sonralar
da rənglər haqqında ən dərin bilgiyə malik olan, onların üslub imkanlarının
genişliyini təsdiq edən sənətkardır.
Bədii dildə rənglər yalnız sifət bildirmir, onlar bir sıra mənəvi keyfiyyətlərə işarə edir. Əlibəy Hüseynzadənin―Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar ―
əsərində müəllif hələ ilk məktəb illərindən rəssamlığa meyil edən, çəkdiyi
rəsmləri ilə tanınan iki adam müqayisə edilir. Opnlardan ən istedadlısı başqa iş
dalınca gedərək baqqallıq edir və rəssamlıq etmək üçün öz üzərində çalışmır.
Digər şagird davamlı olaraq öz üzərində çalışır və günlərin bir günü onun sərgisi açılır. Həmin baqqalın da yolu buradan düşür və o, sinif yoldaşının əsərlərini görəndə yenidən həvəsə düşür və şəkil çəkməyə başlayır, lakin uğur qazana bilmir. Müəllif uğursuzluğun səbəbini belə izah edir: ―Baqqal öylə zənn
ediyordi ki, yaşıl çəmənlərin, ağacların rəsmi yaşıl ilə, boz rəngli daşların, qayaların rəsmi də ağ və qaradan məxlut rənglərlə çəkiliyor‖ (1, 187). Yəni təbiətdə də, rəssamlıqda da təkcə rənglər kifayət deyil, onların çalarlarından da istifadə etmək lazımdır. Dildə də belədir, rənglərin mənaları onların özündən
çox iş görür.Bədii dildə rənglərin simvolları böyük gücə malikdir. ―Türk dekadentlərinin fikrincə, avam olan türkün zatən qədimdən bəri dekadentizməyə
(simvolizmə - P.A.) bir meyli var idi. Çünki onun əlamətləri dilində məhuddur.
Ancaq keçmiş üdəbamız tərəfindən bu əlamətlər nəzəri-etibara alınmayıb
tərəqqi edilməmiş idi. Türk dilindəki ―qara günlər‖, ―qara xəbərlər, ―qırmızı
yalanlar‖, ―üz ağlığı‖ bu növ əlamətlərdən məduddur. Şübhə yoxdur ki, günün
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qarası olmaz. ―Qaragün‖ ifadəsini ilk dəfə ixtira etmiş olan əcdadımızdan biri
bununla bir hali-mənəviyi müxtəsər surətdə ifadə edərək ―qəsvətəngiz olan
qara rəngli bir qaranlığın insanda hasil etdiyi təsir nə isə, bu müsibətli, bəlalı
günlərin də təsiri odur‖ demək istəmiş idi. Maddətən siyah olan bir zənci, ya
həbəşin istiqamətdən naşi üzü ağ olduğu kimi, bəyaz dərili bir qafqazlı da
doğruluqdan, namusdan ayrılırsa, mənən qara üzlü olacağı təbiidir‖ (1, 183).
Bədii dildə məna çalarları ilə daha çox diqqəti cəlb edən rənglər, sözsüz
ki, ağ və qaradır. Onlar məcazlaşanda ağ xoşbəxtlik, təmizlik, işıqlıq və s, qara
isə ucalıq, bədbinlik, bədxahlıq və s. mənalar bildirsə də, elə məqamlar vardır
ki, hər ikisi düzgünlük ifadə edir. Məsələn:
Könül, belə dostdan uzaq ol, uzaq,
Gəl qaranı qara, ağı ağ yazaq,
Dostlar cərgəsindən ömürlük pozaq
Baş yarıb ətəyə qoz tökənləri (6, I, 182).
Bədii dildə ağ və qara bol-bol işlənsə də, başqa rənglərdən də istifadə
edilir. Məsələn, yaşıl rəng daha çox müsbət anlamda işlənən rənglərdəndir. O,
bahar rəmzi, gənclik təravəti, təzəliki simvolu kimi işlənməsi ilə diqqəti çəkir:
Yamyaşıl şamlardır kamanın, sazın,
Ağlardı bir zaman baharın, yazın,
Bir qərib durnanın, bir qızıl qazın
Bəlkə də, gözümüm yaşısan, Göy göl (6, I, 121).
Beləliklə, bədii dildə rənglərin çox geniş üslub imkanları və keyfiyyətləri
vardır.
ƏDƏBĠYYAT
1. Hüseynzadə Ə. Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar / Seçilmiş əsərləri.
Bakı: Şərq-Qərb, 2007, 480 s.
2.Mehmet Yardımcı. Renk dünyamız ve türk kültüründe renkler
/ mehmetyardimci.net.
3. Mədətoğlu A. Türklərdə rəng və rəng anlayışı / ―Türküstan‖ qəzeti, 17-23
fevral 2013-cü il, s. 14.
4. N. Gəncəvi. Yeddi gözəl. Bakı, Lider, 2004, 336 s.
5. Seyidov Y. ―Xalq yazıçısı Elçin‖ , s. 37. Bakı, Bakı Universiteti Nəşriyyatı,
2012, 324 s.
6. S. Rüstəm. Seçilmiş əsərləri, 3 cilddə, I c. Bakı, Şərq-Qərb, 2005, 256 s.; II
cild. Şərq-Qərb, 2005, 328 s.
РЕЗЮМЕ
ПАРВИН АБДУЛЛАБEКОВА
МИР КРАСОК В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ
В статье говорится об отношении к палитре цветов в художественном языке. Указывается, что значение цветов в художественном языке
так же велико, как и политра красок в жизни человека цвета отличаются
друг от друга смысловыми отношениями. В художественном языке в различных ситуациях цвета используются в зависимости от уровня своего
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семантического значения. С этой точки зрения азербвйджанский язык отличается своим богатством. Выдвинутые в статье научно-теоретические
идеи, подтверждаются примерами из поэтического языка.
Ключевые слова: язык, стиль, художественное слово, цвет, смысл.
SUMMARY
PERVIN ABDULLABEYOVA
THE WORLD OF COLORS OF THE ART LANGUAGE
The article deals with the attitude towards the colors in the art language.
It is reported that, the great importance of colors in human life is also
necessary in the art language. It is their sense of meaning differs the colors
from ecah other. Colors in the poetical language are used in different situations
according to their semantics and meaning level. For this point of view, the
Azerbaijani language of art is notable with its richness. The scientifictheoretical ideas foregrounded in the article are confirmed with the examples
taken from the poetical language.
Key words: language, style, art word, color, meaning.

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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DĠLÇĠLĠKDƏ “LĠNQVĠSTĠK NĠSBĠLĠK FƏRZĠYYƏSĠ” NĠN
TƏDQĠQĠ PROBLEMLƏRĠNƏ DAĠR
Məqalədə XX əsrin 30-cu illərində ABġ-da iĢlənən “Linqvistik nisbilik
fərziyyəsinin” insan Ģüurunda mövcud olan anlayıĢlar sistemlərinin dillə konkret müəyyən edilməsi tezisinə əsaslandığı, XX əsrin əvvəllərində V.fon Humboldtun yaratdığı dil nəzəriyyəsi haqqında fikirləri Amerika linqvistləri E.Sepirin və B.Vorfun tərəfindən inkiĢaf etdirilərək linqvistik nisbilik nəzəriyyəsində
öz əksini tapdığı,həmçinin lakunalıq ideyasının rus linqvistlərindən Y.A.Sorokin, Y.M.Veresagin, Z.D.Popova, Q.B.Bıkova və baĢqa alimlərə məxsus olması, dil universal struktur kimi, həm də balanslaĢdırılmıĢ sistem yaratmağa və
bütün “boĢ” xanaların yerini modellərlədoldurulmasına can atdığı diqqətə
çatdırılır.
Açar sözlər: etnolinqvistika, hermenevtika, linqvistik nisbilik nəzəriyyəsi,
metadil təsvir, “boĢ” xana
XX əsrin 30-cu illərində ABŞ-da işlənən ―Linqvistik nisbilik fərziyyəsi‖
dilçilikdə həm də ―Sepir-Uorf fərziyyəsi‖ kimi məlumdur (12;13). Bu
fərziyyənin tezisi insan şüurunda mövcud olan anlayışlar sistemlərinin dilə
konkret müəyyən edildiyini bildirməkdədir. Linqvistik nisbilik dili onun
mədəniyyətlə qarşılıqlı əlaqələrində öyrənən etnolinqvistikanın mərkəzi
anlayışıdır. Linqvistikada nisbilik haqqında təlim (―relyativizm‖)XIX əsrin
sonları, XX əsrin əvvəllərində istər təbiət, istərsə də humanitar elmlərdə öz
əksini tapan ümummetodoloji prinsip kimi qavranmasının insanın mental
prinsipləri tərəfindən müəyyən edilməsi kimi bir fərziyyəyə transformasiya
edilir. Bu da dil və kulturoloji sistemlərin təsiri altında dəyişə bilir. Konkret
dildə və konkret mədəniyyətdə müxtəlif dillərin daşıyıcılarının mental təsəvvürləri üst-üstə düşməyə bilər. Dillərin bir neçə adekvatın, üst-üstə düşə
bilməyəcəyi konseptual sxemlər haqqında təsəvvür dilçilikdə şübhəsiz ki, nisbilik prinsipi ―bayrağı altında‖ intensiv tədqiqatların başlanmasından çox-çox
əvvəl mövcud olmuşdur. XIX əsrin əvvəlində V.fon Humboldt (6;4) dillərin
quruluşlarındakı fərqlərin xalqların mənəvi təcrübəsini əks etdirdiyinə əsaslanan dil nəzəriyyəsini yaratmışdı. V.fon Humboldt 1804-cü ildə F.Volfa yazır
ki, dil vasitəsilə dünyanın ən uca, dərin sahələrinə və müxtəlifliyinə nəzər
salmağın mümkün olduğuna getdikcə əmin oldum. Sonra alim belə bir qənaətə
gəlmişdir ki, heç nə dillər qədər bəşəriyyəti insanın və xalqın xarakterinin
sirrini açmağa yaxınlaşdıra bilməz (10, 202).
V.fon Humboldtun bu fikirləri müxtəlif məktəblərin nümayəndələrinin
əsərlərində də ciddi şəkildə inkişaf etdirilmişdir. Sonralar həmin mühakimələr
74

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2018 № 2
Amerika linqvistləri E.Sepir və B.Uorfun inkişaf etdirildiyi linqvistik nisbilik
nəzəriyyəsində tamamilə öz əksini tapmışdır. Tarixin müxtəlif mərhələlərində
dünyanın dilin köməyilə konseptləşdirilməsindəki fərqli problemlər, ilk
növbədə bir dildən digərinə tərcümə zamanı qarşıya qoyulan xüsusi praktiki və
nəzəri məsələləri, bundan əlavə hermenevtika (yunanca hermenetikos – izah
edən, Ģərh edən) adlı təlim qədim yazılı abidələrin, xüsusilə də Bibliya mətnlərinin tərcümə, təhlil və şərhi prinsiplərinə dair elmi təlim çərçivəsində qoyulmuşdur. Qədim yazılı mətnlərin bir dildən digərinə tərcüməsinin mümkün
olması prinsipi bütün dillərin və mədəniyyətlərin daşıyıcılarının bölüşdürdüyü
təsəvvürlər sisteminin mövcud olmasına əsaslandırdı. Dil və mədəni sistemlər
nə qədər yaxındırsa orijinalın dilindən tərcümə edilən dilə adekvat şəkildə
verilməsi şansı daha çoxdur. XIX əsrin ikinci yarısında linqvistikada meydana
gələn linqvistik relyativizm Avropa dillərindən, mədəniyyətlərindən kəskin
şəkildə fərqlənən Amerika hindilərinin dil və mədəniyyətlərinin öyrənilməsinə
və təsvir edilməsinə də böyük təkan verilmişdi.
Linqvistik nisbilik elmi anlayış kimi başlanğıcını etnolinqvistikanın banilərindən olan–Amerikalı antropoloq Frans Boas, onun şagirdi Edvard Sepir
və sonuncunun şagirdi Benjamin Uorfun əsərlərindən götürür. Linqvistik nisbilik nəzəriyyəsinin bu günə kimi davam edən ―Sepir-Uorf fərziyyəsi‖ adlı daha
radikal forması B.Uorfun məqalələrindəki bir sıra iddialarına və effektiv nümunələrinə əsasən onun adına çıxılıb. Əslində B.Uorfun bu iddialarını bir sıra
səhvləri də olmuşdur. E.Sepirdə isə belə qəti formullar ümumiyyətlə, mövcud
deyil. F.Boasın dilin təsnifedici və sistemləşdirici funksiyası haqqında təsəvvürü qrammatik göstəricilərin sayı nisbətən azdır, sözlərin sayı çoxdur kimi ilk
baxışdan adi görünən bir fikrə əsaslanır. Lakin təbii ki, həmin dilin adlandırdığı hadisələrin sayı sonsuzdur. Deməli, dildən ayrılıqda hər bir hadisəni deyil,
hadisələr sinfini adlandırmaq üçün istifadə edilir. Hər bir dil bu təsnifatı özünəməxsus şəkildə həyata keçirir.
F.Boas şübhəsiz ki, dildən istifadə edən insanlar cəmiyyətinin mədəni
təsəvvürlərinin təcəssüm olunduğunu düşünən V. fon Humboldtun linqvistik
baxışlarından təsirlənmişdir. Lakin Humboldtdan fərqli olaraq F.Boas hesab
etmişdir ki, ―dünya mənzərəsindəki‖ dilin sistemində olan fərqlər onun daşıyıcılarının az və ya çox inkişaf etməsinin göstəricisi ola bilməz. F.Boas və onun
şagirdlərinin linqvistik relyativizmi bioloji bərabərlik və ondan irəli gələn dil
və təfəkkür qabiliyyətlərinin bərabərliyi ideyasına əsaslanırdı. Avropa hüdudlarından kənardakı çox saylı dillər, ilk növbədə XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində linqvistikanın intensiv bir şəkildə mənimsədiyi Yeni dünya dilləri
Avropa dillərinin leksikası və xüsusən də qrammatikası nöqteyi-nəzərindən
ekzotik idi. Lakin F. Boasın ənənələri çərçivəsində bu dillərin və bu dillərlə
ifadə olunan mədəniyyətin ―primitiv‖liyindən yox, əksinə, linqvistik nisbilik
tərəfdarlarının yeni dillərin təsvirinə avrosentrik baxışların məhdudluğunu başa
düşməyə imkan verdi.
Dilin mədəni təcrübənin sistemləşdirilməsi vasitəsi kimi tədqiqinin ən
mühüm mərhələsi E.Sepirin əsərləri ilə bağlıdır. E.Sepir dili ilk növbədə səs
tərkibi, qrammatika, lüğət fondu kimi – möhkəm iyerarxik əlaqələrlə birləşən
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bütün komponentlər sistem kimi vermişdir. Ayrıca götürülmüş hər bir dilin
komponentləri sistem arasındakı əlaqə həmin dilin öz daxili qanunları əsasında
qurulur. Bunun nəticəsində komponentlərin məzmun əlaqələrinə zərər vurmadan bir dilin sistemini başqa bir dilin sisteminə proyeksiya etmək mümkün
deyildir. Linqvistik nisbiliyi müxtəlif dillərin bütün komponentlərinin tam uyğunluğuna nail olmağın qeyri-mümkünlüyü kimi başa düşən E.Sepir dillərin
―müqayisə edilməziliyi‖ terminini (incommensurability) elmə gətirmişdir.
Ayrı-ayrı dillərin dil sistemləri nəinki mədəni təcrübənin məzmununu müxtəlif üsullarla qeydə alır. Həm də daşıyıcılarına reallığın üst-üstə düşməyənlərin dərk olunması yollarını və mənimsənməsi üsullarını təqdim edir. E.Sepirin ―Elm kimi linqvistikanın statusu‖ (1928) məqaləsindən yazır ki, ―real dünya‖ xeyli dərəcədə bu və ya digər sosial qrupun dil vərdişləri əsasında qeyriixtiyari qurulur. Müxtəlif dillərdə eyni sosial gerçəkliyin ifadə edilməsi vasitəsi heç vaxt nəzərdə tutulan qədər oxşar olmur. Müxtəlif cəmiyyətlərin yaşadığı
dünyalar heç də eyni dünya deyil, müxtəlif dünyalardır... Dünyanın interpretasiyası zamanı bizim seçimimiz cəmiyyətimizin dil vərdişləri ilə öncədən müəyyənləşdirildiyindən biz dünyanı məhz başqa cür deyil bu cür görürük‖ (7, 18).
B.Uorfa məxsus olan ―Linqvistik nisbilik prinsipi‖ termini A.Eynşteynin
nisbilik prinsipi ilə birbaşa və məqsədyönlü analogiya təşkil edir. B. Uorf
Amerika hindilərinə məxsus (hopi, şauni, payute, navaxo və bir çox başqalarının) dünyanın dil mənzərəsini Avropa dillərinin daşıyıcılarının təxəyyülündəki
dil mənzərəsi ilə müqayisə etmişdir. Hindi dillərində, məsələn, hopi dilində
möhkəmlənmiş dünya mənzərəsi ilə son dərəcə böyük fərqin fonunda Avropa
dilləri arasındakı fərqlər çox kiçik görünmüşdür. Bunu nəzərə alaraq B.Uorfa
onları ―orta Avropa standartlı dillər‖ qrupunda (SAE - Standard Average European) birləşdirmişdir.
80 ildən çoxdur ki, irəli sürülmüş ―Linqvistik nisbilik nəzəriyyəsi‖ bu
günə kimi hələ də hipotez statusunu saxlamaqdadır. Fərziyyənin tərəfdarları
tez-tez iddia edirlər ki, bu hipotezdə qeydə alınmış fikir aşkar faktdır. Ona görə
də onun sübuta heç bir ehtiyacı yoxdur. Fərziyyənin əleyhdarları isə bu
fərziyyəni nə sübut, nə də inkar edilə bilmirlər. Bu fərziyyənin empirik
cəhətdən yoxlanması üçün daha əsaslı və çoxsaylı cəhdlər bir-birinə tamamilə
zidd olan qiymətlər arasındakı diapazonda edilir.
Linqvistik nisbilik nəzəriyyəsinin tənqidi R.A.Budaqov, M.M.Huxman,
Q.B.Kolşanski, K.A.Levkovski, F.P.Filin, N.S.Çemodanov kimi məhşur
alimlərin əsərlərində öz əksini tapmışdır. Dil nominasiyasının əsas prinsipləri
də bu nəzəriyyənin yetərsizliyindən xəbər verir. Dil semantikasının milli özünəməxsusluğunun təzahürünün ən parlaq nominasiya əlamətinin seçimini
adlandırmanın əsasında duran və bütün dillər üçün eyni olan bir mexanizmidə
görmək olar. Bu mexanizmin xarakteristikası isə digər hadisə və əşyalarla müqayisəsi yolu ilə tərtib edilir.
Qeyd etmək lazımdır ki, B. Uorfun ənənələrinə praqmatika – linqvistikanın nitqdaxili qarşılıqlı əlaqələrdə baş verən real prosesləri öyrənən təlim Foset, Lakof, Conson və başqalarının əsərlərində verilir. Adları çəkilən alimlərin
əsərlərində danışanların istifadə etdikləri qrammatik kateqoriyanı dərk etmə
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qabiliyyətləri tədqiq edilir. Tədqiqatların bu sahəsini ―metapraqmatika‖ adlandırmaq təklif edilmişdir (14,99). Linqvist olmayan adi dil daşıyıcısının qrammatik kateqoriya və ya konstruksiyadan istifadə etməsinin səbəbləri bir sıra
amillərdən asılıdır. Qrammatik mənanın obyektiv reallıqdan və nitq ünsiyyətinin konkret vəziyyətindən asılılığı mühümdür. Məsələn, bilavasitə müşahidə
edilən çoxluq parametri ilə əlaqədar olan kəmiyyət kateqoriyası danışan üçün
felin formaları kimi kateqoriyadan daha asandır. Məsələn, rus dilində feilin
lazım formasının (сходил бы) ünsiyyət zamanı nə səbəbdən xahiĢ ((Сходил
бы ты за хлебол!)), arzu (Вот бы он сам за хлебом сходил!), həyat keçməmiĢ Ģərt (если бы ты сходил за хлебом с утра, мы бы уже могли сесть
ужинать) haqqında məlumat kimi ən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilə
biləcəyini izah etmək axı o qədər də asan deyildir.
A.Vejbitskayanın əsərlərində müxtəlif xalqların dilinin quruluş və mədəniyyətlərinin xüsusiyyətləri arasında münasibətlərin tədqiqinə geniş yer verilmiş, dil ünsiyyətinə dair 1970-1980-ci illərdə hamı üçün ümumi olan söhbət
aparmaq üsullarını müəyyən edən ―kommunikativ postulatlar‖ kimi prinsiplərin universal olmamasının xeyrinə dair bir çox empirik dəlillər gətirmişdir
(9,9).
Nitq ünsiyyətinin konkret şərtlərinə tabe olan ―praqmatik‖ kateqoriyalar
dil sisteminə uyğun olaraq müxtəlif cür qurula bilər. Məsələn, yapon dilində
fellərin xüsusi qrammatik nəzakət formaları var. Onlardan düzgün istifadə
etmək üçün həmsöhbətlərin sosial iyerarxiyadakı nisbi yerini bilmək lazımdır.
Bu qrammatik kateqoriya mütləqdir. Yəni hər bir feil nəzakətlilik dərəcəsinə
görə ya ―neytral‖, ya ―təvazökar‖, ya da ―hörmətli‖ kimi işlənə bilər. Rus dilində həmsöhbətə müraciət zamanı işlədilən ―Вы” və ―ты” xitabı da oxşar dillərin daşıyıcıları bu cür fərqləri özünəməxsus şəkildə başa düşür. Bununla da
linqvistik nisbilik prinsipinə tabe olur.
Qeyd etmək lazımdır ki, lakunarlıq ideyasının eksplisit ifadə edilməsi rus
linqvistikasına məxsusdur. Y.A.Sorokin, Y.M.Vereşagin, Z.D.Popova,
İ.Y.Markovina, Q.B.Bıkova və başqa bir çox alimlər lakunaların tipologiyası
və onların xaric edilməsi üsullarını işləmişlər. Müasir dilçilikdə ən mürəkkəb
fundamental problemlərdən biri dil və təfəkkürün əlaqəsi problemidir. Onların
əsərlərində bu problem yeni şəkildə dərk edilir. Əvvəl hesab edildiyi kimi anlayış və onun ifadə forması arasında möhkəm əlaqənin olmadığı barədə nəticə
çıxarılır. Anlayış dünyanın milli-mədəni mənzərəsində və konseptsferada implisit şəkildə də mövcud ola bilər, yəni o, həmişə verballaşmır.
Bəzi dillərdə anlayışın ifadə edilməsi üçün bir sözdən (leksem), başqa
dillərdə metadil təsvirindən istifadə edilir. Lakin hər bir dil öz resurslarına qənaət etməyə çalışır. Deməli, semem üçün metadil təsvirindən istifadə edilən
dillərdə sistemin “boĢ” xanası olan lakunadan bəhs etmək mümkündür. Lakunarlıq deyərkən biz dil və nitq sistemində potensial mümkün (latent) elementləri başa düşürük. Məqalə çərçivəsində bizi ilk növbədə lakunarlıqla dilin inkişafının əlaqəsi məsələsi maraqlandırır. Q.V.Bıkova bu barədə yazmışdır ki,
―lakunarlıq problemi üçün yeni leksemlərin həmişə lakunaların yerində yaranıb-yaranmadığı, yəni onları əvəz edib-etmədikləri məsələsi prinsipial şəkildə
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mühümdür. Bu zaman başqa bir sualın meydana çıxması labüddür–yeni sözlərin meydana gəlməsinin əsas səbəbləri, hərəkətverici qüvvələri hansılardır?..‖
(8, 59).
Dilin inkişafında daxili və xarici amillərin iştirakı danılmazdır. Dünyanın
müəyyən milli-mədəni mənzərəsində mövcud olmayan realiyaların adlandırılması üçün sözlərin başqa dillərdən götürülməsi xarici amillərin təsiri ilə izah
edilir. Yeni realiyaların meydana gəlməsi ilə birlikdə onu adlandıran söz də
meydana gəlir. Bu cür neologizmlər etnoqrafik motivlənən lakunaları doldurur
ki, onlar da xarici amillərə bilavasitə reaksiya verirlər.
Son illərdə rus və Azərbaycan dillərinin anqlisizmləri mənimsəməsi prosesi xüsusilə fəallaşmışdır. İngilis dilinin leksikası biznes, Ġnternet, kompüter
texnologiyaları, elektron KĠV-lərlə bağlı Qərb realiyaları ilə birlikdə Azərbaycan və rus dillərinə nüfuz edir. Həmin realiyalar cəmiyyətin inkişafının müasir
mərhələsində dilin inkişafına təsir edən güclü amillərdən biri kimi çıxış edir.
Dilində xeyli sayda yeni sözlərin (alınmaların) meydana gəlməsi məhz kütləvi
mediada qeydə alınır. Həmin yeni sözlər qəbul edən dil tərəfində assimiliasiya
edilir. Meydana gələn yeni obyektlərin adlandırılması (nominasiyası) zərurəti
bütün mövcud dillər üçün problemdir. Bunlar ―kompüter‖, ―noutbuk‖ və onlarla əlaqədar olan digər sözlər nümunə ola bilər. Bu sözlərin əksəriyyəti əvvəlki
bir neçə onilliklərdə həmin dillərdə ya mövcud deyildi, ya da belə məna daşımırdılar. İngilis dilində belə yeni termin yaranmasında başqa bir texnikadan
(yeni söz yaranması, affiksasiya) da istifadə edilir. Məsələn, trackball, diskette,
megabyte.
Bəzən yeni anlayışın adlandırılması üçün süni leksemlər yaradılır. İngilis
dilində yaradılmış nylon, rayon kimi sözlər buna misal ola bilər. Bu sözlər yeni
sintetik liflərin adlandırılması üçün bir neçə digər süni sözün arasından seçilib.
Məsələn, rus dilində sonradan adının abbreviasiya edilməsi yolu ilə yaradılmış
―lavsan‖ sözünü («лаборатория высокоточных соединений Академии наук») (Elmlər akademiyasının yüksəkdəqiq birləĢmələr laboratoriyası) buna adi
etmək olar. Qeyd etmək lazımdır ki, bütün sintetik leksemlər etimologiyaya
malik deyillər. Lakin buna baxmayaraq onlar dillərdə kifayət qədər möhkəmləniblər.
İnkişafın müasir mərhələsində dillər üçün xarakterik xassələr onların arasındakı fəal əlaqələrin, alınma sözlərin və nominantların sayının artmasıdır.
Beləliklə, gördüyümüz kimi dilin lüğət tərkibindəki kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri onun inkişafı ilə, dilin inkişafı isə xalqın tarixi, maddi və mənəvi mədəniyyəti ilə bilavasitə əlaqədardır. Bütün bu amilləri panxronik xarakterli xarici amillərə aid etmək olar. Dildə xarici amillərlə bərabər daxili qanunauyğunluqlar və tendensiyalar da qüvvədə olur ki, onlara da bunları əlavə etmək olar: 1) dil vasitələrinə qənaət tendensiyası; 2) ekspressiyaya meyl; 3) dil
vasitələrinin variativliyi.
İlk iki tendensiyaya daxili səbəblərdən irəli gələn danışıq dilində daha
parlaq şəkildə özünü büruzə verir. Məsələn, ədəbi dildə belə bir metadil anlayışı var: tədricən baĢa düĢən adam. Lakin gənclərin slenqində bu yaxınlarda ekspressiv konnotasiyalı ―tormoz‖ univerbi meydana gəlmişdir.
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Əvvəllər də qeyd etdiyimiz kimi dilin leksik sistemində ümumi dəyişikliklər baş vermir. Bu yalnız eyni anda müxtəlif variantların mövcud olması
səbəbindən mümkün olur. Onlar müəyyən müddət qalır, ancaq getdikcə anlayışı daha dəqiq əks etdirən bir variant möhkəmlənir. Bir çox müəlliflərin fikrincə, dil universal struktur kimi ―balanslaşdırılmış sistem yaratmağa və bütüh
―boş‖ xanaların yeni modellərlə doldurulmasına can atır. Odur ki, lakunarlığı
dilin inkişafında hərəkətverici amillərdən biri, dil sisteminin ayrılmaz və panxronik xassəsi olduğunu güman etmək tamamilə mümkündür‖ (11, 33).
Beləliklə, deyilənlərdən belə bir nəticəyə gəlmək mümkündür ki, dil sadəcə ifadə forması, işarələr sistemi, ünsiyyət vasitəsi deyil. Dil ətraf dünyanın
bir xalq tərəfindən milli-mədəni dərkini bilavasitə əks etdirən, habelə müxtəlif
xalqların nümayəndələrinin davranış və fəaliyyətinə birbaşa təsir edən işarələr
sistemidir. Lakunarlıq nəzəriyyəsi isə mədəniyyətlərarası əlaqələr şəraitində
cəmiyyətin əcnəbi dildə olan mətnləri başa düşmək zərurətinə cavab olaraq
meydana gəlmişdir. Lakunarlıq nəzəriyyəsinin anlayış-terminoloji instrumentasiyası anlaşılmadakı çətinlikləri tədqiq etməyə və onları aradan qaldırmağa
imkan verir. Bu prosesdə isə istənilən dilin lüğət tərkibində həmin xalqın
təcrübəsi, onun maddi və mənəvi mədəniyyəti öz əksini tapır.
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РЕЗЮМЕ
ГЮНЕЛЬ АЛИЕВА
ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ “ТЕОРИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ” В ЯЗЫКОЗНАНИИ
В статье рассказывается о том, что в 30-х годах XX века, разрабатываемая в США ―Теория лингвистической относительности‖ о существующих в сознании человека системах понятий, которые в свою очередь конкретно выражаются языком, опирающимся на тезис. В начале XX века
созданная В.фон Гумбольдтом теория языка, была в дальнейшем развита американскими лингвистами Э. Сепириным и Б. Ворфуном и нашла
свое отражение в теории лингвистической относительности.
В этой статье также следует отметить идею лакуну, которая свое
отражение в работах русских лингвистов- Е.А.Сорокина, Е.М.Верещагина, З.Д.Поповой, Г.Б.Быковой наряду с другими учеными. После всего
сказанного можно сделать вывод, что язык как универсальное структура
стремится сбалансировать систему и заполнить все ―пустые‖ клетки новыми моделями.
Ключевые слова: этнолингвистика, герменевтика, теория лингвистической относительности, методические описания, ―пустая‖ клетка
SUMMARY
GUNEL ALIYEVA
“THE HYPOTHESIS ON LINGUISTIC RELATIVITY” IN
LINGUISTICS
The article deals with the systems of notions existing in human mind and
is concretely determined within the language thesis which was used in the
USA, in the 30`s of the 20th century in ―the Hypothesis on linguistic relativity‖
and was created by V. fon Humbolt`s language theory reflected in American
linguists E.Saphire and B.Vorf`s works.
In the article it is also emphasized the idea of lacunes belongs to russian
linguists Y.A.Sorokin, Y.M.Vereshagın, Z.D.Popova, Q.B.Bıkova and other
scholars. As a result of above mentioned view, we can come to the conclusion
language as universal structure strieves for creating a balanced system to fill
―the blank‖ cells with modals.
Key words: ethnolinguistics, hermeneutics, hypothesis on linguistic
relativity, methalanguage, blank cell

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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AN/ANU QƏDĠM TÜRK TANRI ADININ NAXÇIVAN ƏRAZĠSĠ
TOPONĠMLƏRĠNDƏ ĠZLƏRĠ
Məqalədə əski türk mifik təfəkküründə xüsusi yeri olan An/Anu qədim
tanrı adının Naxçıvan ərazisi toponimlərindəki izlərindən bəhs olunur. ġumer
yazılarında da adı keçən An/Anu tanrısının tarixi m.ö. III minilliklərə söykənməklə, ərazi toponimik adlarında günümüzə qədər qalmıĢdır. Bu qədim mifin
Naxçıvanla bağlılığı indiyədək Azərbaycan və türk alimləri tərəfindən tədqiqi
və adların izahı verilməmiĢdir. Məqalədə qədim Naxçıvan ərazisi toponimlərinin oykonim, oronim və hidronimlərində bu tanrı adı faktlar əsasında təsdiq
edilir.
Tədqiqatda Naxçıvan coğrafi arealında bu miflə bağlı toponimlərin etimoloji izahları verilir. An/Anu tanrı adının prototürklərlə bağlı adlarda qalması bu mifik inancın qədimliyini sübut edir. Ġstər Naxçıvan, ġumer, istərsə
də Altay və digər türklərdə bu adın yeri məqalədə elmi faktlarla əsaslandırılır.
Açar sözlər: An/Anu, Naxçıvan, ġumer, Altay, oykonim, oronim, hidronim.
İstənilən hər hansı bir xalqın etnik qrup şəklindən bir xalq kimi formalaşması tarixi minilliklərin siyasi prosesi olmuşdur. Bu formalaşmada mifik təfəkkürün həyatı dərk etmə amillərindən qaynaqlandığı və bunun əsasən ətraf
aləmdəki təbii hadisələr fövqündə meydana çıxdığı özünü təsdiq etməkdədir.
Təbii ki, qəbilə tayfa birləşmələrinin inkişafı prosesində kosmik aləm, təbiətdəki işıq, zülmət, baş verən iqlim, fəsil dəyişilmələri kimi, hadisələr, mifik
təfəkkürdə xüsusi yer almışdır. Xalqların formalaşması prosesində bu amillərə
uyğun ―xeyir‖ və ―şər‖ istiqamətli miflər onların adət ənənələrini, davranış və
düşüm tərzini də reallaşdırmışdır. Heç şübhəsiz ki, bu cür kainatı dərk etmə təfəkküründə, ona yanaşma düşüncəsində tayfa və qəbilələrdə etnoqrafik fərqlər
meydana gəlmişdi. Bu baxımdan da tayfalar ətraf aləmə özünü bu amillər
görünüşündə təqdim etməklə bir-birindən fərqlənmişlər.
Xeyli tayfa birliyinin Ana yurdu olmuş qədim Naxçıvan ərazisi də məhz
belə sivilizasiya mərkəzlərindən biri olmuş, bu gün belə heyrətamiz qədim mədəniyyətin maddi sübutlarını və mifik tanrı adlarını öz toponimik sistemində
daşımaqdadır. İstər arxeoloji, istər coğrafi adlardakı mifik işarətlər, istərsə də
qədim etnogenezi baxımından Naxçıvan ərazisi, ən qədim maddi-mədəniyyət
nümunələri ilə dünya tarixşünaslığının bəzi yanlış məqamlarına aydınlıq gətirməkdədir (1, s. 10; 6, s. 11). Bir qrup tədqiqatlarda oturaq həyatın və şəhər
mədəniyyətinin Naxçıvan ərazisində m.ö. VIII minilliklərdən formalaşdığı tari81
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xi faktlarla sübut edilmişdir (15, s. 451-453).
Biz Şumer mifi və adlar sistemində xeyli An/Anu, Nisir, Kudur Enlil,
Bilqamıs, İrni, Saria, qədim Kas türklərində izə An, Şar, Kiur, Mirizir, Sax kimi tanrı və yer adlarının Naxçıvan ərazisi toponimlərində, Gəmiqaya ətrafı adlar sistemində Nəsirvaz, Sax, Şərur, Şurut, Qudu, Bilbil, İrni, Sari, Kırna kimi
məntəqə, dağ, yurd adlarında təkrarlandığını qeyd etmişik (20, s. 16). Bununla
bərabər qədim mənbələrə diqqət etdikdə, biz Naxçıvan ərazisinin Dəclə, Fərat
çayları arası və ətrafında yerləşən əski Şümer, Akkad, Assur, Hett, və s. Dövlətlərin mədəniyyəti, prototayfaları və mifi ilə də sıx bağlı olan bir qədim diyar
olduğunu görürük (25, s. 397-404).
Ümumiyyətlə ilk qədim sivilizasiya mərkəzlərindən biri olmuş Naxçıvan
ərazisinin 1590, 1817-cı ilə qədər təkcə oykonimik sisteminə nəzər salsaq, burada yüzdən artıq adın bu mifik inanclarla bağlı olduğunun şahidi oluruq (ətraflı bax, 8, s.159-183; 17, s. 25-36). Bütün bunlar doğrudanmı bir təsadüfün
nəticəsidir? Təbii ki, yox. Bu Naxçıvan qədim ərazinin bir çox mədəniyyətlərlə
sıx əlaqədə olduğunu ortaya qoyur. Əgər tarixi izləsək, bu qədim ərazilərimizdə yayılan ümumxalq mədəniyyətinin eyni dil və tarixin, eyni inanc və
adətlərin, ən ümdəsi isə eyni mənĢədən gələn tayfa ittifaqına aidliyini göstərməklə, öz müsbət tərəfləri ilə bəĢər tarixinə xalq statusunda daxil olmuĢdur (-F.R.).
Qədim sivilizasiyaların xarakteri haqqında danışan O.Şpenqler yazırdı: ―
Hər mədəniyyətin öz beynəlmiləl sivilizasiyası olmuş, o, öz imkanlarını
tükəndirərək sonda məhvə məhkum olmuşdur‖. R.Mehdiyev, R.Ulusel və türk
dilçisi Z.Gökalpın əsərlərinin geniş təhlilini verən Ə.Həbibbəyli, bu fikirlər
kontekstindən çıxış edərək, sivilizasiyanın türk konsepsiyasını irəli sürməklə,
Türk Pravoslav, Türk Avropa sivilizasiyalarında bu amilləri geniş şəkildə şərh
edir (7, s. 9-11,13-15,74-79,106-110). Heç şübhə yox ki, Sovetlər birliyi də hər
hansı bir ―sivilizasiya‖ kimi öz imkanlarını itirmiş, bir qurum kimi son
dövrlərdə istər siyasi, istərsə də iqtisadi baxımdan itkilərlə üzləşmişdir. Təbii
ki, burada əsarət altında olan xalqların bu siyasi qurum məngənəsindən
qopması onun özünə qayıdışı, əski adət ənənələrinə və mifik təfəkkürünə
dönüşü ilə nəticələnmişdir.
Bütöv Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan qədim Naxçıvan ərazisi
özünün çox qədim tarixi, arxeologiyası, etnoqrafiyası ilə yanaşı ərazi toponimlərində m.ö. minilliklərlə səsləşən xeyli mifik inanc amilləri ilə də, dünya sivilizasiyası mərkəzlərində xüsusi yeri olan ərazilərdən biri olduğunu təsdiq etməkdədir. Miladdan öncəki minilliklərdən İpək Yolu üzərində yerləşmiş qədim
Naxər-Naxçıvan ölkəsi, bəşər sivilizasiyası və onun mifik təfəkkürünün də
mərkəzi kimi, bu mifik inancı ümumtürk arealına qədər yaya bilmişdir. Naxçıvan toponimik sistemində günümüzə qədər gəlib çatmış bu cür mifik inanclardan biri də əsasən toponimik adlarda öz izlərini yaşadan An/Anu tanrı adıdır.
Bu istiqamətdən qədim mənbələrə diqqət etdikdə, bu qədim tanrı adının
Şumer mifik təfəkküründə də yer aldığına və bu mənbələrdə An/Anu tanrı adı
kimi bir inanc daşıdığına təsadüf edirik. Burada Anu-(Anum)-göyün allahı və
allahların atasıdır. Onun övladları isə, İm-Tufan, fırtına allahı, İşkur, Martu,
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İnanna, Baba, Qatumduq, Nisaba, Nininsina kimi köməkçi tanrılardır. Bunlar
Anunakkinin tanrılarıdır. Anunun arvadı Uraş bu mifdə yer allahıdır. Əgər
Altay türklərinin inanclarına diqqət etsək, biz burada hazırda da mifik inanc
daşıyıcısı olan Anu yazılışlı ilahə-yaradan tanrı ilə rastlaşırıq (16, s. 75). Eyni
mifik inanc daşıyıcısı qadın ilahə ilə biz Yakut türklərinin mifik inancında da
qarşılaşırıq. Burada An tanrısı An Darxan xatun kimi yaradan tanrıdır. Onun
adı eyni mifik təfəkkürləri təkrarlayan, Bayanay adı ilə buryat, monqol türk
miflərində də yer alır. Burada o, qadın kimi yaradan Tanrı olaraq mifik inancı
özündə cəmləşdirir (16, s. 594).
Bu gün Yakut türklərinin şamanizm mif də özündə An/Anu tanrısını yenidən təkrarlamaqla bu mifi qorumaqdadır. Burada Bayanay-Meşə ruhunu daşıyan tanrıdır, ovçuları mühafizə edir, onun 11 qardaşı var və insanların dolanışığını yaxşılaşdırmağa xidmət edirlər. Burada An tanrı mifi şamançılıqda ayrıca ritual ayinlərinin rəqsi hərəkətlərində xüsusi yer alır (16, s. 150).
Qədim mənbələrdən olan Kirakos (Kirakas-―Uca coşqun As‖) Gəncəlinin yazılarında da An/Anu mifi ilə bağlı Anuberd-―Anu qalası‖, eləcə də Aranberd-―Ərən qalası‖ toponimik adlarında da bu mifik inanca rast gəlirik (9, s.
348).
Biz Abxaz türklərinin mifində də Anan, Anana tanrılarını ilahə kimi, yaradan qadın tanrı, yaradan timsalında görürük. Burada maraqlı və elmi cəhətdən əhəmiyyətli bir faktla da qarşılaşırıq ki, bu Azərbaycan türklərinin bu mifik inanc qədimliyini sübut edir. Bir zamanlar Azərbaycan ərazisi olmuş Suximi ətrafında yaşayan Azərbaycan əhalisinin mifik təfəkküründə biz An/Anu
tanrısını Anana yazılışında tanrı-ilahə kimi görürük. O, Anatavr qalasına sahib
olmaqla, bu tanrı qalasında oturur (16, s. 75). Əgər qala adına diqqət etsək,
Ana tanrı adı, qədim türk dillərində isə tavr-―var-dövlət‖, ―düşərgə‖, ―möhkəmləndirilmiş qala‖ mənalarında işlənmişdir (4, s. 542; 13, s. 98). Bu sözlər
isə mövcud mifik qala adını ―Ana tanrısının möhkəmləndirilmiş qalası‖ mənasında izah edir ki, bu tam olaraq qədim türk inancı ilə yaranmış toponimdir.
Bununla bərabər müasir dilimizdəki Ana sözümüzdə biz An/Anu tanrı
adına kiçiltmə şəkilçisi -a hərfini artırmaqla (4, s. 1, 416; 12, s. 1) bu sözü
Ana-―kiçik yaradan‖ şəklində əbədiləşdirmişik ki, o, insan dünyaya gətirməklə
özünü tanrıya misal olaraq təqdim edir və biz anaları müqəddəs bir varlıq kimi
qəbul edirik.
Bəs Naxçıvan toponimlərində bu inanc mifi özünü necə göstərir?
Xüsusi olaraq qeyd edək ki, Naxçıvanla bağlı arxiv materiallarına diqqət
etdikdə biz Əlincə, Karni, Karbi, Ağcaqala və s. nahiyələrdə Anabad, Bənəniyar, Anaqut, Andon, Ankas, Anilər, Usan, Əran, Anzır (3 kənd) Aşağı Əndəmic, Kolanı kimi 30 yaxın oykonimdə bu adın mif olaraq qaldığını görürük (8,
s. 162, 163, 169, 171, 174, 181). Qeyd edək ki, bu adların bir qismi işğal altında olan ərazilərimizin toponimik adlarına qalmış, bəzilərinin adları dəyişdirilmiş, bir qismi isə işğallar zamanı dağıdılmaqla passiv fonda keçmişdir.
Naxçıvan ərazisi oykonomlərində An/Anu tanrı adı aktiv fondda olan
Anabat, Kolanı, Bənənyar, Anaqut, Əndəmic oykonimlərində, passiv fondda
olan Ankas, Anzır, Andon, Anilər, Usan, Əran kimi xeyli adlar isə arxiv sənəd83
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lərində günümüzə qədər gəlmişdir. Adların etimoloji izahı da elmi baxımdan
xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Ordubad qəzasının Şorlut nahiyəsində qeydə alınan Anabat məntəqə
adının (8, s.179), tədqiqi istiqamətlərini araşdıran A.Bağırov, bu adı ―insan yaşamayan‖, ―Abad olmayan‖ kimi izah etmiş V.Qriqoryev, K.Smirnov və b.
tədqiqatçılara doğru olaraq təkzib vermiş, adın mənasının tam açılmadığını
yazmışdır (2, s. 103). Əgər diqqət etsək, Ana+bat məntəqə adı An/Anu tanrı
adı, bat-―yer, məkan‖ əski türk sözü ilə ―Anunun məkanı‖ mənasında türk
mifik təfəkküründə formalaşmır addır.
Anaqut məntəqə adı da maraqlı semantik yük daşımaqla Ordubad rayonunda qeydə alınır və ―Ana kənd‖ kimi izah edilmişdir (2, s.103). Lakin addakı
yazıyaqədərki dövr türk dilinə məxsus qut sözü ―qüvvə‖ və ―güc‖ anlamında
sözlərə qoşulmaqla adı ―Güclü Anu‖ kimi ifadə etməklə, Anu mifik inancını
özündə qoruyur. Bu gün də biz ―canımda qut yoxdur‖, ―bir tikə yeməzsən
qutun olmaz‖ kimi ifadələrdə sözdə ―güclü‖ mənası təkrarlanır (21, s. 32-41).
Kolanı adı Naxçıvan livasının Qışlağat nahiyəsində qeydə alınmaqla
(8, s. 145), tədqiqatlarda bütövlükdə ―Kolanı tayfası‖ kimi verilmişdir (14, s.
74; 2, s. 153). Lakin biz əski türklərdə sözlərin Kol+an+ı kimi birhecalı
quruluşuna istinadən adın Anu tanrı adı Kol tayfa və i-―iç‖, ―doğma‖ sözlərini
özündə birləşdirməklə (20, s. 463) ―Doğma Anu kolları‖ kimi izah olunduğu
fikrindəyik və ad əski türk mifi ilə bağlıdır.
Bu baxımdan Bananyar (hazırda Bənənyar) sözü də elmi baxımdan maraq doğurur. Ad hazırda Culfa rayon ərazisinə məxsusdur və tədqiqatlarda
―dağlar arasında yer‖, ―Niyaza məxsus torpaq‖ kimi izahlarla verilmişdir (2, s.
111). Lakin qədim türk dili sözlüklərində ―dağ‖ və sözdə Niyaz şəxs adı bu adda qeydə alınmır. Əgər diqqət etsək, Ban+An+yar adında hər üç söz qədim
türk dilindədir. Burada ortada gələn An tanrı adına qədim türk ban-―nəsil,
tayfa, soy‖, eləcə də ―uca‖, ―yüksək‖ sözləri qoşulmuşdur. Qədim türk dili
sözlüklərində ban sözü geniş işlənməklə , türk dillərindən rus və Avropa dillərinə ―pan‖ tələffüzü ilə eyni mənada adlamış ―ağa‖, ―böyük‖ mənalarını ifadə
etmişdir (3 , s. 16; 4, s. 81; 19, s. 1813). ―Dədə Qorqud‖ kitabında ―Altun başlı
ban ev vergil‖, Banuçiçək kimi söz və ifadələrdə (10, s. 20, 63), eləcə də dialektlərimizdəki ―evin banında‖, ―xoruz banı‖ deyimlərində də söz ―uca‖ mənasında işlənmişdir. Adın sonundakı yar sözü isə bir çox türk dillərində ―işıqlı‖, ―işıq saçmaq‖, ―parlamaq‖ kimi mənalarda işlənmişdir (18, s.103). Bütün
bu qədim türk sözləri ilə ad ―Anu soyunun işığı‖ qədi mifi özündə daşıyır.
Əndəmic oykonimi də elmi baxımdan xüsusi maraq doğurur. Söz
An+tab+us yazılışından türk dillərinə məxsus dialekt variantında a≈ə, t≈d,
b≈m, a≈ə, s≈c, u≈i səsəvəzlənmələri ilə günümüzə gəlib çatmışdır (23, s. 4143, 80). Burada An tanrı adı tab- əski türk dillərində az işlək leksik vahid
olmaqla ―şöhrətli‖, ―şanlı‖, ―azad‖, ―hörmətli‖, eləcə də ―durmadan vuruşan‖,
―xidmət edən‖, us-―ağıl, zəka‖ mənalarında işlənmişdir (13, s. 102; 4, s. 533).
Bütün bu sözləri nəzərə aldıqda məntəqə adları (yuxarı, aşağı) Əndəmic
―Şanlı, zəkalı Anu‖ mənasını daşıyır və An/Anu türk mifi ilə bağlıdır.
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Passiv fondda olan adlar da məna etibarı ilə qədim mifimizi özündə
daşımaqdadır. Bu adlar sistemindəki Ankas-―Anu kasları‖, Anzır -―Anunun
işığı‖, Andon-―Anuya tən‖, Anilər-―An yurdunun ərləri‖, Usan-―Zəkalı An‖,
Əran-―An ərləri‖ kimi adlar isə daşıdıqları mənalarla ən qədim mifimizi
yaşadan adlarımızdır. Etimoloji izahlar tərəfimizdən ilk dəfə olaraq verilir.
Hazırda Naxçıvan ərazisində An/Anu tanrı adını daşıyan Anabat, Bənəniyar, Anaqut və yuxarıda passiv fondda olan Anzır kimi məntəqə adları ərazisindəki göl, bulaq, çay və s. su hövzələri də bu adlarla adlanmaqla An/Anu mifinin hidronimik qatını ortaya qoyur. Burada sadəcə hidronimik ad daşıyıcıları
su, bulaq, göl, çeĢmə, çay, arx kimi sözlər adlara qoşulmaqla hidronimləri
formalaşdırır. Bu cür adlara İlandağ kəhrizi, Bənənyar gölü, Anzır çayı,
çeşməsi, Anabad bulağı, Anaqut arxı kimi xeyli hidronimik adlar daxildir.
Qeyd edək ki, An/Anu tanrı mifinin əsas daşıyıcılarından biri də
toponimik sisteminə məxsus oronimlərdir. Tarixi qaynaqlardan bizə məlumdur
ki, əski türk inancında dağlar müqəddəs olmuşdur. Biz qaynaqlarda qədim
türklərin Bodın-İnli, Altay, Saqçaq, Ağqaya, Qara dağ, və s. dağlara tapınması
ilə qarşılaşırıq. Bir çox ərazilərdə, o cümlədən Naxçıvan ərazisində də dağlar
müqəddəs sayılmış, qadınlar onu görərkən başlarını örtməklə onu ―qayınata‖
adlandırmış bəzilərini isə ―ana‖ olaraq qəbul edib, onu soyun başlanğıcı
saymışlar (22, s. 86, 108, 112-115, 121,). Oronimik adlarda biz Culfa rayonu
ərazisində İlan dağ, Babək rayonunda Anabad gədik və dağ, Ordubad
rayonunda Anabad dərə və düz oronimik adlara rast gəlirik ki, biz ―Anabad‖
sözünün izahına toxunduq. Bu adlara qoşulan gədik, dağ, dərə kimi sözlər
coğrafi ad göstəriciləridir.
İlan dağ adına gəldikdə isə, ad il-―yurd‖ və An tanrı adı ilə ―Anu yurdu‖
mənasında izah olunur. Qeyd edək ki, İlan dağı ətrafı toponimik sistemdə biz
digər Kiur, Şar, Nisa kimi tanrı adları ilə qarşılaşırıq ki, bu mifik adlar Kırna,
Şurud, Nisa piri kimi adlarda bu gün də qalmaqdadır. Mənbələrə baxdıqda, biz
son üç tanrı adının eynilə Kas türklərinin mifində və Şumer inancında da
təkrarlandığını görürük (13, s. 51; 16, s. 75)
Bütün bu sadalanan tanrı və məntəqə adları, hidronim və oronimlərə
diqqət etsək, qədim Naxçıvan Naxər ölkəsi və Şumər-İkiçayarası mədəniyyətinin bir-biri ilə sıx bağlı olduğu, eyni inancların hər iki dövlət və çarlıq ərazilərində təkrar olunduğu ortaya çıxır. Azərbaycanlılarda tanrı adları əsasən m.ö.
VI-III minilliklərdə müxtəlif inanclarla qeydə alınır ki, bu Oğuz tayfalarında
hər tayfaya məxsus damqa işarə, Altay türklərinin hər birindəki müəyyən inanc
amillərini təkrarlayır. Bununla bərabər, bu gün İslam dinində türk tayfalarınınxalqlarının Sünnü, Şiə, Cəfəri, Bəhayi, Bəktaşi və s. təriqətlərinin eyni
formada olması da əski türk fərqli inanclarının təkrarıdır.
Ümumilikdə An/Anu inancı ilə bağlı bura qədər olan tarixi faktları ümumiləşdirsək, ortalığa bir sual çıxır. İstər Kas türklərində, istərsə də Şumer inancında mövcud olan An/Anu inancı ilkin olaraq onların hansında mövcud olmuş
və bu inanc şümerlərdənmi kassilərə, ya kassilərdən şumerlərə adlamışdır? Bu
sualla bağlı bəzi faktlara diqqət edək.
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V.V.Yemelyanov Mesopotamiya adətlərini şərh edərkən kasların (əsərdə
kassi) m.ö. XVI-XI əsrlərdə Vavilonda hakimiyyəti ələ aldıqlarını 500 il
Mesopotamiyanı idarə etdiklərini ərazini ―evlərə‖-bitulara böldüklərini, evin
böyüyünün “Biti-xan” adlandığını qeyd edir (5, s. 33). Mesopotamiya isə qaynaqlarda öncə Şümer adlanmış, sonra ərazi Şümer və Akkad adlandırılmaqla
iki dövlətə parçalanmışdır (24, s. 289-291).
Rus tədqiqatçısı İ.A.Klimişin də öz araşdırmalarında Vavilonu işğal etmiş Kas çarlarının hakimiyyətdə olduğu dövrləri astronomik hesablama dəqiqləşdirib, tarixi Xammurapi dövrünə, m.ö. 1795-ci ilə aid edir (11, s. 113, 243).
A.F.Elford bir müəllifin (əsərdə adını göstərmir) kasları Mesopotamiyaya ilk bronza və dəmir məmulatları gətirən xalqlar olduqlarını, qədim
Şumer və Elamda onların Kuşan-An kasları adlandıqlarını bu ərazidə kassiterdəmir çıxardıqlarını da göstərir. Daha sonra o, kasların dəmir məmulatlarını
Mesopotamiyaya Suz şəhərindən gətirdiklərini, bu şəhərin isə onlara aid
olmaqla m.ö. IV minillikdə mövcudluğunu qeyd edir (26, s. 63,147- 149).
Bu tarixi faktları nəzərə alarsaq, son fakt kasların Mesopotamiyanı və
Şumer işğalı IV minilliyə söykənir. Onların II minillikdə ora axını isə, ikinci
axın olmuşdur. Bununla bərabər əgər kaslar IV minillikdə bu ərazidə Suz
şəhərinə sahib idilərsə və sonradan II minillikdə bir də Şumer, Elam və Akkadı
500 il öz təsirində saxlayıbsa, deməli öz adət və ənənələrini, mifik inanclarını
da hakim təbəqə olaraq onlara qəbul etdirmişdir.
Nəticə olaraq deyə bilərik ki, əgər Kas türklərini bu dövlətlərin əhalisi
KuĢan-―Anu” kasları adlanırırdısa, deməli m.ö. IV minillikdən bu inanc
kaslardan şumerlərə adlamışdır. Kaslar isə qədim Naxçıvan ərazisinin ilkin
sahibləri olmaqla An/Anu mifini bu ərazilərdən Mesoptamiyaya daşıyaraq
oradakı əhali inancına aşılamışdır.
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РЕЗЮМЕ
ФИРУДИН РЗАЕВ
СЛЕДЫ ИМЕН ДРЕВНЕТЮРКСКОЙ БОГИНИИ АН/АНУ НА
ТЕРРИТОРИИ НАХЧЫВАНСКИХ ТОПОНИМАХ
В статье говорится о следах имен древней богини Ан / Ану в топонимах нахчыванской территории, которые занимают особое место в
древне-турецкой мифической мысли. История божества Aн/ Ану, упомянутого в трудах шумерского надписях основывается на III тысячелетии
до н.э, следы оставались в топонимических названиях до сегодняшнего
дня. Связь этого древнего мифа с Нахчываном пока не получила объяснений со стороны азербайджанских и турецких ученых. В этой статье
имя этого Бога подтверждается на основе фактических, оронимических и
гидронимов древних нахчыванских топонимов.
В статье приведены этимологические объяснения топонимов, связанных с этой мифологией, приведены в географической области Нахчы87
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вана. Тот факт, что имя бога Aн / Aну связано с прототюрками доказывает древность этой мифической веры. Употребление этого имени в Нахчыване, Шумере, Алтае и у других турков обосновано научными
фактами.
Ключевые слова: Ан / Ану, Нахчыван, Шумер, Алтай, октасим,
ороним, гидроним.
SUMMARY
FIRUDIN RZAYEV
THE TRACES OF AN/ ANU ANCIENT TURKIC GOD NAME IN THE
TOPONYMS OF NAKHCHIVAN TERRITORIES
The article refers to the traces of the names of the ancient goddess An /
Anu in the toponyms of Nakhchivan territory, which occupies a special place
in the ancient Turkish mythical thought. The history of the godess An / Anu
mentioned in the writings of the Sumerian inscriptions is based on the 3rd
millennium BC, traces remained in toponymic names until today. The
connection of this ancient myth with Nakhchivan has not yet been explained
by Azeri and Turkish scientists. In this article the name of this God is
confirmed on the basis of the actual, oronimic and hydronyms of the ancient
Nakhchivan toponyms.The article contains etymological explanations of
toponyms associated with this mythology, are given in the geographical region
of Nakhchivan. The fact that the name of the god An / Anu is related to the
prototyurks proves the antiquity of this mythical faith. The use of this name in
Nakhchivan, Sumer, Altai and other Turks is based on scientific facts.
Key words: An / Anu, Nakhchivan, Sumer, Altai, octasim, oronim,
hydronym.

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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HEYDƏR ƏLĠYEV VƏ AZƏRBAYCANDA KĠTABXANA
QURUCULUĞU
Məqalədə ulu öndərin kitabxanaların inkiĢafına göstərdiyi qayğı geniĢ
Ģəkildə təhlil olunur.
Azərbaycan mədəniyyətinin inkiĢafına və mədəni sərvətlərimizin mühafizə olunaraq gələcək nəsillərə çatdırılmasına böyük diqqət və qayğı ilə yanaĢan
ulu öndər Azərbaycanda kitabxana iĢinin inkiĢafına da xüsusi qayğı göstərmiĢdir.
ÇağdaĢ kitabxana quruculuğunun əsası da məhz 70-ci illərin əvvəllərində Heydər Əliyevin birinci dəfə Azərbaycana rəhbərlik etməyə baĢladığı dövrdə qoyulmuĢdur.
H. Əliyevin tələbkarlığı sayəsində respublikanın Ģəhər, kənd və rayonlarında yeni kitabxanalar tikilib istifadəyə verilmiĢ, maddi-texniki bazası möhkəmləndirilmiĢ və yeni ədəbiyyatlarla zənginləĢdirilmiĢdir.
Açar sözlər: kitabxana, mədəniyyət, fond, kitab xidməti, maddi-texniki
baza.
Azərbaycan xalqı dünya xalqları arasında tarixinin qədimliyi, ədəbiyyat
və mədəniyyətinin zənginliyi baxımından önəmli yerlərdən birini tutur. Təbii
olaraq milli-mənəvi dəyərlərin təşəkkül, təkamül və qiymətləndirmə prosesi ictimai-tarixi proseslə yanaşı, ayrı-ayrı ədəbi və tarixi şəxsiyyətlərin adı və fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bu mənada, ulu öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti
azərbaycançılıq və millilik dəyərləri ilə ölçüyəgəlməz dərəcədə bağlıdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyev elmi-ictimai fikir tarixində görkəmli
dövlət xadimi, mahir diplomat, qüdrətli siyasi xadim olmaqla yanaşı, elmi
düşüncənin müxtəlif sahələrinə aid orijinal ideyalar müəllifi kimi də tanınmışdır. Onun elmin, mədəniyətin, iqtisadiyyatın, təhsilin inkişafı, təhsilin məzmununun zənginləşdirilməsi, praktik təsir gücünün artırılması ilə bağlı əvəzsiz
ideyaları var. Bu ideyalar öz zamanında sadəcə söylənmiş fikir olmaqla qalmamış, ulu öndərin mənsub olduğu xalqın, dövlətin inkişafı naminə görülən işlərin əsas istiqamətverici qüvvəsi olmuşdur. Heydər Əliyevin müəllifi olduğu
ideyalar sırasında milli mədəniyyətimizin ayrılmaz hissəsi olan kitabxanaların
inkişafı xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Milli-mənəvi sərvətimiz olan kitabxanalara xüsusi qayğı göstərən ulu öndərimizin fikrincə, ―Kitabxana xalq, millət
üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir.
Ona görə də kitabxanalara daim hörmət xalqımızın mədəniyyətini nümayiş
etdirən amillərdən biridir‖ (6).
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Həqiqətən də, xalqımızın yaratdığı qiymətli tarixi mədəni, ədəbi-bədii və
elmi-fəlsəfi irsin qorunmasında, bəşər mədəniyyətinin qazandığı nailiyyətlərin
nəsildən-nəslə çatdırılmasında və cəmiyyətimizin intellektual-mənəvi potensialının artırılmasında kitabxanalar misilsiz əhəmiyyətə malikdir. Təhsil sisteminin ayrılmaz atributu, insanların bələdçisi olan kitabxanaların əhəmiyyətini,
onun zəngin mədəni irsimizin gələcək nəsillərə çatdırmaq istiqamətindəki rolunu qiymətləndirərək ümummilli lider bütün sahələrdə olduğu kimi, kitabxanaların fəaliyyətini də daim diqqət mərkəzində saxlamış və bu sahəyə xüsusi qayğı göstərmişdir.
Bildiyimiz kimi, mədəniyyətimizin inkişafında Heydər Əliyev mərhələsi
XX əsrin 70-ci illərinin əvvəllərindən başlamış və bu gün də davam etməkdədir. Həmin illərdə geniş mədəniyyət müəssisələri şəbəkələrinin yaranıb formalaşması, çoxlu sayda binaların tikilməsi ənənəsi də məhz ulu öndərimiz Heydər
Əliyevə məxsusdur.
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına və mədəni sərvətlərimizin mühafizə olunaraq gələcək nəsillərə çatdırılmasına böyük diqqət və qayğı ilə yanaşan ulu öndər Azərbaycanda kitabxana işinin inkişafına da öz töhfələrini vermişdir. Çağdaş kitabxana quruculuğunun özülü də məhz 70-ci illərin əvvəllərində ulu öndərimiz birinci dəfə Azərbaycana rəhbərlik etməyə başladığı dövrdə qoyulmuşdur. Bu dövrdə yeni kitabxana binalarının tikilməsi, respublika kitabxana şəbəkəsinin sürətli inkişafı, kitabxanaçı kadrların hazırlanması sahəsində səmərəli tədbirlərin həyata keçirilməsi, kitabxanaların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində bir sıra işlərin görülməsi buna əyani
sübutdur.
Bu gün Azərbaycan xalqına kitab xidmətinin təşkilində mühüm rol oynayan şəhər və rayon mərkəzləşdirilimiş kitabxana sistemləri də məhz o illərdə
təşkil olunmuşdur. 1974-cü ildə ulu öndərin imzaladığı ―Zəhmətkeşlərin tərbiyəsində və elmi-texniki tərəqqidə kitabxanaların rolunu artırmaq haqqında‖ qərara əsasən yaradılan mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemləri həmin dövr üçün
çox əhəmiyyətli idi və bu gün də onlar əhalinin maariflənməsində əhəmiyyətli
rol oynayır (1. s.98) Hazırda mövcud olan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin,
AMEA-nın Həmkarlar İttifaqları təşkilatlarının kitabxana şəbəkələri məhz həmin dövrdə formalaşmışdır.
Azərbaycan müstəqillik əldə edənə qədər kitabxanalarımız 1984-cü ildə
SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyəti tərəfindən qəbul edilmiş "SSRİ-də kitabxana
işi" haqqında Əsasnaməyə müvafiq fəaliyyət göstərirdi. Mahiyyətinə totalitar
rejimin əsasları hopmuş bu əsasnamədə kitabxanalar kütləvi, ideoloji, mədənimaarif və elmi informasiya idarələri kimi qiymətləndirilir, marksizm-leninizm
ideologiyasını, sovet dövlətinin siyasətini və tarixini, sovet həyat tərzinin üstünlüklərini təbliğ edirdi. Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına və mədəni
sərvətlərimizin mühafizə olunaraq gələcək nəsiliərə çatdırılmasına böyük diqqət və qayğı ilə yanaşan ulu öndər Azərbaycanda kitabxana işinin inkişafına da
öz töhfələrini vermişdir.
Məlum olduğu kimi, 1993-cü ildə Azərbaycanda yaranan çox mürəkkəb
tarixi şərait və hərc-mərclik şəraitində Azərbaycanın kitabxana şəbəkələri də
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məhv olmaq dilemması ilə üzləşmişdi. ―Məhz bu dövrdə ulu öndərin xalqın tələbi ilə yenidan Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlaması bütövlükdə elmimizi,
mədəniyyətimizi tamamilə dağıdılmaqdan xilas etdiyi kimi, kitabxana şəbəkələrinin də məhvinin qarşısını aldı.‖( 4.s.212)
1995-ci ilin sentyabr ayında ulu öndər "Azərbaycan Respublikasında
1995-98-ci illər dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin Dövlət Proqramının
təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə bağlı fərman imzaladı (7.) Bu fərmanın imzalanması kitabxanaların qorunub saxlanmasına şərait yaratdı. Fərmanda kitabxanalarda saxlanılan sərvətlərin, onların
binasının və sahələrinin özəlləşdirilməsi qadağan edildi. Kitabxanalar müstəqil
dövlətimizin əsas atributlarından biri kimi dövlət müəssisəsi statusuna malik
oldu. Bu dövrdə ulu öndər müstəqil Azərbaycanda kitabxana quruculuğunda
mühüm rol oynayan daha bir uğurlu addım ataraq 1995-ci ildə respublikada
kitabxana işinin inkişafını ətraflı şəkildə təhlil etməyi Nazirlər Kabinetinə
tapşırdı. Bu göstərişə müvafiq olaraq 1996-cı ildə Nazirlər Kabinetində kitabxana işçilərinin Respublika müşavirəsi keçirildi və orada kitabxana işinin inkişafının yeni istiqamətləri və vəzifələri müəyyənləşdirildi.
Ölkə başçısı bir sıra dövlət əhəmiyyətli qanun və fərmanlar vermiş,
―Azərbaycan Respublikasında kitabxana işinin vəziyyəti və onu yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında‖ 1996-cı ilin 27 iyul tarixli qərarı, Milli Məclis 29
dekabr 1998-ci ildə ―Kitabxana işi haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununu qəbul etmiş, həmin qanunun tətbiqi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası
Prezidenti Heydər Əliyev 12 mart 2000-ci il tarixli fərman imzalamışdır. Azərbaycan Respublikasının ―Kitabxana işi haqqında‖ Qanunu Dövlət Kitabxana
Şəbəkəsinin formalaşdırılması, kitabxana sahəsinə dair normativ hüquqi bazanın yaradılmasında, kitabxana işçilərinin sosial müdafiəsinin möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynamışdır.
―Kitabxana işi haqqında‖ Qanunun bütöv bir bölməsinin Milli Kitabxanaya və onun məsələlərinə həsr olunması xüsusilə diqqətəlayiqdir. Burada Milli Kitabxananın fəaliyyətinin bütün sahələri tam şəkildə əhatə olunmuş, onun
inkişafının prioritetləri müəyyənləşdirilmişdir. Məhz bu qanunun müddəalarına
müvafiq olaraq 2000-ci ilin mayında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti ―Azərbaycan Respublikasının Milli Kitabxanasının Əsasnaməsinin təsdiq olunması barədə‖ qərar qəbul etmişdir. Nəhayət, 2005-ci ildə bu qanunvericiliyin tələbləri əsasında M.F.Axundov adına Dövlət Kitabxanasına ―Milli
Kitabxana‖ statusu verilmişdir.Hazırda özünün sürətli inkişafı və modernləşmə
dövrünü yaşayan M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının yenidənqurma konsepsiyasının əsası da 90-cı illərin ortalarında ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur.
Bütün bunlar, ölkəmizdə kitabxana işinin təkmilləşdirilməsinə, kitab nəşrinin
və kitabxanaların inkişafına ciddi təkan vermişdir. Qanunda kitabxana və kitabların milli sərvət olduğu, onların mühafizə olunub gələcək nəsillərə çatdırılması, iş proseslərinin avtomatlaşdırılması, qiymətli nəşrlərin elektron daşıyıcılarına köçürülməsi, informasiya sisteminə qoşulması ön plana çəkilmişdir.
Ölkə başçısının verdiyi fərmanda ən mühüm cəhətlərdən biri də odur ki, bura91
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da Azərbaycan xalqının uzun əsrlərdən yaradıb formalaşdırdığı kitabxana işinə
çox yüksək qiymət verilmiş və qızıl xətlə yazılmağa layiq olan belə bir dəyərli
fikir vurğulanmışdır: ―Azərbaycan kitabxanaları Azərbaycan xalqının milli sərvətidir‖ (8. s. 17) Fərmanda ən qədim dövrlərdən indiyə qədər keşməkeşli bir
yol keçmiş, xalqa səmərəli xidmət göstərmiş kitabxanaların inkişafına tarixi bir
nəzər salınmış, ölkə kitabxanalarının tutduğu mühüm yer müəyyənləşdirilmiş,
kitabxanaların dünya informasiya məkanına daxil olmasının təmin edilməsi,
maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi məqsədilə Nazirlər Kabinetinə
və digər müvafiq nazirliklərə konkret tapşırıqlar verilmiş və tədbirlər planı
hazırlanmışdır. Bunlardan ―Dövlət kitabxana fondlarında saxlanılan çap əsərlərinin və digər materialların uçotu, mühafizəsi və istifadəsi qaydalarının təsdiq
edilməsi haqqında‖ 6 mart 2000-ci il tarixli, ―Azərbaycan Milli Kitabxanasının
və Azərbaycan Respublikası Elmi-Sahəvi Kitabxanasının nümunəvi əsasnamələrinin təsdiq olunması barədə‖ 6 mart 2000-ci il tarixli, ―Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında Əsasnamə‖ 8 fevral 2000-ci il tarixli sənədlər xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Məlum həqiqətdir ki, ölkəmizdə kitabxana işinin beynəlxalq standartlara
müvafiq təşkilində kadr potensialı mühüm rol oynayır. Məhz buna görədir ki,
1993-2000-ci illərdə respublikamızda ali və orta ixtisas təhsilli kitabxanaçı
kadrların hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirilmiş, Bakı Dövlət Universitetinin
kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsində ali ixtisas təhsilli, Bakı Mədəni-Maarif
Texnikumunun kitabxanaçılıq bölməsində orta ixtisas təhsilli kitabxanaçı
kadrlar hazırlanması müvəffəqiyyətlə davam etdirilmişdir. Fakültənin çoxpilləli təhsil sisteminə keçməsi, bakalavrlarla yanaşı magistrların hazırlanması
kadr hazırlığının potensial imkanlarını gücləndirməklə böyük elmi kitabxanalarımızı yüksək peşəkar kadrlarla təmin etmək imkanı yaratmışdır.
Müstəqillik illərində kitabxana işinin yaxşılaşdırılması sahəsində xeyli
işlər görülmüşdür. Kitabxanaların fondu ideoloji cəhətdən lazımsız olan ədəbiyyatlardan: marksizm-leninizm klassiklərinin əsərlərindən, Sov. İKP tarixinə
dair əsərlərdən, hər cür siyasi makulaturadan azad edilmiş, ki-tabxanaların
milli ədəbiyyatla təmin edilməsi üçün şərait yaranmışdır.
Müstəqillik illərində respublikamızda ali təhsilin inkişafı, təkmilləşməsi
və yenidən qurulması üçün şərait yaranmışdır. Bu dövrdə 30 ali məktəb kitabxanası tikilmişdir ki, bunlardan 5-i dövlət, 25-i isə özəl ali məktəb kitabxanalarıdır. Sovetlər dövrü ilə müqayisədə son illərdə ali məktəb kitabxanalarının
miqdannın üç dəfəyə qədər artması müstəqilliyimizin nailiyyətidir.
Heydər Əliyevin böyük qayğısı və diqqəti sayəsində 1998-2000-ci illərdə
kitabxana üçün ənənəvi texnologiyalardan yeni kompüter texnologiyalarına
keçid dövrü olmuşdur. Kitabxanaların beynəlxalq əlaqələri genişlənərək, xarici
ölkələrin ayrı-ayrı alimləri, elmi-tədqiqat institutları, elmlər akademiyaları,
kitabxana-informasiya sahəsində fəaliyyət göstərən cəmiyyət və assosiasiyalar
və sair ilə əlaqələri genişlənmişdir. Bu illərdə kitabxana-informasiya sahəsində
yeni biliklər mənimsəmək və təbliğ etmək üçün kadr hazırlığına da xüsusi
diqqət verilmişdir. Gözlərimiz önündə baş verən son tarixi hadisələr də göstərir
92

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2018 № 2
ki, heç bir ölkədə xalqın milli-mənəvi sərvətinə bizdə olduğu qədər dövlətin
diqqət və qayğısı olmamışdır.
Heydər Əliyevin tələbkarlığı sayəsində respublikanın şəhərlərində, rayon
və kəndlərində yeni kitabxanalar tikilib istifadəyə verilmiş və yeni ədəbiyyatlarla zənginləşdirilmişdir. Fikrimizi dəqiqləşdirmək üçün kitabxanalar haqqında toplanmış statistik məlumatı diqqətə çatdırmağı vacib hesab edirəm. 1990cı illərin əvvəllərində 685 ümumtəhsil məktəblərində (əsasən kənd məktəblərində) kitabxana olmamış, bu illərdə 80 milyon nüsxə kitab fonduna malik
olan 7900 kitabxana olduğu halda, hazırda ölkəmizdə geniş kitabxana-informasiya şəbəkələrinə malik 12 mindən artıq müxtəlif tipli kitabxana fəaliyyət göstərir və bu gün elə rayon, kənd yoxdur ki, orada müasirtipli kitabxana olmasın.
(5.s.28)
Göründüyü kimi, ümummilli liderin rəhbərliyi ilə dünyada baş verən iqtisadi və sosial dəyişikliklər kitabxanaların fəaliyyətinə də güclü təsir göstərmişdir. Həqiqətən də, Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışından
sonra Azərbaycanın milli-mənəvi mədəniyyətinin qorunub inkişaf etdirilməsində yeni bir mərhələ başlanmışdır.
Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə onun böyük qayğısı, köməyi və bilavasitə şəxsi iştirakı sayəsində milli-mənəvi mədəniyyətimizin, tarixi abidələrimizin yenidən qurulması, mühafizəsi, tədqiqi, təbliği və istifadə edilməsi sahəsində respublikada çox dəyərli işlər görülmüşdür. Dövlət
başçısı müxtəlif illərdə ―Mədəniyyət haqqında‖ (18 aprel 1998), ―Ədəbi və
bədii əsərlərin qorunması haqqında‖ (3 yanvar 1999), ―Nəşriyyat işi haqqında‖
(14 avqust 2000) imzaladığı fərmanlarda kitabxanaların inkişafına, təkmilləşdirilməsinə çox yüksək təsir göstərmişdir.
Milli mədəniyyətimizə xüsusi diqqət göstərən ümummilli liderimiz respublikanın kitabxanalarında olmuş, kitabxanaların maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi, müasir informasiya texnologiyaları ilə təchiz olunması,
kitab fondunun kompüter sisteminə köçürülməsi və internetə qoşulması haqqında dəyərli tövsiyyələr vermişdir. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin
M.F.Axundov adına Respublika Dövlət Kitabxanasına, (indiki Milli Kitabxanaya) Bakı Dövlət Universiteti Kitabxanasına, Respublika Uşaq Kitabxanasına, Milli EA Mərkəzi Kitabxanasına dəfələrlə gəlişi və kitabxana işçiləri ilə
görüşü, ölkə başçısının milli mədəniyyətimizə vurğunluğunu, kitabxanalarımıza çox böyük qayğısını parlaq şəkildə əks etdirir.
―Ulu öndər ―Azərbaycanın ən dəyərli, qabaqcıl ali məktəbi‖ adlandırdığı
Naxçıvan Dövlət Universitetini də unutmamış, həmişə bu ali təhsil müəssisəsinin üzləşdiyi problemlərin həllini diqqətdə saxlamışdır‖ (3. s.34). Dövlət başçısının ayrı-ayrı illərdə dörd dəfə (1974, 1992 (2 dəfə), 1999) universitetə gəlişi bu böyük təhsil müəssisəsinə sanki yeni həyat vermiş, çətinliklərə baxmayaraq onu yeni dövrün tələbləri səviyyəsində kadr hazırlığına sövq etmişdir. Naxçıvan Dövlət Universiteti daim dünyaşöhrətli liderin qayğısını hiss etmiş, onun
qarşıya qoyduğu ali ideyalar universitetin tələbə və müəllim heyətinin əsas fəaliyyət stimulvericisinə çevrilmişdir. Ümummilli lider iki dəfə Naxçıvan Dövlət
Universitetinin Elmi Kitabxanasında olmuş, kitabxanaya ―Qurani-Kərim‖ kita93
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bını bağışlayaraq, dəyərli tövsiyyələr vermişdir. Bütün bunlar, xalqını, millətini ürəkdən sevən, onun mədəniyyətinə və mənəvi sərvətlərinə diqqət və qayğını öz həyat amalına çevirən işıqlı şəxsiyyətin nəcib əməllərinin bəhrəsidir. (2.
s.75)
Ulu öndərimizin böyüklüyü ondadır ki, bu dahi şəxsiyyət yalnız Azərbaycanın inkişaf strategiyasının möhkəm təməlini qoymaqla kifayətlənməmiş,
həm də bu strateji kursu müasir dövrün tələbinə uyğun davam etdirməyə qadir,
istedadlı, xalqını, dövlətini sevən, yüksək idarəçilik keyfiyyətlərinə malik
siyasi davamçı və lider yetişdirmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında respublikamızın müstəqil milli ənənələrə, ümumbəşəri dəyərlərə, dünya standartlarına cavab verən təhsil sisteminin formalaşdırılması istiqamətində həyata keçirdiyi siyasət bu gün cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
davam etdirilir. Siyasi kursun layiqli davamçısı olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev də müxtəlif illərdə milli-mənəvi sərvətimiz
olan kitabxanalar və onların zənginləşdirilməsi haqqında çox dəyərli qərar və
sərəncamlar vermişdir. ―Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının nəşri‖, ―Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi‖, ―Dünya
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr
edilməsi haqqında sərəncam‖a uyğun olaraq 150 cildlik ―Dünya ədəbiyyatı
kitabxanası‖seriyasının nəşrinə başlanılması, ―Azərbaycan ədəbiyyatının virtual kitabxanasının yaradılması‖, ―Azərbaycanda kitabxana fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında‖ imzaladığı qərar və sərəncamlar belə dəyərli sənədlərdəndir. Şübhəsiz ki, bu qərar və sərəncamlar xalqın maddi-mənəvi sərvətlərinin, milli irsinin toplayıcısı, qoruyucusu olan kitabxanalrın fəaliyyətində həlledici rol oynayır.
Bütün bunlar, bir daha əmin olmağa əsas verir ki, milli-mənəvi irsimiz
olan kitabxanalarımız zəngin mütərəqqi ənənələrə, ümumbəşəri dəyərlərə,
beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq inkişaf edəcək.
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РЕЗЮМЕ
АЙПАРА БЕХВУДОВА
ГЕЙДАР АЛИЕВ И СОЗДАНИЕ БИБЛИОТЕК В
АЗЕРБАЙДЖАНЕ
В статье анализируется забота Общенационального лидера в сфере
развития библиотечного дела.
Общенациональный лидер с большим вниманием относился к развитию и сохранению азербайджанских культурных ценностей последующим поколениям. Его целью являлась передача нашего национального
наследия, а также развитие библиотечной работы в Азербайджане.
Основа современного библиотечного дела была заложена в начале
70-х годов, когда Г. Алиев впервые возглавил Азербайджан.
Благодаря настойчивости и требовательности Г.Алиева в городах,
селах и районах республики были построены и введены в эксплуатацию
новые библиотеки, их материально-техническая база укреплена и
обогащена новыми литературными материалами.
Ключевые слова: библиотечная культура, склад, книжное обслуживание, материально-техническая база.
SUMMARE
AYPARA BEHBUDOVA
HEYDAR ALIYEV AND LIBRARU DESIGN IN AZERBAIJAN
The article analyzes the concern of the National Leader in the field of
library development.
The national leader was very attentive to the development and
preservation of Azerbaijani cultural values to succeeding generations. His goal
was to transfer our national heritage, as well as the development of library
work in Azerbaijan.
The basis of modern library business was laid in the early 70's, when H.
Aliyev came to the power in Azerbaijan for the first time.
Thanks to the persistence and exactingness of H.Aliyev, new libraries
were built and put into operation in the cities, villages and districts of the
republic, their material and technical base was strengthened and enriched with
new literary materials.
Key words: library culture, warehouse, bookkeeping, material and
technical base.

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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FOLKLORUN YAZI KODUNA KEÇĠDĠ: ġĠFAHĠ SÖZÜN
TEXNOLOJĠLƏġMƏSĠ
Məqalədə folklorun Ģifahi ifadan, yazıya, yazıdan elektron mühitə, daha
sonra isə virtual aləmə (teknokulturoloji sahəyə) keçidi prosesinin müxtəlif aspektlərinə nəzər yetirilmiĢdir. Texnologiyanın inkiĢaf tempinə müvafiq olaraq
folklorun ifası, yazıya alınması, ötürülməsi, yayılması və s. Ġstiqamətlərdə baĢ
verən dəyiĢikliklər xüsusilə diqqət mərkəzinə gətirilmiĢdir. Müəyyən olunmuĢdur ki, bütün mərhələlərdə və keçidlərdə emosional gerçəkliyin Ģifahi və yaxud
yazılı dilə transformasiyasında folklorun mahiyyəti və mənası, rolu və funksiyası dəyiĢir. AraĢdırmada virtual kommunikasiya mühitində özünüifadənin
(rəqəmsal vasitələr hesabına) yeni forma və modellərinə də nəzər yetirilmiĢdir.
Açar sözlər: Ģifahilik, transformasiya, texnokulturologiya, virtual folklor,
sözün texnolojiləĢməsi, virtual kommunikasiya
Folklor və İnternet münasibətləri kontekstində diqqəti cəlb edən mühüm
məsələlərdən biri də folklor mətninin yazıya keçirilməsi (əlyazma), qeydə alınması (səsyazma aparatları vasitəsilə), nəşr edilməsi (kitablaşması), elektronlaşdırılması (kompüter texnologiyaları əsasında) və rəqəmsallaşdırılmasıdır (virtual mühitə transmissiya olunma).
Əvvəla onu deyək ki, folklor insan faktoru ilə müəyyənləşən və birbaşa
olaraq fərdi yaddaş və kollektiv paylaşma hesabına mövcud olan, formalaşan və
yayılan fenomendir. Burada insan (təbii ki, insan və gerçəklik münasibətlərinin
bütün səviyyələrini ehtiva edən emosional özünüdərketməni nəzərdə tuturuq),
kommunikasiya mühiti (ailə, nəsil, kənd, şəhər, cəmiyyət və s.) və ortaq faktor (dil, adət-ənənə, din, etnik mənşə) kimi şərtlər mühüm yer tutur. Hər hansı
bir hadisə və situasiyanın, emosiya və duyğunun (hissin) müəyyən bir dildə ifadəsi həm konkret bir dilin, həm də ümumiyyətlə dilə transformasiyanın imkanları və spesifikası ilə müəyyənləşir. Burada isə əsas məqam müəyyən bir emosiyanın dildə müvafiq ifadəsini, folklor qəlibini tapmasıdır. Bu məqam mətnin folklorşünaslıq təhlili üçün zəruri şərtlərini təmin edir. Məsələn, yuxugörmə hadisəsi
danışıldıqdan, kommunikativ akt baş verdikdən sonra mətnləşir və folklorlaşır.
S.Qarayevin də qeyd etdiyi kimi, yuxu mətninin folkloristik əhəmiyyəti buradan
başlanır (5, 190).
Folklor söyləməsinin yazıya və qeydə alınması artıq tamamilə yeni bir
situasiyadır. Səsyazma aparatı və ya birbaşa olaraq əllə yazıya alınmasından
asılı olmayaraq, folklor mətni yeni bir işarələr sistemində mövcud olma mərhələsinə qədəm qoyur. Həmçinin hər hansı bir yazılı dilin–qrafik işarələr sistemi96
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nin imkanlarından da asılı olmadan folklor mətni ilkin mövcudluq halından kəmiyyət və keyfiyyətcə fərqli bir formaya keçir. Təbii ki, bu mərhələdə şifahi
dildə ifadə olunan mənaların yazılı dilə – normativ qrafik işarələrə transformasiyası da mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Çünki şifahi mühitdə mövcud olan, ―ağızdan-ağıza‖ yayılma, söylənilmə, və ötürülmə prinsipi ilə işləyən folklorla, yazı koduna keçirilmiş, yazılı
ünsiyyətə – gözlə qavramaya əsaslanan folklor arasında ciddi fərq vardır. Yəni
folklor faktının canlı, aktiv ünsiyyət prosesində şifahi şəkildə yaşaması ilə yazı
koduna keçirilərək çap olunması – kitablaşması tamamilə fərqli situasiyalardır.
K.Abdulla ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanına münasibətdə həmin situasiyanı belə şərh edir: ―Mif və Yazı arasındakı münasibətlər təkcə şifahi və yazılı başlanğıclar arasındakı münasibətlər deyil. Bu münasibətlər insan ağzı ilə insan beyni
(kursiv bizimdir – H.Q.) arasındakı münasibətlərdir. Deyim və düşüncə, seyrçilik və analiz, kortəbii inam və təcrübədən gələn şübhə arasındakı münasibətlərdir... Dastan (―Kitabi-Dədə Qorqud‖ nəzərdə tutulur – H.Q.) bu keçidi həyata keçirən, onu reallaşdıran körpüdür. ... heç şübhəsiz ki, yaradılan Dastanla
yazılan Dastan bir-birinin eyni deyil‖ (1, 17).
Şifahi mədəni mühitdən məhrum olmuş folklor (söyləmə) faktı yazı
mədəniyyətinin təsiri ilə keyfiyyətcə yeni bir mərhələyə qədəm qoyur: burada
söhbət folklor söyləməsinin həm forma, həm də məzmun səviyyəsində məruz
qaldığı təbii prosesdən gedir. Yəni folklorun ənənəvi ifa-söyləmə mühitindən –
―üz-üzə‖ dayanmaqla səsli-şifahi ünsiyyət modelindən fərqli olaraq yazı
koduna keçirilmədə məsələ sadəcə olaraq mənanın müəyyən qrafik işarədə
maksimum dərəcədə əksini tapması çətinliyindən qaynaqlanmır. Məsələ yazının özü ilə bərabər gətirdiyi yazı mədəniyyəti ilə bağlıdır ki, bu da təkcə formal əlamətlərlə deyil, gerçəkliyin emosional-mədəni dərki və təzahürünün semantik təcəssümü ilə birbaşa bağlıdır. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ boylarının canlışifahi ifadan yazıya alınması problemlərini araşdıran Əfzələddin Əsgər katib
faktorunu, yazı mədəniyyətini, ―şifahi epik mətnin‖ yazıya alınmasındakı bəzi
spesifik cəhətləri (səslərin yazıda ifadəsindən tutmuş sözlərin leksik mənasının
analaşılmasınadan doğan situasiyalara qədər) xüsusi təhlil edir (2, 208-217).
Alimin yanaşmasından aydın olur ki, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanı folklor
abidəsidir və ―mətni dəyərləndirərkən şifahi epik mətn, şifahi ifa və şifahi mətnin yazıya alınması məsələləri ilə bağlı biliklər əsas götürülməlidir‖ (2, 208).
İstər K.Abdullanın, istərsə də Ə.Əsgərin ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanı
timsalında mətnin şifahi mədəni mühitdən alınaraq yazıya keçirilməsi ilə bağlı
gəldiyi qənaətlər bir daha onu deməyə əsas verir ki, folklorun yazı koduna
transformasiyası formal hadisə olmayıb, özündə dərin və mürəkkəb prosesləri
ehtiva edir. Bir daha vurğulamağı zəruri hesab edirik ki, bu proses təkcə şifahi
olanın yazı koduna keçirilməsi deyil, bir müstəvidən başqa bir müstəviyə, bir
mühitdən başqa bir mühitə transformasiyadır. Biz bu keçidi və onunla əlaqədar
baş verən hadisələri ənənəvi folklordan virtual folklora transformasiyada da
müşahidə edir və hesab edirik ki, folklorun rəqəmsallaşması – texnoloji əsaslı
mühitdə təzahür etməsi, əslində, birparametrli və ya birqiymətli hadisə olmayıb özündə müxtəlif mexanizm və situasiyaları birləşdirən universal prosesdir.
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Folklor mətni çap olunduqdan, kitablaşdıqdan sonra isə yeni bir situasiya
meydan çıxır. Folklor şifahi yaddaşda yaşamaqla və ötürülməklə bərabər, yazıya alınmış mətn kimi də əldən-ələ, dildən-dilə, nəsildən-nəslə keçir. Şifahi dildən yazıya keçirilmiş mətn nəşr olunduqdan sonra yenidən şifahi dövriyyəyə
qayıtmaq imkanı qazanır. Bu halda kitabdan şifahi dövriyyəyə qayıdan mətn
yenə də dəyişilməyə, variantlaşmağa başlayır.
Təbii ki, bütün mərhələlərdə və keçidlərdə emosional gerçəkliyin şifahi
dilə, oradan isə yazılı dilə (çap nəzərdə tutulur) transformasiyasında folklorun
mahiyyəti və mənası, rolu və funksiyası dəyişir. Burada söhbət təkcə üslubi,
emosional-ekspressiv çaların, koloritin, dilə - şivəyə və ləhcəyə məxsus özəlliklərin aradan qalxmasından getmir. Məsələ bütövlükdə, kompleks olaraq folklorun dəyişməsindən gedir. Artıq kitab halında çap olunmuş, tirajlanmış folklor
mətninin yaşam spesifikası, konteksti əvvəlkilərdən fərqlənir. Volter Onq
müəyən bir mətnin çap mərhələsini belə ifadə edir: ―Mətbəə qapanıqlıq hissini,
mətndə olanların son şəkil aldığı və tamamlandığı ifadəsini‖ (4, 156) bildirir.
Bu, bir tərəfdən hər hansı bir mətnin konkret bir ifada, performansda yazıya
alınması və həmin şəkildə çap olunmasıdırsa, digər tərəfdən mətnin yeni bir
mövcudluq formasına keçidinin təmin olunmasıdır. Mətn fərd və ya lokal kollektiv mühitindən çıxaraq qeyri-müəyyən, sonsuz yayılma imkanı qazanır.
Birinci halda səsyazma aparatı şifahi dildəki mətni audiomətnə çevirirsə, ikinci
halda printer (və ya hər hansı çap aparatı) vasitəsi ilə mətn çap olunma və tirajlanma imkanı qazanır. Əgər məqsədli və ya məqsədsiz şəkildə bu mərhələlərdə
mətnə müəyyən düzəliş edilməzsə, həmin mətnin yazıya alınmış konkret variantı statik duruma – ―stop-kadr‖ effektinə keçir. Təbii ki, mətn çap olunduqdan
və yayıldıqdan sonra, yenə də hər dəfə söyləndikdə – komunikasiyanın və şifahi
ünsiyyətin, ən əsası isə insan faktorunun hesabına variantlaşmağa və dəyişməyə
başlayır. Lakin çap olunmuş variant artıq donuq halda qalır.
Göründüyü kimi, həm səsyazma, həm də çap texnologiyası folklorun yaşaması, yayılması, ötürülməsi istiqamətində vacib rol oynamış olur. Müasir
dövrdə, İKT-nin sürətlə inkişaf etdiyi və kommunikasiya imkanlarının əlahiddə şəkildə genişləndiyi bir şəraitdə folklorun yaranması, reallaşması, aktuallaşması, yaşaması, yayılması və ötürülməsi bütün mərhələlərdən tamamilə fərqli
bir mərhələyə qədəm qoymuşdur. Çünki bir tərəfdən folklorun yazıya alınması,
yaşadılması və ötürülməsi imkanları keçmiş zamanlardakından qat-qat yüksək
səviyyədədirsə, digər tərəfdən müasir dövrdə şəhərləşmə, qloballaşma və virtuallaşma prosesləri zəminində folklor keyfiyyətcə yeni məzmun qazanmaqdadır. Əgər bu proseslərin üzərinə İnternet və onunla bağlı ən müxtəlif texnoloji
imkanları da gəlsək, onda vəziyyət tamamilə fərqli məcraya yönəlmiş olar.
İnformasiyanın əldə olunması, qorunması, emal olunması və ötürülməsinin, bir
sözlə, informasiya ilə davranmağın çoxsaylı model və mexanizmlərinin, eləcə
də kommunikativ aktın – qarşılıqlı ünsiyyətin həyata keçirilməsi üçün əlverişli
şəraitin mövcudluğu folklor yaradıcılığı üçün zəruri olan faktorların təmin
edilməsidir. Sosial şəbəkələrin funksional imkanları daxilində müəyyən bir
kollektiv və ya qrup şəklində informasiya mübadiləsi və müzakirəsinin aparılması və s. kimi xüsusiyyətlər İnternetin folklor mühiti potensialını və real fak98
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tını ortaya qoymuş olur. Beləliklə, texnoloji yeniliklərin və internetin meydana
gəlməsi ilə sanki kənddən şəhərə, lokal çərçivədən bir qədər geniş areala daxil
olan folklor, internetə və virtual aləmə transformasiya olunmaqla qlobal arenaya çıxmış olur. Həmçinin internetin bir texnoloji yenilik kimi mövcud potensialı insanı və onunla bağlı olan bütün gerçəkliyi öz içinə alır ki, bu da folklorun
daha canlı və aktiv yaşam imkanı əldə etməsi ilə nəticələnmiş olur. Bütün bu
reallıqları nəzərə alaraq, aşağıdakı fikirləri irəli sürmək olar:
Əvvəla, kompüter texnologiyaları hesabına mətn elektronlaşır və
rəqəmsal dünyaya qədəm qoyur.
Ġkincisi, kompüter texnologiyaları hesabına folklor informasiyası mətn,
şəkil, qrafik işarə, audio, video, multimedia və s. formalarında təzahür imkanı
qazanır;
Üçüncüsü, elektronlaşdırılmış bütün mövcud folklor resursları İKT-nin
verdiyi imkan nəticəsində yeni bir mühitə – World Wide Web – ə daxil olur.
Dördüncüsü, internet texnologiyalarının insanın müasir yaşam tərzinə
etdiyi ən mühüm dəyişiklik – real və virtual dünya paralelləri folklora yeni bir
mövcudolma potensialı bəxş edir;
BeĢincisi, internet texnologiyalarının, xüsusilə informasiya mübadiləsi və
müzakirəsinə imkan verən kommunikasiya texnologiyalarının mövcudluğu şəraitində folklor söyləyici və auditoriya münasibətlərinin, canlı mətn söyləyiciliyi
prosesinin tamamilə yeni səviyyəsinə transformasiya olunur;
Altıncısı, sosial şəbəkələr, sayt və bloqlar, e-mail və s.-nin texniki imkanları və spesifikası (dili, üslubu, işarələr sistemi, davranış mədəniyyəti) şəraitində həm məzmun, həm forma, həm də mahiyyətcə yeni – virtual folklorun formalaşması prosesi gedir;
Yeddincisi, İKT-nin, kompüter texnologiyalarının özünün folklor yaradıcılığının subyektinə çevrilməsi prosesi getməkdədir;
Səkkizincisi, rəqəmsal texnologiyalar, virtual reallıqlar və kommunikasiya imkanları şəraitində folklorun kəsb etdiyi mənanın – sosial, psixoloji, antropoloji, fəlsəfi mahiyyətinin dəyişməsi;
Doqquzuncusu, müasir kəşflər və yeniliklər, texnokulturoloji təmayüllər
və qlobal çağırışlar zəminində folklorun sosial-ictimai funksiyasının və rolunun, institututsional mahiyyətinin dəyişməsi (Ağsaqqallıq institutu, seyidlik,
müdrik qocalıq – informasiya monopolisliyi, sakral – profanlaşma);
Onuncusu, texnoloji mühitin imkanları şəraitində ünsiyyəti və kommunikasiyanı təmin edən yeni işarələr sisteminin və dilin meydana çıxması.
Beləliklə, istər folklorun şifahi ifadan, canlı ünsiyyət (―üz-üzə‖) mühitindən yazı koduna keçirilməsi, istər hər hansı bir səsyazma qurğusu ilə qeydə
alınması (və yaxud ―əllə‖ yazılmaqla ―əlyazmalaşması‖), istərsə də kompüter
texnologiyaları vasitəsilə elektronlaşması özlüyündə spesifik keyfiyyətlər daşıyan mərhələlərdir. Eyni zamanda, hal-hazırki dövrdə folklorun İnternetin interaktiv imkanları hesabına virtual dünyada – virtual kommunikasiya mühitində
yenidən canlanması rəqəmsal mərhələnin özü ilə gətirdiyi texnoloji, həmçinin
texnokulturoloji (eləcə də sosiotexnoloji) prosesləri də ehtiva edir ki, virtual
folklora yanaşmada bu aspektlər diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.
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РЕЗЮМЕ
ХИКМЕТ КУЛИЕВ
ПЕРЕХОД ФОЛЬКЛОРА К ПИСЬМЕННОМУ КОДУ:
ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ УСТНОГО СЛОВА
В статье были привлечены к исследованию разные аспекты
процесса перехода фольклора от устного исполнения к письму, от письма
к электронной сфере, а после к виртуальному миру. В соответствии с
темпами развития технологий, изменения, происходящие в направлениях
исполнения, фиксирования, передачи и распространении
и т.д.
фольклора, были поставлены в центр внимания.
Было выяснено что, на всех этапах и переходах трансформации
эмоциональной реальности в устный или же письменный язык, сущность
и значение, роль и функция фольклора подвергаются изменению. В
статье были также исследованы новые формы и модели самовыражения
(за счет цифровых средств) в сфере виртуальной коммуникации.
Ключевые слова: устность, трансформация, технокультурология,
виртуальный фольклор, технологизация слова, виртуальная коммуникация
SUMMARY
HIKMAT GULIYEV
THE TRANSMISSION OF FOLKLORE TO THE WRITING CODE:
THE TECHNOLOGIZING OF THE ORAL WORD
In the article it is said about the different aspects of the transmission
process of folklore such as from the oral performance to the writing, from the
writing to the electronically sphere, later to the virtual world. According to the
development rate of technology the changes happen in different directions
such as the performance of folklore, writing, transmitting, spreading, etc. are in
the focus of the attention. It has been determined that the essence and meaning,
role and function of folklore change in all levels and transition the
transformation of the emotional reality to the oral or written language. In the
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investigation the new forms and models of the self-expression (according to
the digital means) are looked through in the virtual communication sphere.
Key words: oral, transformation, techno-culturology, virtual folklore,
becoming technological, virtual communication

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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MOLLANƏSRƏDDĠNÇĠLĠK FƏLSƏFĠ TƏLĠMĠNDƏ
ƏNƏNƏVĠLĠKLƏ YENĠLĠKÇĠLĠYĠN VƏHDƏTĠ
Məqalədə XIX əsrin axırları, XX əsrin əvvəllərində Qərb dünyasında
meydana gələn yenilikçi ideyaların millilik sintezindən keçirilərək Azərbaycanda yayılmasında böyük xidmətlər göstərən Azərbaycan maarifçi ziyalılarının, o cümlədən mollanəsrəddinçilərin yaradıcı fəaliyyətləri sosial-fəlsəfi aspektdən araĢdırılmıĢ və dəyərləndirilmiĢdir.
Mollanəsrəddinçilərin Qərblə ġərqin, bəĢəriliklə milliliyin sintezindən
ibarət yenilikçilik fəaliyyətlərinin xalqın maariflənməsində, oyanıĢ və tərəqqisindəki roluna diqqət çəkilmiĢdir.
Açar sözlər: Azərbaycan maarifçiləri, mollanəsrəddinçilər, Sosial-fəlsəfi ideyalar, ənənəvilik, Yenilikçi ideyalar, müasirlik, Yeni həyat tərzi.
Avropa maarifçilik fəlsəfəsini mənimsəmiş rus ictimai fikrindəki modernist və demokratik ideyaları mollanəsrəddinçilər yaradıcı surətdə əxz etmişlər. Qərb maarifçiləri yeni cəmiyyətin qurulmasının əsas vasitəsi kimi maarif
və tərbiyəni göstərir, azadlığın, bərabərliyin və ədalətin bərqərar olmasını yalnız ―maarifçi hökmdar‖, ―filosof-hökmdar‖, ―müdrik hökmdar‖ obrazları ilə
əlaqələndirirdilər. Maarifçilər ədalətli cəmiyyətin zəka və insanların özünütəkmilləşdirmə qabiliyyəti əsasında qurulduğunu, zəkanı bütün mövcudatın hakimi hesab edir, siyasi plüralizmin klassik konsepsiyasını, insan hüquq və azadlıqları (şəxsiyyət, söz, vicdan azadlığı, qanun qarşısında hamının bərabərliyi,
qanunun aliliyi, istismara qarşı mübarizə hüququ, xüsusi mülkiyyətin toxunulmazlığı) konsepsiyasını işləyib hazırladılar (10). Azərbaycan sosial-fəlsəfi fikir
tarixində mühüm yer tutan Şərqlə Qərbin mədəni sintezin özündə əks etdirən
―Molla Nəsrəddin‖ ədəbi məktəbi və mollanəsrəddinçilik təlimi Qərb-rus və
özündən əvvəlki milli maarifçiliyin fəlsəfi ənənələrini və ideyalarını əks edərək xələflərinin sosial-fəlsəfi fikrinin inkişafında mühüm rol oynamışdır.
Хоркхаймер М., Теодор В. Адорно ―Qədim zamanlardan maarifçilik sözün
geniş mənasında insanları qorxudan xilas etmək məqsədi güdmüşdür (14,16).
Müəlliflər doğru olaraq maarifçiliyin bilik vasitəsilə köhnəliyin mifini dağıtdığını onun əsas proqramı hesab edirlər.
Maarifçilik və fəlsəfə vəhdət halında cəmiyyətin, mədəniyyətin tərəqqisinə xidmət edirdi. Bu dövrün ən güclü siması M.F.Axundzadə idi.Modernizmlə
ənənəviliyin vəhdəti M.F.Axundzadənin baxışlarında daha aydın görünür. Zərdabinin “cəmiyyət konsepsiyası”nda ictimai həyatın inkiĢafında elmə, maarifə,
texniki tərəqqiyə, xalqın hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinə xüsusi diqqət ve102
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rir və kəndliləri öz hüquq və vəzifələrini bilməyə, bütün təbəqələri birliyə, ittifaqa çağırır”. H.Zərdabi elə bir cəmiyyətin qurulmasını arzu edirdi ki, orada
insanlar istismar olunmasınlar, zəhmətkeĢlər azadlıqdan tam surətdə istifadə
edə bilsinlər, onların maddi və mənəvi inkiĢafları üçün kifayət qədər imkanları
olsun” (1,79).Zərdabi elə bir cəmiyyət arzulayırdı ki, orada “nə padiĢah,
rəiyyət, dövlətli, kasıb, ac, tox” olmasın (6,357). O, xalqın bütün təbəqələrinin
milli birliyini, hüquq bərabərliyinin vəhdətini istəyirdi..
Mollanəsrəddinçilərin sələflərini tədqiq edən görkəmli alim Heydər Hüseynov A.Hacıyevanın qeyd etdiyi kimi ―bəzən azad fikri çərçivəyə salan
marksist-leninçi metodun səmərəli cəhətlərinə istinad edərək, ―bəzənsə onun
qanun və prinsiplərinin zahiri örtüyü, forması altında gizlənərək, heç mümkün
olmadıqda isə onlara sadəcə məhəl qoymayaraq mühüm problemlər barədə öz
fikirlərini, tarixi və mədəniyyəti üçün milli qürur, vətənpərvərlik duyğuları
oyadan dərin düşüncələrini xalqa çatdırmağa çalışırdı‖ (2,212). A.Hacıyeva
haqlı olaraq göstərir ki, H.Hüseynov Azərbaycan fəlsəfi və ictimai fikir tarixində varislik və yeniliyin vəhdətini çıxış nöqtəsi kimi götürərək mollanəsrəddinçilərin ideya-fəlsəfi sələfləri, özləri haqqında məlumat vermiş, ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalının din, fanatizm, cəhalət əleyhinə, doğma dilimizin saflığı uğrunda mübarizəsindən danışmışdır.
M.F.Axundzadə fəlsəfədə yenilik etmiĢ, həm ġərq, həm də Qərb fəlsəfi
fikrini yaxĢı mənimsəmiĢ, ġərqlə Qərb arasında mədəniyyətlərini birləĢdirərək
Azərbaycana misilsiz xidmətlər göstərmiĢdir. M.F.Axundzadə kimi Mirzə Cəlil,
Ömər Faiq, Ələkbər Sabir, Ə.Haqverdiyev, Əli Nəzmi, Əliqulu Qəmküsar,
M.S.Ordubadi və başqaları cəmiyyətdə ənənəviliklə yenilikçiliyin vəhdətini
təbliğ edirdilər. Fransız filosofu Fuko Mişel müasirlikdən bəhs edərkən ―postmüasirlik‖- ―postmodernist‖ ifadəsindən istifadə etmişdir. O yazır: ―Bəzən
müasirliyi zaman kəsminin dərk olunması vasitəsilə, ənənələrlə əlaqəni kəsmə,
yenilik hissilə, baş verənlərdən baş gicəlləndirmə vasitəsilə müəyyən etməyə
cəhd edirlər‖(12). Müəllif haqlı olaraq müasirliyi indinin qəhrəmanlaşdırılması
iradəsi kimi səciyyələndirir.
Azərbaycan maarifçiləri fəlsəfə, mədəniyyət, ədəbiyyat, mətbuat, teatr,
təhsil sahələrinə dair ideyaları ilə məşhurdurlar. Tədqiqatçılar arasında həmin
maarifçilərə, onların fəlsəfi irsinə nihilist yanaşanlara da təsadüf olunur.
İ.Məmmədzadə və Z.Göyüşovanın bu məsələyə yanaşmaları müəyyən maraq
doğurur: ―Onların nihilizmi qəbul edilməməlidir, o, maarifçiliyə yeni axtarışlara təkan verməlidir‖ (7,8). Müəlliflər bəzi rus tədqiqatçılarının-E.Kassier,
L.A.Miketinin maarifçilik dövrü fəlsəfəsinin nəzəri-metodoloji əhəmiyyətini
hələ də itirmədiyinə əmin olduqlarını xatırladırlar. Rus tədqiqatçıları
(Q.V.Plexanov) Fransada Volter dövrü və Rusiyada Çernışevski dövrünü müqayisə edirlər. Q.V.Plexanov göstərir ki, onlar ənənəvi, irsi, köhnə olanı tənqid edir, yenini isə ―zəka‖ nöqteyi-nəzərindən təhlil edirdilər. Müəlliflər daha
sonra yazırlar: ―Zərdabi də məhz onlar kimi hərəkət edir. O, özünün məqalələrində ən ümumi məsələlərdən -sosial, elmi fəlsəfi məsələlərdən tutmuş uşaqların tərbiyəsinədək yazaraq öz oxucularının dünyagörüşünə yenidən təsir etməyə cəhd edirdi‖ (7,8-9). Müəlliflər Volterin Fransada (XVIII əsrin sonu),
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Çernışevskinin Rusiyada etdiklərini Zərdabinin Azərbaycanda etdiyini, Aleksandr O.Makovelski, Şeydabəy Məmmədov, Heydər Hüseynov, Ziyəddin Göyüşov, Ənvər Əhmədov, İzzət Rüstəmov kimi korifey filosofların Zərdabinin
yaradıcılığını tədqiq etdiklərini diqqətə çatdırırlar.
XIX əsrin II yarısında ġimali Azərbaycanın ictimai, iqtisadi, sosial, mədəni-mənəvi həyatında inkiĢaf, tərəqqi daha da dərinləĢir, modernizm, yeniləĢmə bütün Qafqazda olduğu kimi Azərbaycanda da yeni həyat tərzinə çevrilirdi. Bu dövrdə “...geosiyasi maraqlarını təmin edən Rusiya paralel olaraq
“yeniləĢmiĢ Qafqaz” siyasətini həyata keçirməyə baĢlamıĢdır. Çarizmin niyyətinə görə, yerli əhali min illərdən bəri formalaĢdırıb-yaĢatdığı həyat tərzindən,
dünyabaxıĢından tamamilə uzaqlaĢmalı, cəmiyyətin mənəvi siması kökündən
dəyiĢməli idi. Bir zamanlar tarixə “islahatlar” adı ilə düĢən, fəqət adamların
arzu və istəkləri, milli mental düĢüncə tərzi, sosial baxıĢları ilə daban-dabana
ziddiyyət təĢkil edən bu siyasət təkcə hərbi yolla həyata keçirilə bilməzdi.
Bunun üçün tamamilə yeni sosial-iqtisadi, mədəni-mənəvi mühit yaratmaq
lazım gəlirdi. Olduqca güclü idarəçilik aparatının yaradılması, yeni əraziinzibati bölgünün aparılması məhz bu siyasətin gerçəkləĢməsinə xidmət
edirdi” (5, 23). Müəllif XIX əsrdə Rusiya hərbi və siyasi iĢğalı idarəetmə sistemini yeniləĢdirmək, yerlərdə xristianlaĢma amilini gücləndirmək, müxtəlif
etiqadlı, çox-mədəniyyətli xalqları idarə etmək üçün vahid inzibati mədəni mərkəz (Tiflisdə) yaratdı, müstəmləkəçilik siyasətinə xidmət edən çoxplanlı
“islahatlar” həyata keçirdiyini qeyd edir.
Neft sənayesinin yaranması Azərbaycanda elm, mədəniyyət sahələrində
yeniləĢməyə, fəlsəfənin inkiĢafına səbəb oldu. Bu dövrdə qərbyönumlü mədəniyyətlə milli mədəniyyətin qarĢılıqlı təsiri gücləndi, yeni, demokratik, milli
maarifçi fəlsəfə rus mədəniyyətinin ən dəyərli cəhətlərini mənimsəyirdi. “Milli
mədəniyyət qabaqcıl rus və Qərbi Avropa mədəniyyət ənənələri ilə zənginləĢmiĢ, milli və milli olmayan mədəniyyətlərin sintezi Ģəklində inkiĢaf edərək,
dünya səhnəsinə yeni keyfiyyət halında çıxmıĢdır” (3,12). Müəllif XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan sosial-fəlsəfi, mədəni mühitinin, o cümlədən mollanəsrəddinçilərin dünyagörüşünün inkişaf qaynaqlarını bu dövrün mürəkkəb ictimai və fəlsəfi fikrinin təşkil etməsini göstərir.
Bu illərdə Azərbaycanda, əsasən, sosial fəlsəfə və etik fikir inkişaf edirdi. Dövrün ideologiyasını formalaşdıran mütəfəkkir və siyasətçilər sosial-iqtisadi, dini və milli problemlərin qoyuluşuna görə Azərbaycan sosial-fəlsəfi fikrinin keyfiyyətcə fərqli cərəyanlarını təmsil edirlər. Bunların içində liberal
milli burjua və radikal marksizm təlimlərinin qarşıdurması mövcud idi. Şərqə,
Qərbə və Rusiyaya siyasi və mədəni yönümlənmədə də fərqlər özünü göstərirdi. Azərbaycanın fəlsəfi və ictimai fikri mürəkkəb təkamül yolu keçirdi. Ziddiyyətli sosial proseslər milli ziyalıların dünyagörüşünü dəyişirdi. Məsələn, ölkədə ideoloji mübarizənin müəyyən mərhələsində görkəmli mütəfəkkir Nəriman Nərimanov və başqaları liberal maarifçilikdən marksizm cəbhəsinə keçmişdilər. Liberal cərəyanın nümayəndələri Əhməd bəy Ağaoğlu (Ağayev), Əli
bəy Hüseynzadə, Məmməd Əmin Rəsulzadə və başqaları idi.
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Azərbaycan maarifçiləri bədii mədəniyyəti adamlara ibrət dərsi verən,
onların gözünü açan və əxlaqını saflaşdıran güclü bir vasitə һesab edirdilər.
Onların yenilikçi ideyalarını yaradıcı surətdə mənimsəyən mollanəsrəddinçilər
göstərirdilər ki, insan öz һəyatının mənasını xalqa xidmət etməkdə, gələcəkdə
onun arzu və ideallarını layiqincə yerinə yetirə bilən, onun işini davam etdirməyi bacaran yeni nəsil yetişdirməkdə görməlidir. Mədəniyyət, təhsil, maarif
yalnız sırf Avropa modernist anlayışları deyil. Artıq bu anlayışlar Avropadan
kənara, (Şərqə) o cümlədən Azərbaycana da yayılmışdır. Modernist ideyalar,
milli dövlət, milli mədəniyyət, millət Azərbaycanda Rusiya imperiyasının tərkibində olarkən təşəkkül tapmışdır. Maarifçilik problemi yeniləşmə, müasirləşmə, modernləşmə ilə qarşılıqlı təsir şəraitində inkişaf etmişdir.V.Previzentsev
ənənəviliklə müasirliyin vəhdətini özündə əks etdirən maarifçilik ideyalarının
indiki cəmiyyətə təsirindən bəhs edərək yazır: ―Əslində maarifçilik ideyaları,
elmlərin inkişafının zəruriliyi on səkkizinci yüz ildə bir çox xalqların sivilizasiyalarında və ictimai şüurunda mühüm yer tutdu. Cəmiyyətin tərəqqisi onunla
bağlı idi. Çünki belə ehtimal olunurdu ki, savadlı, maarifpərvər insanlar dünyanı yaxşılığa doğru dəyişdirməyə qabildirlər, biliklərin özünün yayılması, savadlılıq özü isə bəşəriyyəti yaxşıya doğru dəyişdirməyə ədalət, azadlıq və
bərabərliyin reallaşdığı həyat tərzinə gətirib çıxara bilər‖ (11). Müəllif maarifçi
modernist ideyalarının milli ideya ilə vəhdətdə böyük dəyişdirici, mütərəqqi
gücə malik olduğunu xüsusi qeyd edir. O, haqlı olaraq xalqın maariflənməsi,
maarifçilik dövrü və maarifçilik terminlərini dəqiqləşdirir.
Mollanəsrəddinçilərin fəlsəfi dünyagörüşünün formalaşmasında Məhəmmədağa Şahtaxtlının xüsusi yeri vardır. Bu nəhəng şəxsiyyətin Azərbaycana
Qərb modern maarifçiliyi ənənələrini gətirmək, doğma xalqını Şərq fanatizmindən xilas etmək, Qərblə Şərqi yaxınlaşdırmaq kimi böyük vəzifələrin
həyata keçirilməsinə təkbaşına etdiyi xidmət həmin amalla ömür etmiş bütöv
bir ziyalı nəslinin fəaliyyətinə bərabərdir İ.Həbibbəyli mollanəsrəddinçilərin
ideya rəhbəri C.Məmmədquluzadəni mətbuat və ədəbiyyat aləmi üçün kəşf
etməsini M.Şahtaxtlının tarixi xidmətlərindən biri hesab edir.
Məhəmmədağa Şahtaxtlı cavan ziyalı Cəlil Məmmədquluzadənin mətbuat aləminə daxil etmişdir. Onun göstərdiyi etimadın sayəsində Cəlil Məmmədquluzadə ―Şərqi-Rus‖ qəzeti redaksiyasında sadə müxbirlikdən redaktor əvəzinə qədər yol keçmişdir. ―Şərqi-Rus‖ qəzetindəki səmərəli fəaliyyəti, burada
qazandığı təcrübə Mirzə Cəlil üçün ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalının baş məşqinə
çevrilmişdir. Cəlil Məmmədquluzadə ―Şərqi-Rus‖ qəzeti vasitəsilə istedadlı bir
yazıçı və jurnalist kimi tanınmaq imkanı qazanmışdır. ―Şərqi-Rus‖ qəzeti qısa
zaman içərisində demokratik ruhlu ziyalıları milli düşüncəli maarifçi filosofları, gələcək mollanəsrəddinçiləri-M.Ə.Sabir, M.Ş.Ordubadi, Ə.Nəzmi və başqalarını öz ətrafına toplaya bildi. Məsələn, C. Məmmədquluzadə məşhur ―Poçt
qutusu‖ hekayəsini ilk dəfə ―Şərqi-Rus‖ qəzetində dərc etdirmişdir.
Bütün Qərb, rus və milli maarifçilik ideyalarının təsiri ilə XX əsrin əvvəllərində ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalı və eyni adlı ədəbi məktəb mollanəsrəddinçilik fəlsəfi təlimini meydana çıxarmışdır. Bu ədəbi məktəbin ideya əsasını mollanəsrəddinçilik təlimi təşkil edir. Müxtəlif vaxtlarda mollanəsrəddinçi105

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ
lik təlimi haqqında fikirlər yürüdərkən bu təlimə keçmiş ideologiyanın prizmasından yanaşmaq meyllərinə üstünlük verilmişdir. Buna görə də pərakəndə
şəkildə ifadə olunmuş fikirləri ümumiləşdirmək və müstəqillik işığında dəyərləndirməklə mollanəsrəddinçilik təliminin əsl, obyektiv mahiyyətini aşkara
çıxarmağa, yeni elmi formatını müəyyən edib əsaslandırmağa ehtiyac vardır.
Çünki mollanəsrəddinçilik ictimai-siyasi və sosial-fəlsəfi baxımdan ―Molla
Nəsrəddin‖ ədəbi məktəbinin əsasını, nüvəsini təşkil edir. ABŞ-ın azərbaycanşünas alimi T.Svyatoxovski ―çoxsaylı oxucuların da daxil olduğu populist
azərbaycançıların fikir carçısı hesab etdiyi ―Molla Nəsrəddin‖in milli şüurun
oyanmasında böyük rol oynadığını göstərir‖ (9,76). Böyük Britaniya alimi,
Azərbaycan mədəni irsinin araşdırıcısı E. Braun Londondakı İranlılar Cəmiyyətində ―İran mətbuatı və jurnalistika‖sı mövzusundakı mühazirəsində XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda türkcə danışan İran əhalisi arasında ən çox yayılan, milli və ümumbəşəri ideyalar təbliğ edən, modernist ruhlu 4 mətbuat orqanının adını çəkir: ―Bunlar ―İrşad‖, ―Həyat‖, ―Şərqi-Rus‖ və ―Molla Nəsrəddin‖dən ibarətdir. Xüsusilə, sonuncu öz boyalı və diqqətəlayiq siyasi
karikaturaları ilə başqalarından fərqlənir. O, məşrutədən (1911-ci ildən – red.)
sonra Rusiyada çap olunan yumorist jurnallar üçün nümunə idi‖ (8,45).
E.Braun ―İran mətbuatı və ədəbiyyatı tarixi‖nin ingiliscə nəşrinə müqəddiməsində yazır: ―Tiflisdə türkcə çap olunan ―Molla Nəsrəddin‖ satirik jurnalı mətbuatın əlifba föhrüstünə daxil edilməmişdir. Lakin bu jurnalın İrandakı nüfuz
və təsiri o qədər böyükdür ki, onun gülməli şəkillərinin qiymət və əhəmiyyəti o
dərəcədə mühümdür ki, mən onlardan altısını o dövrün ən parlaq nümunələrindən olmaq üzrə bu kitaba daxil etmişəm‖ (7 aprel 1914) (8, 70).
―Molla Nəsrəddin‖ məcmuəsinin adı öz sələflərinin işini yeni dövrdə və
yüksək mərhələdə davam etdirən layiqli bir xələf olaraq ictimai fikir tariximizin parlaq səhifəsinə qızıl hərflərlə yazılmışdır.
Maarifçiliyə, öz sosial-siyasi istiqamətinə görə, kapitalist münasibətlərinin formalaşmağa başladığı dövrün ilkin burjua və antifeodal ideologiyası kimi
baxılmalıdır. Ona görə də Ə.Ağaoğlu türk və müsəlman xalqlarının sosial
problemlərinin həllini maarifdə görürdü. Sosial fəlsəfədə C.Əfqaninin ideya
xəttini davam etdirən Ə.Ağaoğlunun əsərləri Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya,
Fransa və İngiltərədə çap edilmişdir. Tanınmış ədəbiyyatşünas-alim Ə.Mirəhmədov ―Əhməd bəy Ağaoğlu‖ monoqrafiyasında mollanəsrəddinçilərlə
Ə.Ağaoğlunun qarşılıqlı münasibətlərinin öyrənilməsinə ehtiyac olduğunu xüsusi qeyd edərək yazmışdır: ―Belə bir iş də ona görə vacibdir ki, uzun zaman
ictimai fikir və ədəbiyyat tarixinə dair əsərlərdə ideoloji siması təhrif edilən,
çox vaxt birtərəfli işıqlandırılan Ağaoğlunun öz müasirləri ilə fikir mübadiləsi
və mübahisəsi də obyektiv elmi qiymətini almamışdır.Biz tədqiqatlarımızda
onun, məsələn, mollanəsrəddinçi-lərlə ideya münasibətlərindəki səslənən, yaxud aşkar müştərək cəhətləri ört-basdır eləyib, diqqəti əsasən fərqləndirici motivlər üzərində mərkəzləşdirmiş və vəziyyətə süni dramatik rəng verməyə çalışmışıq. Halbuki əsl həqiqət başqa cürdür‖ (4,91). Ə.Mirəhmədova görə
Ə.Ağaoğlunun XX əsrin ilk onilliklərdəki fəaliyyətində özünü göstərən müs106
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bət, demokratik, mütərəqqi, modernist motivlər onu dövrün tərəqqipərvər yaradıcı qüvvələrinə və mollanəsrəddinçilərə yaxınlaşdırmışdır.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin görkəmli ideoloqlarından biri və rəhbəri M.Ə.Rəsulzadə əsasən, maarifçiliyin və demokratik ideoloji cərəyanların
təmsilçisi, mütəfəkkir, ədəbiyyatçı və siyasi xadim idi. Onun fəaliyyətinin əsas
qayəsi ―Millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət‖ şüarında əksini tapmışdır.
M.Ə.Rəsulzadə elə ilk əsərlərində millilik və istiqlal ideyalarını, milli müstəqil Azərbaycan idealını və dövlət konsepsiyasını əks etdirdi. Azərbaycançılıq
ideyaları M.Ə.Rəsulzadə və mollanəsrəddinçiləri birləşdirən əsas amil olsa da
bir çox məsələlərdə onlar arasında fərqlər də özünü göstərirdi.
Həmin dövrdə mollanəsrəddinçilərə təsir etmiş Azərbaycan romantizm
fəlsəfəsi də təşəkkül və inkişaf mərhələsini keçirirdi. Bu fəlsəfə Azərbaycan
maarifçiliyi kimi dövrdən və şəraitdən doğan özünəməxsusluqlarla yanaşı,
Qərb romantizm fəlsəfəsi ilə tipoloji oxşarlığa malik bir sıra cəhətlərlə səciyyələnirdi. Qərb, Şərq, o cümlədən Azərbaycan romantizminə xas cəhətlər maarifçilik fəlsəfəsinə inamın itirilməsi, ənənəvi mistik panteist fəlsəfəyə qayıdış
və bu mövqedən dinə və cəmiyyətə nəzər, dünyaya, insana və vətənə təzadlı
münasibət, milli dilə, milli mənəvi-mədəni dəyərlərə etnikliyi təsdiqləyən,
onun yaşamasını şərtləndirən amillərə münasibət, xoşbəxt utopik cəmiyyətə
inam və s. universal sosiomədəni fenomen olan romantizmin keyfiyyət cəhətləri idi.
Beləliklə, Cəlil Məmmədquluzadə və digər mollanəsrəddinçilər kimi öz
sələflərindən bütün modernist ideyaları, dünyəviliyi, milliliyi, ümümbəĢəriliyi
yaradıcı sürətdə mənimsəyərək bir çox ictimai və fəlsəfi fikir nümayəndələri
öz yaradıcılıqları ilə öz xələflərinə ciddi təsir edərək Azərbaycan sosial-fəlsəfi
fikrinin yüksək inkiĢaf səviyyəsinə çatdırdılar.
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РЕЗЮМЕ
ЮСИФ ГУСЕЙНОВ
ЕДИНСТВО ТРАДИЦИОННОСТИ И НОВАТОРСТВА ВО
ФИЛОСОФСКОМ УЧЕНИИ МОЛЛАНАСРЕДИНИСТОВ
В статье рассматриваются и оцениваются творческая деятельность
азербайджанских интеллектуальных просветителей, в том числе тех, кто
внес большой вклад в распространение инновационных идей в западном
мире в конце XIX - начале XX века.
Молланасреддинисты сосредоточились на роли инноваций в
образовании, продвижении и прогрессе Запада, Востока и синтезе
человечества и национализма.
Ключевые слова: азербайджанские просветители, молланасрединисты, социально-философские идеи, традиционность, новаторские
идеи, современность, новый образ жизни.
SUMMARY
YUSIF HUSEYNOV
THE UNITY OF TRADITIONALISM AND INNOVATION IN THE
PHILOSOPHICAL TEACHING OF MOLLANASRADDINISM
The article examines and evaluates the creative activity of Azerbaijan
intellectual enlighteners, including those who have greatly contributed to the
dissemination of innovative ideas in the Western world in the late 19th and
early 20th centuries from the socio-political aspect.
Mollanasreddinists have focused on the role of innovation in the
enlightening of people, advancement and progress of the West, the East and
the synthesis of humanity and nationalism.
Key words: Azerbaijani enlighteners, Mollanasraddinism philosophers,
socio-philosophical ideas, traditionalism, innovative ideas, modernity, new
lifestyle.

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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KAZIM BƏY ORDUBADĠNĠN “TĠBBƏ DAĠR QEYDLƏR”
ƏSƏRĠ HAQQINDA
Uzun illər boyu xalqımızın bir sıra milli-mənəvi dəyərləri unudula
biləcək qədər uzaqda qalmıĢ və heç bir cəhətdən tədqiqata cəlb olunmamıĢdır.
Bu qəbildən olan qədim əlyazma və kitab nümunələri daha çox diqqət çəkməkdədir. Tədqiqata cəlb olunan “Tibbə dair qeydlər” əsərləri XVIII əsrə aid bu
qəbildən olan nüsxələrdəndir. Nüsxənin müəllifi Kazım Ordubadi haqqında
qaynaqlarda olan məlumatlardan məlum olur ki, müəllif dövrünün söz sahibi
və nüfuzlu Ģəxsiyyətlərindən olmuĢdur. Məqalədə həmin müəllifin həyatı və yaradıcılığından, onların “Tibbə dair qeydlər” əsərindən bəhs olunur.
Açar sözlər: Kazım Ordubadi, nüsxə, Naxçıvan , dərman.
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi, qədim Nuh yurdu Naxçıvan, Şərqin elm və mədəniyyət mərkəzlərindən biri olmuşdur. Naxçıvanın görkəmli
elm və mədəniyyət xadimləri Azərbaycanda Hülakilər və Cəlairilər dövlətinin
müxtəlif vilayətlərində və dünyanın bir çox ölkələrində tanınır, öz elmi, fəlsəfi,
tarixi və s. əsərləri ilə məşhur idilər. Onlar arasında münəccimlər, filosoflar,
ilahiyyatçılar, tarixçilər, dilçilər, qanunşünaslar (fəqihlər), riyaziyyatçılar, həkimlər və s. mütəfəkkirlər vardır.
Orta əsrlərdə Naxçıvanda və onun ayrı-ayrı şəhərlərində, xüsusilə Ordubadda elm və mədəniyyətin inkişafı dünya səviyyəli şəxsiyyətlərin və onların
yaratdığı əsərlərin meydana çıxmasında mühüm amil olmuşdur. Naxçıvanla
bağlı əlyazma nümunələrinin toplanılması və tədqiqi naxçıvanlı müəlliflərin
daha yaxından tanınmasına və onların xalqımıza, beynəlxalq ictimaiyyətə
çatdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
AMEA Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondunda mühafizə olunan qədim kitab və əlyazmalar arasında digər qaynaqlarla yanaşı tibb tarixi və təbabətin bir sırasahələrini əhatə edən əlyazma nüsxələri də qorunub saxlanılır.
Bunlardan biri də h.q. 1312 (1890 miladi) ilində çap olunmuş ―Tibbə dair
qeydlər‖ əsəridir. 12 babdan (bölmədən), 25 fəsildən ibarət olan nüsxə 164
səhifədən ibarətdir. Nüsxənin mətn yazılan hissəsi 24.5 x 16 sm, vərəqi 31.5 x
20.5 sm, hər vərəqdə sətirlərin ümumi sayı 25-ə bərabərdir. Nüsxə fars dilində,
nəstəliq xəttilə çap olunmuşdur (1, s. 4). Nüsxənin müqəddimə hissəsində
göstərilən məlumatda əsərin müəllifinin Kazım bəy Ordubadi olunduğu qeyd
edilir.
Kazım bəy Ordubadinin ―Tibbə dair qeydlər‖ əsəri iki hissədən ibarətdir:
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Birinci hissə: fəsillər, yarımfəsillər və bölmələrdən ibarətdir. Onların hər
biri diqqəti cəlb etsin deyə qırmızı rəngli sərlövhə ilə başlayır.
Burada sağlamlığın maddi əsasları, ruhi vəziyyətləri, bədən quruluşu, daxili orqanlar, sağlamlığa təsir edən amillər, məzaclar, yemək, içmək qaydaları,
həmçinin yatmaq, cinsi əlaqə, çimmək, qusmaq qaydaları, nəbz, sidik, nəcis,
qanalma haqqında, göz, qulaq, burun, ağız, dodaq, dil, damaq, diş, boğaz, başbeyin və tənəffüs orqanları, eləcə də ağciyər, ürək, mədə-bağırsaq, qaraciyar,
dalaq böyrək va sidik kisəsi xəstəlikləri, qadın va kişi cinsiyyət orqanları
xəstəlikləri, uşaqlıq, gödən, bel, oynaq xəstəlikləri, hərarət, müxtəlif yaralar,
yanıqlar, şişlər, sınıqlar, çıxıqlar, cüzam, dəri, tük örtüyü ila əlaqədar xəstəliklərin müalicəsi, bundan başqa gözəlliyə qulluq vasitələri haqqında, zəhərlər,
zəhərli heyvan və həşəratların dişləməsi və çalması, onların zəhərinin aradan
qaldırma tədbirləri və sair haqqında bəhs olunur.
Əsərdə bəhs olunan xəstəliklərin qanalma, bəlğəm və ödün təmizlənməsi, imalə və qusma yolu ilə, müxtəlif dərmanlardan hazırlanan təpitmə, yaxma
və şamlarla, həmçinin həb, toz dərmanları qəbul etməklə və digər üsullarla
müalicəsi təfərrüatı ilə şərh olunmuşdur.
―Tibbə dair qeydlər‖ əsərində gündəlik həyatımızda istifadə etdiyimiz
keşniş, şüyüd, nanə, reyhan, tərxun, vəzəri, kəvər, soğan, sarımsaq, turp, şalğam, çuğundur, ispanaq, kərəviz, yerkökü, xiyar, kahı, kudu, badımcan, qoz,
fındıq, badam, püstə, hind qozu, alma, heyva, üzüm, kişmiş, limon, gavalı, biyan kökü, istiot, gülxətmi, qaraçörəkotu, dəvətikanı və digər meyvə və bitkilərin bir çox xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunması diqqəti cəlb edir.
Bununla yanaşı, bir sırа ağac və kol bitkilərinin qatranları və kitrələrinin
adı çəkilir. Buna misal olaraq, məstəki ağacının qatranı, əzvay ağacının qatranı, çaşır kitrəsi, ərəb qatranı, ilankölgəsi kitrəsi və s. bitkilərin adını çəkmək
olar.
Əlyazmadan məlum olur ki, hələ qədim zamanlarda müalicə məqsədilə
zümrüd, kəhrəba, yaqut, mirvari, fıruzə, mərcan, almaz, yəşəm, digər qiymətli
və yarımqiymətli daşlardan qızıl, gümüş, mis, qurğuşun, mis pası, dəmir kuporosu və başqa metallardan geniş istifadə olunmuşdur.
Əsərdə müalicə məqsədilə müxtəlif ev və çöl quşları və heyvanlarının
əti, südü, piyi, yağı, ödü, peyini və s. istifadə olunmasına da rast gəlinir.
Əsərin ikinci hissəsində sadə və mürəkkəb dərmanların tərkibi, keyfıyyəti, xüsusiyyəti, təsiri, hazırlanma qaydaları və sınağı haqqında məlumat verilmişdir. Burada həblər, toz dərmanları, məcunlar, məlhəmlər, şərbətlər, doşablar, mürəbbələr, şirələr və başqa müalicə vasitələri, onların tətbiqi təsvir olunmuşdur.
Ürəksıxıntısına qarşı dərmanlar, sidikqovucu, ödqovucu, bəlğəmqovucu
dərmanlar, işlətmə dərmanları, qüvvətləndirici və gümrahlaşdırıcı dərmanlar,
tiryəqlə, göz dərmanları, şamlar, burun və diş tozları, qarqaralar, təpitmələr,
müxtəlif padzəhrlər və bir çox digər dərmanların tərkibi bu alyazmada dəqiqliklə göstərilmişdir. Adı çəkilən dərmanlar bir sıra ağır xəstəliklərin əlacı kimi
zamanında çox geniş istifadə olunmuşdur.
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Bütün bunlar ―Tibbə dair qeydlər‖ əlyazmasını öz dövrünün tibb ensiklopediyası adlandırmağa əsas verir. Bu baxımdan müasir tibb elminin təbii bitkilərə xüsusi diqqət ayırdığı bir zamanda əsərin tibb alimləri tərəfindən əsaslı
öyrənilməsinə və tədqiq edilməsinə böyük ehtiyac vardır.
M.Tərbiyyət ―Daneşməndane Azərbaycan‖ əsərində müəllif haqında bu
cür məlumat vermişdir: ―Mirzə Kazım bəy Ordubadi – Hüseyni seyidlərindən
olan Mirzə Əbdürrəsulun oğludur. O, hikmət, tibb, dəqiq elmlər və riyaziyyatda bilikli idi. Mirzə Kazım hicri qəməri 1172-ci il səfər ayının 17-də (1758, 20
oktyabr) Xoy şəhərində doğulmuşdur. O, gəncliyində Təbrizdə Mövlana Məhəmməd Şəfi Tufarqanlının yanında, sonra isə beş il Mövlana Əbdünnəbi Şərafəddin Məhəmməd oğlu Təsucinin yanında ədəbiyyat elmini oxumuşdur. O,
hicri qəməri 1195 (1780)-ci ildə Ətəbata getmiş və orada Ağa Məhəmməd
Behbahaninin, Mirzə Mehdi Şəhristaninin və Ağa Seyidəlinin yanında biliyini
təkmilləşdirmişdir. Kazım bəy hicri qəməri 1203 (1788)-cü ildə Məşhədə
gedib, iki il orada yaşamış və Xoy şəhərinə qayıtmışdır. O, Xoyda Hüseynqul
xan Dünbilinin tapşırığı ilə ―Bəhrül-ülum‖ (―Elmlər dənizi‖) və ―Lüccətüləxbar‖ (―Xəbərlər‖ toplusu) əsərlərini yazmışdır..
Müəllif hicri-qəməri 1209 (1794)-cu ildə yeddi bəhrdən (fəsildən) ibarət
―Bəhril-ulum‖ və hicri-qəməri 1216 (1801)-cı ildə müqəddimə, 8 fəsil və 1
xatimədən ibarət ―Riyazül-cənnə‖ əsərlərini də yazmışdır. Kazım bəyin bu iki
əsəri öz zamanının ensiklopediyası sayılırdı. Son əsərin dördüncü, beşinci,
altıncı və yeddinci fəsilləri alimlər, filosoflar, şairlər və vəzirlərin tərcümeyihalları, əsərləri, şeirləri və yaradıcılıqları haqqındadır (3, s. 321).
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РЕЗЮМЕ
ФАХРАДДИН ЭЙЛАЗОВ
О ПРОИЗВЕДЕНИИ КАЗЫМ БЕЯ ОРДУБАДИ «ЗАМЕТКИ О
МЕДИЦИНЕ»
Сбор и исследование образцов нахчыванских рукописей, долгое
время остававшихся неизученными, дает возможность использования их
в качестве важного источника для развития нахчывановедения, а также
выявления и введения в научный оборот ряда новых фактов.
С этой точки зрения анализ труда Казым бея Ордубади «Заметки о
медицине» может внести значительный вклад в изучение истории
медицины в Нахчыване
Ключевые слова: Казым бея Ордубади, рукопись, Нахчыван,
лекарство.
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SUMMARY
FAKHRADDIN EYLAZOV
ABOUT KAZIM BEY ORDUBADI’S WORK “NOTES ABOUT
MEDICINE”
The collection and study of specimens of Nakhchivan manuscripts,
which have remained unattended for a long time, give the possibility to use
them as an important source for the development of the study of local lore, as
well as to ascertain and introduce into scientific circulation a number of new
facts.
From this point of view, the analysis of Kazim Bey Ordubadi‘s ―Notes
about medicine‖ can make a significant contribution to the study of the history
of medicine in Nakhchivan.
Key words : Kazim Bey Ordubadi, manuscripts, Nakhchivan, medicine
Bu iş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun maliyyə yardımı ilə yerinə yetirilmişdir. Qrant№ EĠF-KETPL-2-20151(25)-56/47/5

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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ƏRƏB YAZISI QƏDĠM PALEOQRAFĠYANIN ƏSASI KĠMĠ
Paleoqrafiya yazılma tarixi məlum olan əlyazmaların kağızını, xəttini,
hərflərinin növünü, ornamentini, cildini və digər xüsusiyyətlərini öyrənir.
Məqalədə qədim ərəb yazısının yaranması və inkiĢafı tarixindən bəhs
olunur.
Bu məsələləri araĢdıran müəllif belə qənaətə gəlir ki, ərəb paleoqrafiyası
xüsusi tədqiqat tələb edən və olduqca maraqlı bir elm sahəsidir.
Açar sözlər: yazı, paleoqrafiya, ərəb paleoqrafiyası, əlyazma, ərəbdilli
Azərbaycan əlyazmaları.
Yazı tarixinin ən məşhur tədqiqatçılarından biri V.A.İstrin yazır: ―Yazı
nitqin bu və ya digər elementlərinin – bütöv xəbərləri, ayrı-ayrı sözləri, hecaları və ya səsləri qrafik işarələrin və ya təsvirlərin köməkliyi ilə uzaq məsafələrə
çatdırılmasının və ya onun müəyyən bir dövrdə təsbit edilməsinin ən vacib vasitəsidir‖ [3, s. 94-95].
Eyni zamanda yazı dilin özünün inkişaf etdirilməsində də mühüm rol oynayır. ―Yazı hər hansı bir ədəbi dilin formalaşması və təsir qüvvəsinin artmasında, ifadə tərzi və üslubi cəhətdən zənginləşməsində, inkişaf etməsində çox
mühüm rol oynayır. Hər bir ədəbi dil öz yüksək inkişaf mərhələsinə ancaq yazı
vasitəsi ilə ucala bilir‖ [5, s. 456]. Yazı, ―yazılı nitq kağızda, daş, metal, ağac,
dəri, parça və başqa materiallar üzərində gözlə daim qəbul edilən işarələrlə təsbit olunmuş nitqdir‖ [4, s. 5].
―Hansı nitq ünsürlərinin yazı işarələri və ya təsvirlərlə verilməsindən asılı olaraq, yazının dörd tipini fərqləndirirlər: piktoqrafik yazı, ideoqrafik yazı,
heca yazısı və səs yazısı‖ [1, s. 95].
―Dilin tarixi bəşəriyyətin tarixi qədər qədimdir. Yazının meydana çıxması tarixi isə əvvəlcə dinin, sonra isə dövlətçiliyin yaranması ilə eyni vaxta düşür. Tarixdə ilk mətn yazanlar kahinlər və rahiblər sayılırlar. Məşhur rus dilçisi
V.A.Zvegintsevin sözlərini genişləndirərək deyə bilərik ki, dilin və yazının
tarixi xalqın özünün tarixi ilə üzvi şəkildə bağlıdır. Buna görə də hər hansı bir
ərazidə mövcud olmuş yazının tarixini araşdırmaqdan ötrü öncə həmin ərazidə
məskunlaşmış xalqın tarixinə diqqət vermək lazım gəlir‖ [1, s. 32-36].
Müasir elmin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri də Şərq paleoqrafiyasının tədqiqi məsələsidir. Ərəb qrafikalı Şərq paleoqrafiyası təxminən
on dörd əsrlik geniş bir dövrü əhatə edir. O, ərəb əlifbasının işlədildiyi Yaxın
və Orta Şərq ölkələrində yaranan orta əsr yazılı abidələrinin xüsusiyyətlərini
öyrənir. Şərq xalqlarının mədəniyyət tarixində xüsusi əhəmiyyətə malik ərəb
yazısının rolu çox böyük, əhatə dairəsi xeyli genişdir. Ona görə də müsəlman
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xalqlarının yazılı abidələrini paleoqrafik baxımdan tədqiq etmək mürəkkəb və
məsuliyyətli bir işdir.
İslam mədəniyyətinin sivilizasiya qarşısında ən nəhəng dünyəvi xidməti
onun yazını demokratikləşdirməsi sayıla bilər. Məlum olduğu kimi Peyğəmbərin (s.ə) öz dövründə yazı ərəblər arasında da kütləvi yayılmamışdı. Suriya alimi Ə.Fərfur qeyd edir ki, cahiliyyə dövründə ərəblər yazıya az bələd olmuş və
müxtəlif materiallar üzərində yazmışlar. Quran nazil olarkən yazı yazmaq nisbətən genişləndi və Məhəmməd peyğəmbər (s.ə) vəhyləri yazmaq üçün yazını
bilənləri seçməyə başladı. O vaxtlar Məkkənin özündə qüreyşlər arasında cəmi
17 nəfərin – Əli ibn Əbu Talibin, Ömər ibn əl-Xəttabın, Osman ibn Əffanın,
Əbu Süfyan ibn Hərbin və onun oğullarının, Yəzidin və Müaviyənin, Əbu
Übeydə ibn əl-Cərrahın, Təlha ibn Übeydullahın və başqa yazı savadının olduğu göstərilir. Maraqlıdır ki, məhz sonuncu dinin meydana gəlməsi Allah kəlamının yazıya alınmasını şərtləndirəndən, Qurani-Kərim və axırıncı peyğəmbər
elmə, yazıb-oxumağa ali qiymət verəndən sonra ümumiyyətlə bütün dünyada
yazı kahinlərin və din xadimlərinin preroqativindən çıxıb, daha geniş kütlələr
arasında və sonra daha geniş regionlarda yayılmağa başlamışdır.
Ərəb yazısı da özünün təşəkkül və inkişaf tarixində daha qədim yazı formalarından faydalanmışdır. Bu yazının tarixi finikiya və nəbati yazısı ilə bağlıdır. Bu əlifba ərəblərə finikiyalılardan və nəbatilərdən bəsit şəkildə keçmişdi
və sonralar ―Quranın, hədislərin doğru təsbiti üçün ayrıca nöqtə və hərəkə işarələri ilə bəzəndi‖ [1, s, 48]. Ərəb yazısının ilk dəfə Hirada meydana çıxdığı
tapıntılar əsasında sübut olunmuşdur. Yazının Ərəbistan regionuna yayılması
tarixi haqqında isə müxtəlif fikirlər söylənilir. Katib Çələbi xətləri (ümumiyyətlə yazını) siryani, ibrani, rumi, matvi, hindi və sindi, zənci və həbəşi, ərəbi
olmaq üzrə təsnif edəndən sonra ərəb yazısı haqqında yazır: ―İbn İshaq demişdir ki, ilk ərəb xətti məkki, sonra mədəni, sonra kufidir‖ [2, s. 709-710].
Sonrakı dövrlərdə isə ərəb xəttinin daha da inkişaf etdirilməsində ərəblərin özlərindən çox, islamı qəbul etmiş digər müsəlman xalqlarının rolu tarixdə
yüksək qiymətləndirilir. Konsonantivlik pirinsipi bir sıra hallarda ərəb dilində
yazılmış ilkin mətnlərin düzgün oxunmamasına, həmçinin müsəlmanların Müqəddəs Kitabının qiraətində təhriflərin ortaya çıxmasına səbəb olurdu. Buna
görə də saitlərin yazıda əks edilməsi və bununla mətnin düzgün oxunması aktual əhəmiyyət daşıyırdı. Bu problem məhdud saylı ərəb saitlərinin yazıda işarələnməsini şərtləndirirdi və nəticədə hərəkələr tətbiq edilməyə başladı. Bu hərəkələri ilk dəfə tətbiq edən Əbul-Əsvad əd-Duali olduğu müəyyənləşdirilmişdir.
İslam dininin yarandığı və intişar tapdığı ilk əsrlərdə müsəlman yazıları
yalnız ərəbdilli mətnlərdən ibarət olduğu üçün yazıda dil problemi yox idi.
Lakin sonralar islam dininin dünyanın nəhəng bir regionunda birdəfəlik zəfər
çalmasından və ―Qurani-Kərim‖in, onunla bağlı dini yazıların kütləviləşməsindən sonra qeyri-ərəb müsəlman xalqları öz anadilli islam mədəniyyəti nümunələrini ana dilində yazıya köçürməyə ehtiyac hiss etməyə başladılar. Bu zaman
yalnız islami yazıdan istifadə etmək mümkün idi. Qeyri-ərəblərdən ilk dəfə
olaraq, iranlılar ərəb qrafikalı fars yazısını tətbiq etdilər. Onlar, demək olar ki,
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islamiyyətin ilk əsrinin sonlarından kufi xətii ilə yazı yazmağa keçdilər və bu
zaman 28 ərəb hərfinə özlərinin daha dörd hərfini əlavə etdilər.
Beləliklə, müsəlman dövrü yazı mədəniyyətindən danışarkən epiqrafik,
arxeoqrafik və kodikoloji mənbələr öyrənilir. Bütövlükdə bu mənbələr üç dildə
yazıldığı üçün Azərbaycan paleoqrafiyası üç bölməyə ayrılır: Azərbaycan ərəb
paleoqrafiyası (ərəbdilli Azərbaycan əlyazmalarını öyrənir), Azərbaycan fars
paleoqrafiyası (farsdilli Azərbaycan əlyazmalarını öyrənir), Azərbaycan türk
paleoqrafiyası (anadilli Azərbaycan əlyazmalarını və Azərbaycan yazı tarixini
öyrənir) [1, s. 53].
Paleoqrafiya–yunanca palaios ―qədim, əski‖ = grapho ―yazıram‖ deməkdir. Adından göründüyü kimi, paleoqrafiya əslində üzərində yazıldığı materialdan asılı olmayaraq, qədim yazını öyrənən elmdir. Paleoqrafiyanın özünün
bir neçə köməkçi sahəsi vardır: Arxeologiya (abidənin material tərtibini öyrənir), kodikologiya (qədim və orta əsr əlyazma kitabı və onun müqəddəratını
öyrənir), arxivşünaslıq (qədim məbəd fondlarının, şəxsi arxiv və kolleksiyaların bərpası və tədqiqidir), diplomatika (rəsmi fərmanları və yazışma sənədlərini öyrənir), epiqrafika (bərk material üzərindəki yazını öyrənir), numizmatika
(sikkələr üzərindəki yazını öyrənir), sfragistika (möhürləri və onların basılmış
əksini öyrənir). Göründüyü kimi, bir variantda paleoqrafiya ayrıca bir elm
sahəsi olmaq etibarilə bütün materiallar üzərində həkk olunmuş əski yazını
öyrənir, ikinci variantda isə yazının yazıldığı material əsas götürülür: bu zaman
paleoqrafiya konkret olaraq məhz papirus, perqamen və kağız materialının və
onun üzərindəki əski yazının tədqiqi ilə məşğul olur, yazı materialını öyrənməklə arxivşünaslığı, arxeoqrafik sənədləri öyrənməklə diplomatikanı, əlyazmalardakı möhür izlərini öyrənməklə sfragistikanı özündə birləşdirir.
Azərbaycan ərazisində də yazının ən müxtəlif növlərinin işləndiyi məlumdur. ―Azərbaycan‖ coğrafi adı eranın VII əsrindən məlumdur. K.E.Bosvort
göstərir ki, ərəb-türk münasibətlərinin kökü VII əsrə gedib çıxsa da, türklərin
Misirdən şərqdəki müsəlman mədəniyyətinə dərindən qovuşması XI əsrin başlanğıcına təsadüf edir. Ümumiyyətlə götürdükdə türklər islamı məmnuniyyətlə
qəbul edib, sünniliyin və onun hənəfi məzhəbinin tərəfini saxlayırdılar. Bu
prosesin gedişində türklər öz əzəli runik yazılarından uzaqlaşır, qədim epiqrafik yazı, əlyazma və çap mədəniyyətindən yeni islam əlyazma mədəniyyətinə
keçməyə başlayırdılar [6, s. 21-31].
Azərbaycan alimləri, ədibləri və mütəfəkkirləri bütün orta əsrlər ərzində
türk (əsasən Azərbaycan), ərəb və fars dillərində fundamental elmi və əsrarəngiz bədii əsərlər yazmaqla bütövlükdə dünyanın sivilizasiya xəzinəsinin zənginləşdirilməsində misilsiz rol oynamış, bəşər fikrinin humanist meyarlarının
ortaya qoyulmasına öz xüsusi xidmətlərini göstərmişlər. Azərbaycan əlyazmalarının öyrənilməsi və nəşr etdirilib müasir nəsillərə çatdırılması Azərbaycan
əlyazmaşünaslarının qarşısında duran ən aktual və vacib məsələlərdən biridir.
Azərbaycan müsəlman mədəniyyətinin kökləri VII əsrə gedib çıxır. Həmin
əsrin ikinci yarısından başlayaraq, xilafətin müxtəlif elm, təhsil və mədəniyyət
mərkəzlərində məskunlaşan Azərbaycan nümayəndələri öz əsərlərini ərəb dilində qələmə almış, Azərbaycanın öz ərazisində yaşayan müəlliflər isə yalnız
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X əsrdən etibarən ərəbcə yazıb-yaratmağa başlamışlar. Azərbaycan paleoqrafiya elminin kökləri ümumiyyətlə ―paleoqrafiya‖ termininin formalaşdığı XVIII
əsrə gedib çıxır. Sonralar tarixi şəraitin dəyişməsi Azərbaycan mədəniyyətinin
zənginləşməsinə, ərəb dili ilə yanaşı, fars və türk dillərində yazılmış ədəbiyyatın meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur.
Hazırda paleoqrafiyanı bilmək hər şeydən qabaq bu və ya digər əlyazma
əsasında ərazi dil faktlarını və dil faktlarının aid olduğu zamanı müəyyənləşdirməyə çalışan dilçi üçün vacibdir və deməli, paleoqrafiya fənni həm də dilçilik elminə, daha dəqiqi, tarixi dilçiliyə xidmət edir.
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РЕЗЮМЕ
КУБРА ВАЛИЕВА
АРАБСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ– КАК ОСНОВА ДРЕВНЕЙ
ПАЛЕОГРАФИИ
Палеография изучает бумагу, строки, буквы, орнаменты, переплет и
другие черты рукописей, сохранившихся на сегодняшний день.
В статье рассматривается история создания и развития древнеарабской письменности.
Автор этого исследования считает, что арабская палеография-очень
интересная научная область, требующая специальных исследований.
Ключевые слова: письменность, палеография, арабская палеография, рукопись, арабоязычные рукописи Азербайджана.
SUMMARY
KUBRA VELIYEVA
ARABIC WRITING AS THE BASE OF ANCIENT PALEOGRAPHY
The paleography learns the papers, writing, the types of letters, ornamentation, cover, and other features of the manuscripts which the dates are known.
The article deals with the history of the creation and development of
ancient Arabic writing.
The author of this study finds that Arab paleography is a very interesting
science field that requires special research.
Key words: writing, paleography, Arabic paleography, manuscript,
Arabian language Azerbaijan manuscripts.
(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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KONTEKST VƏ TEKST MÜSTƏVĠSĠNDƏ OYUNLAR
Məqalədə üzərində xüsusi dayanılan problemlərdən birincisi xalq oyunlarının kontekstual strukturudur. Mövcud araĢdırmalara əsasən müəllif xalq
oyunlarının iki kontekstual strukturla bağlı olduğu qənaətini irəli sürür:
1. Psixofizioloji əsasa malik təbii kontekst;
2. Etnokulturoloji əsasa malik mədəni kontekst.
Məqalədə belə nəticəyə gəlinmiĢdir ki, xalq oyunlarının təbii konteksti
ümumən canlıların universal psixofizioloji keyfiyyəti kimi özünü göstərən təbii
fizioloji sistemin tərkib hissəsi olması ilə müəyyənləĢir. Xalq oyunlarının mədəni konteksti onların folklor mədəniyyəti sistemində bu sistem üçün universal
hesab edilən (xalq oyunları Ģifahi və kollektiv xalq yaddaĢında daĢınır və nəsildən nəsilə Ģifahi Ģəkildə ötürülür) xüsusiyyətlərin daĢıyıcısı olması ilə müəyyənləĢir.
Müəllif məqalədə xalq oyunlarının folklor mədəniyyəti kontekstində yeri
və mövqeyinin qeyri-verballıq və teatral-performaslılıq xüsusiyyətləri ilə müəyyənləĢdiyi qənaətini irəli sürmüĢdür. Həmçinin məqalədə xalq oyunlarının
folklor mədəniyyətinə məxsus artefakt olaraq hərəkət kombinasiyalarına əsaslanan mətn tipi kimi səciyyələndiyi də qeyd edilmiĢdir.
Məqalədə üzərində xüsusi dayanılan digər bir problem xalq oyunlarının
tekstual strukturudur. Müəllif bu aspektdən qeyd edir ki, xalq oyunlarının funksional strukturu öz hərəkət kombinasiyası etibarilə "qəlib davranıĢ formulu"na
əsaslanması ilə müəyyənləĢir.
Açar sözlər: xalq oyunları, folklor, funksional struktur, qeyri-verbal,
BənövĢə oyunu, ritual-mifoloji semantika, qəlib davranıĢ modeli
İstər dünya mədəniyyətşünaslığında və folklorşünaslığında, istərsə də
milli ictimai-humanitar düşüncəmizdə həm oyunlar, həm xalq oyunları, həm də
onun müxtəlif növləri haqqında kifayət qədər tədqiqatlar aparılmışdır. Bunların
içərisində yalnız oyunların tədqiqində deyil, ümumən mədəniyyətşünaslıqda
yeni səhifə açan İohan Höyzinqanın "Oynayan insan" (Xöyzinqa 2011), Mətin
Andın "Oyun və büyü" (Metin 2012 ) əsərinin adı qırmızı bir xətlə keçir. İohan Xöyzinqa oyunların tarixini haqlı olaraq mədəniyyətdən və sivilizasiyadan
öncəki dövrlərə aid edir. Alimin oyunlarla bağlı bu fikrinin bütün digər tədqiqatlarda müxtəlif interpretasiyalarda daim təkrarlandığının şahidi oluruq. Bir
məsələni xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, sivilizasiyadan və mədəniyyətdən öncəki oyunla mədəniyyətdəki oyunu müəllif özü əsaslı olaraq fərqləndirir. O qeyd edir ki, canlılarda müşahidə olunan oyun fizioloji təzahürdür, ya117
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xud da psixoloji reaksiyanın fizioloji təzahürüdür. Mədəniyyətdəki oyun isə
mədəni artefaktdır, mədəniyyət hadisəsidir.
Əksər tədqiqatçıların qeyd etdiyi kimi, insanın oyuna olan ehtiyacı mədəni ənənə olmaqdan daha çox, onun biopsixoloji varlığı, emosional mahiyyəti
ilə bilavasitə bağlıdır. Məhz bunun nəticəsidir ki, oyunlar cəmiyyətin həyatında aktiv iştirakı baxımından diaxron olaraq heç bir zaman sərhəddi ilə məhdudlaşmır. Mədəniyyətdən öncəki insan kimi XXI əsrin insanı da öz daxilində
oynamaga, rəqs etməyə, əqli və fiziki qabiliyyətləri hesabına yarışmağa, yaxud
da sadəcə oynayaraq əylənməyə qarşısıalınmaz bir meyl hiss edir. Bu mənada
mədəniyyətdən öncə mağarada oynayan insanla hazırda ən müasir kompüter
arxasında vizual oyunlar icra edən insan eyni bir daxili psixofizioloji tələbata
tabedir. Oyunların insanın fitri təbiəti, psixofizioloji varlığı, emosional aləmi
ilə bağlılığı elə bir səviyyədədir ki, hətta oyunla bağlı bütün mövcud ənənələr
məhv edilsə belə, oyun sinergetik sistem kimi tez bir zamanda özü özünü
təşkil edib yenidən mədəniyyət fenomeninə çevrilmək gücündədir.
İnsan oynamaqla gerçəkliyin hərəkət kombinasiyalarına əsaslanan surətini yaradır. İnsan oyunçu statusuna keçməklə gerçəkliyin məntiqindən qurtularaq onun surətinin, modelinin içərisinə daxil olur. Bu modelin içərisində insan
onun üçün ayrılmış rola daxil olur, özünü oyunun onun üçün müəyyənləşdirdiyi qaydalara tabe edir. Bu zaman o özü də gerçəklikdəki özünün surətinə çevrilir. Və gerçəkliyin oyun modelində gerçəklik insan tərəfindən sadəcə təqlid
edilmir, sanki həm də yenidən yaradılır.
Oyunlarının funksional strukturunun tədqiqi bu folklor artefaktının daxil
olduğu struktur kontekstində yerinin müəyyənləşdirilməsini tələb edir. Xalq
oyunları bütün struktur xüsusiyyətləri etibarilə foklor adlandırılan mətn (burada mətn ümumən folklor faktı mənasında işlədilir) arsenalı kontekstindədir.
Bəs folklor mətn arsenalı içərisində xalq oyunlarının əsas müəyyənlik keyfiyyəti, səciyyəvi funksional strukturu nə ilə müəyyənləşir? Bu suala cavab baxımından Alan Dandesin yanaşması olduqca təqdirəlayiqdir. Alan Dandes özünün "Oyunların morfologiyası haqqında: qeyri-verbal folklorun struktur təhlili"
məqaləsində, adından da göründüyü kimi, oyunları qeyri-verbal folklor nümunələrinə aid edir. O, verbal və qeyri-verbal folklor nümunələri arasında fərqləri, həmçinin onların bir-birilərinə çevrilmə mexanizmlərini izah etmək üçün
belə bir mülahizə irəli sürür: "Əgər folklor təhkiyəsi musiqi ilə ifadə olunursa,
o mahnı adlanır, əgər oyun musiqi ilə müşaiət olunursa, rəqs adlanır". (Dandes
2003: 38) Haqqında söhbət gedən məqaləsində Alan Dandes mifi verbal, ritualı
isə qeyri-verbal folklor nümunəsi hesab edir. Oyunla ritual, nağıla mif arasındakı yaxınlıqdan bəhs edir. Lakin bütün bu yaxınlığa baxmayaraq nağılların
mifdən, oyunların isə ritualdan törəməsi fikrini sonadək müdafiə etmir. Beləliklə, Alan Dandesin təqdimatında qeyri-verballıq xalq oyunlarının əsas fərqləndirici işarəsi kimi faktlaşır.
Xalq oyunlarının ümumən "foklor mətn sistemində" yerinin müəyyənləşdirilməsi baxımından folklorşünas alim Ağaverdi Xəlilin yanaşması maraq doğurur. Müəllif hər hansı bir xalqın folklor fakturasının müxtəlif prinsiplər əsasında təsnifi modellərini nümunə gətirdikdən sonra növbəti təsnifat modelini
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"təqdimatın xarakterinə görə"irəli sürür. Müəllif yazır: " Bizə görə folkloru
təqdimata görə və ya təqdimatın xarakterinə görə təsnif edilə bilər:
1. Deyilən folklor (situativ-kommunikativ). Xalq deyimləri. Paremiyalar.
2. Söylənən folklor (temporal-reçitativ). Lirik nümunələr.
3. Danışılan folklor (narrativ). Epik nümunələr.
4. Göstərilən folklor(teatral-performans). Xalq oyunları və tamaşaları".
(Ağaverdi 2010:31)
Burada müəllifin irəli sürdüyü əvvəlki üç istiqamət Alan Dandesin qeyd
etdiyi verbal folkloru, sonuncu isə qeyri-verbal folkloru ifadə edir.
Ağaverdi Xəlilin janr təsnifi modeli ilə yanaşdıqda mədəniyyətdəki
oyunlar müəyyən qaydalara tabe etdirilmiş hərəkət kombinasiyaları vasitəsilə
əyaniləşən performansdır, təqdimatdır. Maraqlıdır ki, İohan Xeyzinqa da oyunlarda məhz iki aspekti ayırıb fərqləndirir. O yazır: :"Oyun nəyinsə uğrunda
mübarizə və nəyinsə təqdimatıdır" (Xöyzinqa 2011:78) Əslində buradan çıxan
məntiqi nəticə ondan ibarətdir ki, oyun elə mübarizənin təqdimatıdır.
Oyunların ümumən folklor mətn arsenalında yerini müəyyənləşdirərkən
onu da aydınlaşdırmaq lazımdır ki, xalq oyunları nə dərəcədə uşaq folklorudur? Şübhəsiz ki, oyunların bir qismi öz semantik strukturu və funksiyası baxımından uşaq folkloruna daxil edilə bilər. Məsələn, "Bacı-bacı", "Bel üstə kimi
əli", "Ənzəli", "Bənövşə", "Xan-vəzir", "Mozadaş", "Dirədöymə" və s. kimi
oyunlar vardır ki, onlar uş aq folkloruna aiddir. Folklorşünas alim Ramazan
Qafarlı bu barədə olduqca əhatəli tədqiqat aparmışdır (Ramazan 20...) Bununla
yanaşı, xalq oyunlarının bütövlükdə uşaq ədəbiyyatına daxil edilməsi özünü
doğrultmur.
Xalq oyunlarının kontekstual mahiyyətinin müəyyənləşdirilməsi baxımından folklorşünas alim, 2014-2015-ci illərdə həyata keçirilən "Qarabağ xalq
oyunları və meydan tamaşaları" adlı layihənin rəhbəri Füzuli Bayatın da
yanaşması maraqlıdır. Müəllif İohan Xöyzinqanın yuxarıda qeyd etdiyimiz fikirlərini inkişaf etdirərək oyunun mədəniyyətdəki rolunu və yerini, daha çox
isə mədəniyyət daxilindəki funksiyalarını aşağıdakı kimi müəyyənləşdirir:
"Homo Sapiensdən (ağıllı insan) daha öncə var olan, mədəniyyətin olmadığı
çağdan qalma oyun, Homo Ludensin (oynayan insan) sövqi-təbii işi, kultu, dini
icraatı, əyləncəsi olmuş, bütün zamanlarda təkmilləşmə keçərək bugünlərə qədər gəlmişdir. İnsanın oynayaraq özünü tapması və təsdiq etməsi, oynayaraq
ətrafında baş verənləri öyrənməsi, onun mədəniyyətə keçidi demək idi". (Füzuli 2015: 7)
Diqqət etsək görərik ki, alim burada oyunlara diaxron zaman müstəvisində yanaşaraq onların mədəniyyətdə, ümumən bəşəriyyətin sosial tərəqqisində
yerinə-yetirdiyi funksiyaları müəyyənləşdirir. Burada oyunun insanın sövtitəbii işi olması onun mədəniyyətdən öncəki insanın biopsixoloji mahiyyəti ilə
bağlılığını, yəni fundamental biopsixoloji funksionallığını, kult olması mifoloji
mərhələdəki funksiyasını, dini icraatı inam sistemindəki funksiyasını, ayrılıqda
götürülən icraatı praktiki həyatda və məişətdəki funksiyasını, əyləncəsi isə
estetik funksiyasını işarələyir. Burada diqqət çəkən ən mühüm mülahizə isə
"insanın oynayaraq mədəniyyətə keçməsi" fikridir. Artıq burada oyunun funk119
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sionallığı insan təbiət və mədəniyyət münasibətləri, birincinin ikincidən üçüncüyə keçidi kontekstinədə izah olunur.
Xalq oyunları mədəni kontekst etibarilə folklor sisteminə daxil olduqları
üçün, yəni şifahi kollektiv yaddaşda mövcud olduqları üçün digər folklor nümunələri üçün universal olan bir xüsusiyyətə malikdirlər. Əksər xalq oyunlarının çoxlu sayda regional variant və versiyalarının olmasına baxmayaraq, onlar
əsasən müəyyən bir "qəlib davranıĢ formulu"na tabedirlər. Bu qəlib davranış
formulu özünü oyunun qaydaları kimi də göstərir. Bizim müşahidəmizə görə,
oyunlarda özünü göstərən "qəlib davranış formulu" universal sxemdir, əksər
oyunların məzmununu şərtləndirir və özündə ritual- mifoloji və tarixi-mədəni
olmaqla müxtəlif səviyyələri əks etdirir. Bizim qənaətimizə görə, diaxron
xətt üzrə xalq oyunlarında formullaĢma ritual-mifoloji semantikanın
konsentrativ funksionallığı Ģərtilə özünü reallaĢdırır.
Diaxron inkişaf xətti üzrə yanaşsaq, canlıların fitri-təbii biopsixoloji
tələbatı kimi meydana gələn oyunlar mifoloji çağda rituala, tarixi çağda
yarışlara, əyləncəyə və s. transformasiya olunur. Bu mənada "oyunlar ritualdan
yaranıbdır yox, oyunlar ritual mərhələsindən də keçibdir"- yanaşması daha
dəqiqdir. Məhz ona görədir ki, oyunlarda ritual-mifoloji semantika olduqca
güclüdür. Hətta deyə bilərik ki, oyunların funksional strukturunda ritualmifoloji semantika təyinedici statusdadır. Elə bunun nəticəsidir ki, hansı təsnifat növünə aid olmasından asılı olmayaraq xalq oyunları əsasən ritual-mifoloji
semantika daşıyan hərəkət formulları kimi özünü göstərir.
Görkəmli folklorşünas alim Muxtar Kazımoğlu ""Xalq oyunları və
meydan tamaşalarında ritual-mifoloji qat" məqaləsində "Cəhribəyim", "Kosa
Kosa", "Padşah", "Kaftar", ―Ana, məni Qurda vermə‖, ―Qurd oyunu‖, ―Qarapaşa‖, ―Dağ dibində boz qurd var‖, ―Yoldaş, səni kim apardı‖, ―Qazlarqazlar‖, ―Rəng-rəng‖ və s. oyununun təhlili əsasında oyunların ritual-mifoloji
semantikasını geniş təhlil edir. Müəllif ritual-mifoloji semantikanın yalnız
mərasimlərlə bağlı oyunlarda əks olunması haqdakı mülahizəyə haqlı olaraq
tənqidi münasibət bəsləyir. Alim konkret mətnlərin təhlili əsasında bir sıra
oyunların, hətta uşaq oyunlarının semantik strukturunun ən dərin qatında
gizlənmiş, lakin oyunun bütün funksional strukturunun generatotu funksiyasını
yerinə yetirən ritual-mifoloji qatı rekonstruksiya edir. Qədim şamançılıqla
bağlı görüşlər, dini inancların izləri, xaos-kosmos qarşıdurması, ölüb-dirilmə
motivinin əlamətləri burada geniş şəkildə izah olunur (Muxtar 2015:60-99 ).
Görkəmli ingilis etnoloqu Edvard Taylor yazır ki, bizim uşaqlarımızın
oyunları ibtidai hərbi fəndlər haqqındakı xatirələri özündə yaşadır, onlar bəzən
bəşəriyyətin uşaqlıq dövrünə aid olan mədəniyyət tarixinin qədim mərhələlərini təcəssüm etdir (Taylor 1998: 68).
Taylorun fikri məhz funksional struktur anlayışına əsaslanır. Yəni burada
oyunların dünəni və bu günü məsələsi var. Diaxron baxımdan oyunlar fərqli
funksiyada görünürlər. Bu gün onlar sadəcə uşaq oyunlarıdır. Uşaqların
əyləncəsinə və onların fiziki zövqünün ödənilməsinə xidmət edir. Lakin bu
oyunlar öz tarixi mədəni mənşəyi baxımından qədim hərbi rituallar, əski ezoterik mərasimlərlə bağlıdır. Bu cəhətdən oyunların funksional struktur dinamika120
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sında bu dialektik dəyişməni nəzərə almadan onları obyektiv elmi əsaslarla
müəyyənləşdirmək mümkün deyildir.
Konkret oyun nümunəsi üzrə xalq oyununun ritual-mifoloji semantikaya
əsaslanan qəlib davranış formulunun funksional strukturuna diqqət edək.
Nümunə üçün uşaq oyunu kimi olduqca papulyar olan "Bənövşə" oyununa
diqqət edək. Burada uşaqlar iki dəstəyə bölünür. Və qarşı qarşıya durur.
Uşaqlar bir birinin əlindən tuturlar. Birinci dəstənin başçısı deyir: Bənövşə.
İkinci dəstə cavab verir Bəndə düşə. Birinci dəstə deyir: Bizdən sizə kim düşə.
Birinci komanda ikinci komandadan kiminsə adını çəkir. Adı çəkilən uşaq var
cügü ilə qarşıdakı dəstəyə tərəf qaşır, onların səddini dağıtmağa çalışır. Əgər
səddi dağıdarsa, rəqib komandadan bir nəfəri öz dəstəsinə aparır. Əgər dağıda
bilməzsə, özü komandaya əsir düşür. Beləliklə, sayını artıra bilən komanda
qalib gəlir. Bütün oyunlar istisnasız olaraq gerçəkliyin mifoloji kosmoqonik
strukturunu özündə əks etdirir. Yəni ibtidai insanın dünyası təbii olaraq onun
təsəvvürləri əsasında qurulur. Oyunlar da bu təsəvvürləri özündə əks etdirir.
Bənövşə oyununda qarşı qarşıya duran iki dəstənin sayca bərabərliyi və
məkan tarazlığı, kosmik nizamı təcəssüm etdirir. Yəni burada oyunda öz təcəssümünü tapmış dünya modelinin struktur elementləri tam harmoniya içərisindədir. Lakin oyun başlanan kimi bu harmoniya pozulur. Kosmos xaosa keçir.
Səddlər bir birinə hücum edir. dəstələrin tarazlığı pozulur və nəhayət iki tarazlıq halında olan dəstədən bir qalib dəstə yaranır.
Oyunun prosessual strukturuna funksional aspektdə yanaşsaq, burada iki
element bir biri ilə mübarizə aparır.Bu elementlərdən birinin ölməsi ilə yeni
element formalaşır. Bu mənzərə bütün mahiyyət etibarilə yaradılışın mifik
konsepsiyasını özündə əks etdirir. Mifdən yeni yaradılış hökmən köhnənin
ölümünü nəzərdə tutur. Bu mifoloji məntiq dil yaddaşımızda "Biri ölməsə, o
biri dirilməz" formulunda yaşayar.
Bənövşə oyununda startda iki komanda var. Oyunun sonunda bir komanda qalır. Məsələnin mifoloji mahiyyəti onunla bağlıdır ki, bir komanda o
birisinin oyununu pozan zaman xronotopundan kənarlaşdırmır. Burada iki komandadan birinin ölümü ilə məhz yeni komanda formalaşır. Yəni qələbə çalmış komandanin oyunun sonunda nmış əvvəlki komanda deyil. O indi iki komandanın hesabına yar tamamilə yeni komandadır.
Mifologiyada yeni yaradılış köhnənin ölümü əsasında baş verir. Məsələn
ilk əjdad ölür. Onun saçlarından meşələr, sümüklərindən körpülər, gözlərindən
bulaqlar yaranır. Bənövşə oyunu da funksional strukturu etibarilə yeni yaradılışa xidmət edir. İki komandadan biri ölür, o biri onların birliyindən yeni komanda formalaşır.
Beləliklə, Bənöşə oyununun funksional strukturunu aşağıdakı kimi bərpa
etmək mümkündür:
1. Kosmos: bu qarşı qarşıya duran iki komandanın start vəziyyətidir.
Burada məkan zaman xronotopu tam harmoniya içərisindədir. Oyunçuların
sayı bərabərdir, onlar bir birindən bərabər məsafədə dayanmışlar, oyuna birinci
kimin başlaması da, kosmik üsulla püşkatma ilə həll olunur.
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2. Kosmosdan xaosa keçid: oyun başlayan kimi. Yəni Bənövşə oyunun
sükunət halında olan strukturu hərəkətə gələn kimi kosmik tarazlıq pozulur.
Elə ilk aktdan ya bu, ya da o biri komanda güclənir.
3. Kosmosla xaos arasında mübarizə. Hər iki komanda arasındakı mübarizə mifik konsepsiya baxımından kosmosla xaos arasındakı mübarizəni əks etdirir. Yarıçın qalibi kosmosu, məğlub olan tərəf xaosu təcəssüm etdirir. Mifoloji mntiqə görə, xaos məğlubiyyətə məhkum edilir.
4.Xaos əsasında yeni kosmosun formalaşdırılması: İki bərabər sayda olan
dəstədən biri məğlub olur. Və o biri dəstənin tərkibinə qatılaraq yeni kəmiyyət
paradiqmasında təqdim olunan yeni kosmosu formalaşdırır. Beləliklə, Bənövşə
oyununun funksional strukturunu mifoloji kosmoqonik konsepsiyaya tabedir.
Lakin bu təkcə bu oyuna aid deyil. Bütün oyunların funksional struktur sxemi
mifik yaradılış sxemini özündə inikas edir. Bunu oyunların ölüb dirilmə formulu ilə bağlılığı sübut edir.
Bir sıra oyunlarda can qazanmaq anlayışı var. Məsələn, Seyfəddin Rzasoy yazır ki, topla oynanan «Lapdı-lapdı» oyununda uşaqlar iki dəstəyə bölünürlər. Ortada qalan topu tuta bilirsə, bunun əvəzində can qazanır. O vurulanda
isə, əgər «ehtiyatda» canı varsa, oynamağa davam edir. Oğlan uşaqlarının oynadığı «Çilingağac» oyununda da yenə «can qazanma» var. Oyunçunun aktivində nə qədər canı varsa, öldürüldükcə o qədər ölmür. Yaxud nərd oyununun
miflə əlaqəsini araşdırmış Q.Şəhriyar da nərd oyununun nümunəsində yazır ki,
bu oyunun «döymə» adlanan növü ilkin kosmoqonik düşüncənin ölüb-dirilmə
motivi ilə bağlıdır. «Döymə»də daşlar ölür, yəni oyun aktivliyini itirir və müəyyən şərtlər daxilində yenidən dirilə, yəni oyuna yenidən daxil edilə bilir. İlk
baxışdan daşların belə «ölüb-dirilməsi» dil metaforası təsiri bağışlayır. Ancaq
unutmaq olmaz ki, nərd oyundur və oyunlarımızda canın belə ölüb-dirilməsi
səciyyəvi hadisədir (Qumru 2005: 110).
Bönövşə oyununda da bir uşaq o biri komandaya əsir düşürsə, o öz komandasının üzvü kimi ölür, yeni komandanın üzvü kimi dirilir. Yaxud, qalib
gələn uşaq qarşı komandadan bir nəfəri öz dəstəsinə qatır. Yenə də eyni formul
işə düşür.
Maraqlı olan odur ki, burada köhnə komanda ölüb yox olmur. O yeni
komandanın tərkibində dirilir.
Bu dediklərimizi oyunların funksional strukturunun universal mexanizmi
olduğunu dəstə ilə oyunanılan digər oyunlarda da müşahidə etmək mümkündür.
Başqa sözlə, uşaq oyunlarını çox uzaq keçmişin böyüklərə məxsus
prototiplərinin qalığı sayan E.B.Taylorun yazdığı kimi, uşaqların və böyüklərin
oyunlarını etnoloji nəticələr çıxarmaq baxımından nəzərdən keçirərkən bizi ilk
növbədə o cəhət heyrətə salır ki, onların çoxu ciddi həyat işlərinin zarafatyana
təqlididir (Taylor 1989: 67).
Beləliklə, xalq oyunlarının funksional strukturunun araşdırılması nəticəsində belə bir qənaətə gəlirik ki, istər ümumən milli mədəniyyətimizin, istərsə
də etnik mədəniyyətimizin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin, genezisinin, təşəkkül
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və təkamül dinamikasının, kulturosemantikasının müəyyənləşdirilməsi baxımından bu istiqamətdə tədqiqatlar daha da genişləndirilməlidir.
Nəticə
Məqalədə xalq oyunları ilə bağlı aşağıdakı nəticələrə gəlindi:
I. Xalq oyunları kontekstual olaraq iki aspekti əhatə edir:
1. Təbii kontekst;
2. Mədəni kontekst.
Xalq oyunlarının təbii konteksti psixofizoloji arxetip əsası ilə İohan
Heyzinqanın müəyynləşdirdiyi mədəniyyət sərhədlərini aşıb keçək, ümumən
canlıların universal psixofizioloji keyfiyyəti kimi özünü göstərən təbii fizioloji
sistemin tərkib hissəsi olması ilə müəyyənləşir. Mədəniyyət hadisəsi olan xalq
oyunları təbiət hadisəsi olan oyundan differensasiya olunmuşdur.
Xalq oyunlarının mədəni konteksti
onların folklor mədəniyyəti
sistemində bu sistem üçün universal hesab edilən (xalq oyunları şifahi və
kollektiv xalq yaddaşında daşınır və nəsildən nəsilə şifahi şəkildə ötürülür)
xüsusiyyətlərin daşıyıcısı olması ilə müəyyənləşir.
Xalq oyunlarının folklor mədəniyyəti kontekstində yeri və mövqeyi iki
səciyyə ilə şərtlənir:
1. qeyri-verballıq (Alan Dandes);
2.teatral-performaslılıq (Ağaverdi Xəlil).
Hər iki xüsusiyyət xalq oyunlarını folklor mədəniyyətinə məxsus artefakt
olaraq hərəkət kombinasiyalarına əsaslanan mətn tipi kimi səciyyələndirməyə
əsas verir.
II. Xalq oyunlarının funksional strukturu öz hərəkət kombinasiyası
etibarilə "qəlib davranış formulu"na əsaslanması ilə müəyyənləşir. Qəlib
davranış formulunun funksional strukturu aşağıdakı iş mexanizmlərinə
əsaslanır:
1. Diaxron baxış bucağından psixofizioloji emosional gerçəkliyə əsaslanan
hərəkət kombinasiyası konsentrativ nüvə funksiyalı ritual-mifoloji semantikaya, ritual-mifoloji semantika isə daha çox estetik funksiyalı tarixi-mədəni semantikaya transformasiya olunur;
2. Sinxron baxış bucağından xalq oyunlarının strukturunda psixofizioloji
gerçəklik faktı da, ritual-mifoloji semantika da, tarixi-mədəni məna qatı da
oyunların daxili strukturunda bir biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan alt strukturlar
kimi özünü göstərir.
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РЕЗЮМЕ
САРХАН ХАВАРИ
ИГРЫ В АСПЕКТЕ ТЕКСТ И КОНТЕКСТ
В статье анализируются народные игры в функционально-структурном аспекте. Для определения функциональной структуры народных игр
автор статьи предлагает подход к проблеме с трех ракурсов:
1. Методологические аспекты проблемы;
2. Контекстуальная структура народных игр;
3. Текстуальная структура народных игр.
В статье были отражены методологические взгляды на вопросы
«функциональная структура», «структура народных игр» на основе существующей в международной и национальной фольклористике практики исследования, как фольклорных текстов, так и народных игр.
В статье особое внимание было направлено к проблеме контекстуальной структуры народных игр. На основе существующих исследований
автор приходит к выводу что, народные игры связаны с двумя контекстуальными структурами:
1. Естественный контекст, обладающий психофизиологической
основой;
2. Культурный контекст, обладающий этнокультурологической
основой.
В статье автор приходит к выводу, что естественный контекст народных игр определяется как составная часть естественной физиологической системы, выраженной универсальной психофизиологической особенностью всех живых в целом. Культурный же контекст народных игр
определяется как носитель универсальных особенностей, свойственных
системе фольклорной культуры (народные игры сохраняются в устной
форме в памяти народа и переходят от поколения к поколению также в
устной форме).
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В статье автор приходит к убеждению, что место народных игр в
контексте фольклорной культуры определяется невербальными и театрально-перфомансными качествами. Также в статье было отмечено что,
народные игры, принадлежащие к фольклорной культуре как артефакт,
определяются как тексты, основанные на комбинации движений.
Еще одной, особо подчеркнутой проблемой в статье является текстуальная структура народных игр. В этом аспекте в статье было определено что, функциональная структура народных игр, по комбинации своих
действий основана на «формуле модели поведения», а формула модели
поведения, в свою очередь, связана с ритуально-мифологической семантикой.
Ключевые слова: народные игры, фольклор, функциональная
структура, невербальный, игра Бановша (Фиалка), ритуально-мифологическая семантика, модель поведения.
SUMMARY
SARKHAN KHAVARI
GAMES ON THE BASE OF TEXT AND CONTEXT
One of the problems special mentioned in the article is the contextual
structure of folk games. According to the existing research the author notes
that the folk games deal with the contextual structure:
1. The natural context having psychophysiological base;
2. The cultural context having ethnoculturological base.
It was concluded in the article that the natural context of folk games as a
universal psychophysiological quality of the creatures is defined being the part
of natural physiological system. The cultural context of folk games is defined
being the carrier of features considering universal for this system in folklore
cultural system (folk games are carried in an oral and collective people
memory and passed from generation to generation in an oral form).
In the article the author notes that the place and position of folk games in
the context of folklore culture are defined with the non-verbal and theatreperformanceness features.
The other problem in the article is the textual structure of folk games. In
the article from this aspect the functional structure of folk games according its
combination of motion based on ―mold behavior formulas‖, but mold behavior
formulas being closed ritual-mythological semantics are determined.
Key words: folk games, folklore, functional structure, non-verbal, the
game of Banovshe, the ritual-morphological semantics, mold behavior model.

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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ALQIġ VƏ QARĞIġLARIN MAGĠK SEMANTĠKASI
(“KĠTABĠ-DƏDƏ QORQUD” DASTANI ƏSASINDA)
Məqalədə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının semantik strukturunda xüsusi bir element kimi özünü göstərən alqıĢ və qarğıĢlar magik görüĢlər kontekstində təhlil edilmiĢdir. Belə bir fikir irəli sürülmüĢdür ki, alqıĢ və qarğıĢlar
sistemli magik görüĢlərin və inamların təzahürləridir. Müəllif belə bir qənaətə
gəlmiĢdir ki, alqıĢ və qarğıĢlar magik formul kimi türk xalqlarının qədim qamĢaman kompleksi ilə bağlıdır. Məqalədə irəli sürülən digər bir fikir isə ondan
ibarətdir ki, dastanlardakı alqıĢ və qargıĢlar sözün magik gücünə inamı ifadə
edir. Qədim türklər söz vasitəsilə təbiətə təsir edə biləcəklərinə dərin bir inam
bəsləmiĢdilər. Onlar özləri ilə təbiət arasında magik rituallar vasitəsilə qarmonik münasibətlər qurmağa çalıĢmıĢlar. Məqalədə yekun olaraq belə bir qənaət irəli sürülmüĢdür ki, dastan poetikasında alqıĢ və qarqıĢlar magik semantika baxımından izah olunmazsa, onların poetik və semantik strukturu izah
olunmamıĢ qalar.
Açar sözlər: dastan, epos, magiya, alqıĢ, qarğıĢ, ritual, folklor, qamĢaman, kosmos, formul
―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanında insanın təbiət güclərinə şeir-nəğmələrlə müraciəti sistemli xarakter daşıyır. Ən maraqlısı ondan ibarətdir ki, dastanda təbiət obyektlərinə müraciət edən insan ya onlara alqış-dua deyir, ya da
qarğış edir. Yəni biz dastanda insanın təbiət gücləri ilə magik davranış modelinə əsaslanan münasibətinin iki formasını görürük:
1. İnsan təbiət obyektlərini dua-alqışla tərifləyir, onları tərənnüm edir;
2. İnsan təbiət obyektlərinə qarğış edərək, onları qorxudur.
―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanında alqış və qarğışlardan bəhs edən Seyfəddin Rzasoy yazır: ―Alqış-qarğışın mifik düşüncə və epik mətn (süjet) formulu kimi mühüm rolu ―Dədə Qorqud‖ dastanında oğuz bəylərinin Baybörənin oğlunun, Baybicanın isə qızının olması üçün Tanrıdan hacət diləmə mərasimində təhkiyə formulu kimi (belə) konstitusionallaşıb: ―Ol zəmanda bəglərin
alqışı – alqış, qarğışı – qarğış idi. Duaları müstəcab olurdı‖ (3, 52). Bu etnokosmik davranış formulunun təhkiyəçi tərəfindən ―ol zaman‖a aid olmasının
manifestləşdirilməsi ―Ol zəmanda bəglərin alqışı – alqış, qarğışı – qarğış idi‖
formulunun oğuz düşüncəsinin sakral dəyərlər sferasına bağlılığını bəyan etmək məqsədini güdür. Bu ―manifestasiya‖ ―alqış və qarğışın‖ eyni zamanda
―Oğuz‖ adı ilə işarələnən dünyanın bütün sahələrindəki (etnokosmik və etnoxaotik) funksionallığının müqəddəs dəyərlər qatı ilə energetik əlaqəsinin kəsil126
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məməsini də nəzərdə tutur. Bu baxımdan, alqış-qarğışın ―Əsli-Kərəm‖ dastanında baş qəhrəman Kərəmin epik davranışında kompleks olaraq təzahürü ―alqış-qarğış‖ düşüncə formulunun Azərbaycan-oğuz düşüncə modelinin bütün
daşıyıcıları, o cümlədən epos daşıyıcıları (söyləyicilər və dinləyicilər) üçün aktual olduğunu göstərir‖ (5, 63).
Alimin bu fikrini təhlil etdikdə aşağıdakı cəhətləri görə bilirik:
1. Alqış və qarğış magik konsept kimi milli düşüncənin aktual məna
vahidləridir.
2. Alqış və qarğış təkcə ―Dədə Qorqud‖ dastanı üçün deyil, eləcə də
bütün Azərbaycan eposu üçün eyni dərəcədə aktual olan məna vahidləridir.
3. Alqış və qarğış ―Əsli-Kərəm‖ dastanında baş qəhrəmanın əsas magik
silahıdır.
4. Alqış-qarğış magik formul kimi qəhrəmanları qam-şaman kompleksinə aid edir.
5. Alqış və qarğış magik enerjinin ifadə vasitələridir.
Beləliklə, alqış və qarğışlar sözün magik enerjisi ilə bağlıdır. Nail Qurbanov alqış və qarğışları kosmoqonik yaradıcılıq aktları kimi səciyyələndirmişdir. O yazır: ―Burada bir şeyə diqqət yetirmək lazımdır ki, alqışlarda ifadə olunan arzular əksər hallarda həmin şəxslərdə olmayan, çatışmayan şeylər olur.
Və beləliklə, həmin arzulanan şeyin əldə olunması ilə, sanki, o obyektin nizamı, kosmosun tam bərpası başa çatmış olur. Və bu arzulanan obyekt müəyyən ―kosmos‖a malikdirsə, onun itirilməməsi, yəni xaos baş verməməsi arzu
olunur... Qarğışlar, adətən, səbəbli olur, yəni bu və ya digər pisliyin müqabilində qarğış meydana çılxır. Başqa sözlə, qarğışı qarğıyan məcbur olduğu zaman, yəni qarğıdığı şəxs tərəfindən kosmosunun pozulduğu bir vaxtda özünün
kosmosunu bərpa etmək üçün qarğıyır‖ (4, 40).
Göründüyü kimi, alqış və qarğışlar bütün hallarda ―kosmosun bərpasına‖, yəni dünyanın pozulmuş quruluşunun yenidən qurulmasına, yaranmasına
xidmət edir. Bu da alqış və qarğışların magik formul kimi dastanlardakı yeri və
rolunun üzərinə işıq salır. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanında müxtəlif obrazların dilindən söylənilmiş alqış və qarğışlar bütün hallarda iki mənaya xidmət
edir:
1. Dastandakı bütün alqış və qarğışlar sözün magik gücünə inamı ifadə
edir. Söz dastanda həlledici təsir gücünə malik sehrli qüvvə kimi qəbul olunur.
2. Dastandakı alqış və qarğışlar bütün hallarda dünyanın pozulmuş quruluşunun bərpasına xidmət edir. Qəhrəman alqış və qarğış vasitəsilə ədalətsizliyi, nizamsızlığı, epik problemi aradan qaldırır.
Bütün bu deyilənlər ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanında maraqlı bədii lövhələrdə öz əksini tapmışdır. Məsələn, dastanın birinci boyunda ana Qazlıq dağına qarğış edir. Bu qarğış bir tərəfdən süjetin mühüm tərkib hissəsi olmaqla o
biri tərəfdən oğuzların magik təsəvvürlərinin tipoloji cəhətlərini müəyyənləşdirməyə imkan verir.
Dastanda deyilir ki, Dirsə xan özünün xain 40 igidinin sözünə aldanıb,
oğlu Buğacı ovda oxlayır. Onlar ovdan qayıdanda Dirsə xanın arvadı öz oğlunu qarşılamağa çıxır. Oğlunu görməyib fəryad edir. Onun başını aldatmağa ça127
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lışırlar. Lakin o, qırx incə belli qızla Buğacı tapmaq üçün Qazılıq dağına yola
düşür: ―Dirsə xanıñ xatunı qayıtdı, gerü döndi. Qatlanmadı, qırq incə qızı
boyına aldı. Bədəvi ata binüb, oğlancuğın istəyü getdi. Qışda-yazda qarı-buzı
ərinməyən Qazılıq tağına gəldi çıqdı. Alcaqdan yuca yerlərə capub cıqdı.
Baqsa görsə bir dərəniñ içinə qarğa-quzğun enər-cıqar, qonar-qalqar. Bədəvi
atın öncələdi, ol tərəfə yüridi‖ (3, 38).
Ana oğlunu qan içində və huşsuz halda tapır. O, həyacanlanıb Qazılıq
dağına qarğış edir: ―Oğlanın anası oğlanın üstinə çapub çıqa gəldi. Baqsa görsə
oğlancığı alca qana bulaşmış yatur. Çağıruban oğlancuğına soylar, görəlim,
xanım, nə soylar:
Qara qıyma gözlərin uyxu almış, açğıl axı!
Ol ikicə sünücigin uzun olmış, yığışdır axı!
Təñrı verən tatlu canın seyranda imiş, endi dəxi.
Uz-gözində canun varsa, oğul, xəbər maña!
Qara başım qurban olsun, oğul saña!
Nə Qazlıq tağı aqar səniñ suların.
Aqar kibi aqmaz olsun!
Bitər səniñ otların, Qazılıq tağı,
Bitər ikən bitməz olsun!
Qaçar səniñ keyiklərin, Qazılıq tağı,
Qaçar ikən qaçmaz olsun, taĢa donsun!
Nə biləyin, oğul, arslandanmı oldı,
Yoxsa qaplandanmı oldı?
Nə biləyin oğul, bu qəzalar saña
nerədən gəldi?!
Ol gödəndə canın varsa, oğul, xəbər maña!
Qara başım qurban olsun, oğul saña!
Ağız-dildən bir qac kəlmə xəbər maña! – dedi‖ (3, 39).
Anasının səsinə oyanan Buğac onun Qazılıq dağına nahaqdan qarğış
etməsinə dözmür. Çünki Buğac alqış və qarğışın (magik) gücünü bilir və anasının onun bu vəziyyətə düşməsində heç bir günahı olmayan dağa nahaqdan
qarğış etnməsini istəmir: ―Boylə digəc oğlanın qulağına səs toqındı. Başın qaldırdı, yalabıdaq gözin açdı. Anasınıñ yüzinə baqdı. Soylamış, görəlim, xanım,
nə soylamış:
Aydır:
Bərü gəlgil, aq südin əmdigim qadunım ana!
Ağ birçəklü, izzətlü, canım ana!
―Aqar‖ ayıda qarğamağıl,
Qazlıq tağının günahı yoqdur.
―Bitər‖ ayıda otlarına qarğamağıl,
Qazlıq tağının suçı yoqdur.
Qaçar keyiklərinə qarğamağıl,
Qazlıq tağının günahı yoqdur.
Arslanla qaplanma qarğamağıl,
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Qazlıq tağının suçı yoqdur.
Qarğar isən, babama qarğa,
Bu suc, bu günah babamdandır, – dedi.
Oğlan yenə aydır: ―Ana, ağlamağıl, maña bu yaradan ölüm yoqdur, qorxmağıl! Boz atlu Xızır maña gəldi, üç kərrə yaramı sığadı, ―Bu yaradan sana
olum yoqdur; dağ çicəgi, anañ südi saña mərhəmdir, – dedi‖ (3, 39).
Süjetin bu hissəsini magik görüşlər baxımından təhlil etdikdə aşağıdakı
qənaətləri əldə edirik:
1. Oğlunun bu vəziyyətə düşməsində Qzılıq dağının vəhşi heyvanlarını
(aslanları, qaplanları) günahkar bilən ana dağa qarğış edir. Burada magik söz
kultunun rolu üzə çıxır. Oğuzlarda ana müqəddəsdir. Onlar ―Ana haqqı – Tanrı
haqqı‖ deyirlər. Bu cəhətdən anaların qarğışı magik gücə malikdir. Ana öz
qarğışı ilə dağı quruda, onu cansız quru torpağa-daşa çevirə bilər.
2. Ana alqış və qarğışının (magik) gücünü yaxşı bilən Buğac ananın
nahaq qarğışından qorxur. Bu da magik söz kulıtunun oğuz düşüncəsi üçün
səciyyəvi olduğunu göstərir.
3. Xızırın yaranı üç dəfə sığaması və ana südü ilə dağ çiçəyini məlhəm
olaraq göstərməsi də magik görüşlərə əsaslanır. Ana südü və dağ çiçəyinin hər
ikisi magik ana kultunun gücünü ifadə edir. Ana – doğucu, həyatverici
varlıqdır. Dağ da torpaq kimi ana hesab olunur. Bu baxmdan ana südü ilə dağ
çiçəyindən hazırlanan dərman cəmiyyətin və təbiətin gücünü özündə
birləşdirən sehrli (magik) dərmandır.
Məhərrəm Cəfərli ananın dağa qarğış etməsini ritual-mifoloji kontekstdə təhlil edərək burada bütöv bir magik-ritual aktının olması qənaətinə
gəlmişdir. O yazır: ―Göründüyü kimi, Buğacın anası bəd dua edir, yəni
Qazılıq dağını qarğışlayır. Onun dağa qarğış etməsi tədqiqatçı üçün,
əslində, yalnız qarğışın özü ilə əlamətdar deyildir. Burada bütöv ritualmifoloji situasiya təsvir olunur. Daha doğrusu, magik-ritual situasiyanı biz
epikləşmiş formada öz dinamik təfərrüatı ilə görürük‖ (1, 358).
Doğrudan da, müəllifin bu firki ilə razılaşmamaq olmur. Axı hər bir
magik element bütün hallarda magik ritual aktının tərkib hissəsidir. Əgər
ana dağı qarğayırsa, demək, bu bədii epizodun altında bütöv bir magik ritual durur. Ona görə ki, hər bir magik akt ritual sisteminə daxildir. Süjetə bir
qədər dərindən nəzər saldığımızda M.Cəfərliyə haqq verib, burada magik
ritualı təşkil edən bütün elementlərin ―yerində olduğunu‖ təsdiq etməli
oluruq.
Müəllif öz fikrinə davam edərək qarğama prosesinin magik strukturunu aşağıdakı kimi müəyyənləşdirmişdir: ―Qarğama prosesi Ana ilə Dağ
arasında gedir. Bu prosesin semantik dinamikası Anadan Dağa doğrudur.
Yəni bəd dua, mənfi söz Anadan çıxır, onu qəbul edən isə Dağdır. Beləliklə, qarğamanın strukturu iki əsas elementdən (göndərən və qəbul edən) ibarət olmaqla üzə çıxır:
ANA – Qarğıyan, qarğışı göndərən, yaxud İnformator
DAĞ – Qarğının, qarğışı qəbul edən, yaxud Auditor.
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Ancaq qarğamanın struktur elementləri bununla qurtarmır. Anadan
dağa göndərilən qarğış birbaşa dağın özünə deyil, Ananın bəd duasında dağa edilən qarğış əslində onun semantik elementlərinədir. Yəni dağ özü daş,
torpaq, qayadan ibarətdir. Ancaq ananın qarğışında məhz dağa edilən qarğış nə onun daşına, nə torpağına, nə də qayasınadır. Beləliklə, qarğamanın
strukturunda üzə çıxan dağ artıq fiziki dağ deyil. Bu dağ fiziki obyekt
olaraq da epik-mifoloji şüurda dəyərləndirilmiş bir sıra semantik elementlərdən təşkil olunur. Həmin elementlər dağı məhz dağ kimi səjiyyələndirir.
Yəni onların olmağı ilə dağ diridir, onların öz fəaliyyətini dayandırmağı,
yəni ölməyi ilə dağ da ölmüş olur. Ana dağı qarğayarkən onun məhz Suyunu, Ot-unu, Keyik-ini, Arslan-ını, Qaplan-ını qarğayır. Bəd dua edilərək
arzu edilir ki, dağın axar suları axmasın, bitər otları bitməsin, qaçar
keyikləri qaçmasın, arslanı, qaplanı məhv olsun. Beləliklə, Ananın bu bəd
duasında-qarğışında dağın üzə çıxan semantik elementləri bunlardır. Bu
elementlər mifoloji-epik obraz olaraq "Kitabi-Dədə Qorqud"da dağı funksionallaşdıran elementlərdir‖ (1, 359).
Rövşən Əlizadə də M.Cəfərlinin ananın dağı qarğamasını magik ritual
situasiyası kimi bərpa etməsini təsdiq edərək yazır: ―Bizim fikrimizə görə,
prof. M.Cəfərli dağ ruhunu tamamilə doğru şəkildə bərpa etmişdir və alimin bu
rekonstruksiyası Azərbacyan folklorunda çoxsaylı faktilarla təsdiq oluna bilir.
Göründüyü kimi, dağın ruhu (canı) birbaşa onun özündə yox, ayrı canlılarda
yerləşir. Bu, bizim folklorumzla təsdiq olunan faktdır. Nağıllarda divlərin canı
şüşədə (cansız əşyada – fetiş əşyada), yaxud göyərçində olur. Şüşənin sındırılmağı, yaxud göyərçinin öldürülməyi ilə div dərhal ölür... Bütün bu deyilənlər
dağ kultu ilə bağlı inamlarda dağ ruhunun obrazının rəngarəng şəkillərini bərpa etməyə imkan verir (2, 35).
Əvvəldə qeyd etdik ki, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖da insanla təbiət gücləri
arasında magik-ritual münasibətlər yurd, su, qurd, köpək, dağ və s. kimi təbiət
ünsürlərini əhatə edir. Bunların sırasında türk mifologiyasında əsas obrazlardan olan ağac da var. Dastanın ikinci boyunda kafirlər əsir aldıqları Uruzu asmaq üçün ağacın yanına gətirirlər. O, burada ağaca müraciət edir: ―Kafərlər
Uruzı alub qənarə dibünə gətürdilər. Uruz aydır: ―Mərə kafir, aman! Tənrinin
birliginə yoqdır güman! Qoun məni bu ağacla söyləşəyim‖, – dedi. Çağırıb
ağaca soylamış, görəlim, xanım, nə soylamış:
―Ağac!‖ ―Ağac!‖ dersəm sana ərinmə, ağac!
Məkkə ilə Mədinənin qapusı ağac!
Museyi-Kəlimin əsası ağac!
Böyük-böyük suların köprisi ağac!
Qara-qara dənizlərin gəmisi ağac!
Şahi-mərdan Əlinin Düldülinin əyəri ağac!
Zülfüqarın qınilə, qəbzəsi ağac!
Şah Həsənlə Hüseynin beşigi ağac!
Əgər ərdir, əgər övrətdir, qorxısı ağac!
Başın ala baqar olsam, başsız aqac!
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Dibin ala baqar olsam, dibsüz ağac!
Məni sana asarlar, götürməgil, ağac!
Götürəcək olursan, yigitligüm səni tutsun, ağac!
Bizim eldə gərək idin, ağac!
Qara hindu qullarıma buyuraydım,
Səni para-para toğrıyalardı, ağac! – dedi‖ (3, 47-48).
Əslində, məntiqə görə, Uruzun ağaca müraciəti də dastanda insanların
digər təbiət ünsürlərinə müraciətləri kimi magik-ritual aktıdır. Seyfəddin Rzasoy bu aktı ―mediativ-mistik kommunikasiya modeli‖ kimi səciyyələndirərək
yazır: ―Uruzun ağaca mətndə ―söyləşmə‖ adlandırılan müraciəti kosmoloji
strukturuna görə dialoq/xəbərləşmədir. Bu söyləşmə/xəbərləşmə Şaman/Qəhrəman arxetipinin paradiqmaları olan Kərəm və Qazanın xəbərləşmələri ilə
eyni struktura malikdir:
Dialoqun tərəfləri: İnsan-Ağac.
Dialoqun məqsədi: Ağacın ona asılan Uruzun canını qəbul etməməsi.
Dialoqun informativ tipi: alqış və qarğış:
– Uruz əvvəlcə Ağaca dost/pənahdar kimi müraciət edir. Daha sonra ona
qarğış edir.
– Bu, epik transformasiyalarla bağlıdır. Uruzun alqış və qarğışı Kərəmin
Dağa alqış və qarğışlarında olduğu kimi, fərqli və ardıcıl aktlardır. Lakin
süjetin transformasiyaları zamanı müraciətin bu iki informativ tipi qovuşaraq
vahid mətn halına gəlmişdir.
Dialoqun kosmoloji tipi: mediativ-mistik kommunikasiya modeli:
– Uruz bir insan kimi Ağacla danışa bilməz. Əgər o, Ağaca müraciət
edirsə, bu halda Ağacın ruhuna müraciət edir.
Dialoqun etnokosmik tipi: şaman qamlaması:
Dialoqun süjetüstü forması: passiv (birtərəfli) xəbərləşmə:
– Uruz soruşur, Ağac cavab vermir;
Dialoqun süjetaltı forması: aktiv (ikitərəfli) xəbərləşmə.
Dialoqun nəticəsi: Uruzu ölsə də, Ağac onun canını almır (götürmür),
yenə də özünə qaytarır‖ (5, 392).
Doğrudan da, Uruzun ağaca bu müraciəti alqış və qarğışlardan ibarətdir.
Uruz alqışla ağacı rəhmə gətirməyə, qarğışla isə qorxutmağa çalışır. Bu isə bütün hallarda magik situasiyanı, magik davranış modelini ortaya qoyur. Magik
təsəvvürlərə görə ―maq‖ təbiət qüvvələrini magik söz ritualı ilə ya rəhmə gətirməyə, ya da qorxutmağa çalışır. Məqsəd bütün hallarda təbiət gücünü özünə
tabe etməkdir.
M.Cəfərli Uruzun ağaca alqış və qarğışlarla müraciətini magik-mərasimi
səciyyəli qamlama kimi səciyyələndirərək yazır ki, Uruzun ağacla bu ―dialoqu‖ dua-qamlamadır. Ağaca xəbərdarlıq edilir ki, sən bu edamı qəbul etmə, əgər qəbul etsən, mənim igidliyim səni tutacaq. Uruzun ―gücü çatan‖
budur. Çünki həmin ağac Uruzun elində bitməyib. Bu baxımdan, Uruzun
ağacı qara qullarına kəsdirə biləcəyi ilə hədələməsi ilk baxışdan adi hadisə
kimi görünsə də, bu gün belə məişətdə yaşayan ağacı qorxutma ayini ilə
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bağlıdır. Yada salaq ki, kənd yerlərində indi belə bar verməyən ağacları
(ərik, alma) baltanı götürüb kəsməklə hədələyirlər. Demək, Uruzun şüurundakı ―ağacı hədələmə‖ presedenti indi də oğuz-türklərin şüurunda yaşamaqda davam edir. Beləliklə, ağac ilkin stixiyanı simvollaşdıran obraz kimi oğuzların təsəvvürlərində ciddi yer tutur. Bu, özünü dastan mətnlərində
də saxlayıb. Dastan mətnlərində İnsan-Ağac ünsiyyəti magik-mərasimi
səciyyə daşımaqdan çox əski ritual-mifoloji görüşlərdən soraq verir (1,
342).
Beləliklə, Azərbaycan dastanları, xüsusən də ―Kitabi-Dədə Qorqud‖
dastanı üzərindəki müşahidələrdən, xüsusən də bu istiqamətdə görkəmli
folklorşünas alimlərin mülahizələri üzərində ümumiləşdirmələrdən aydın
oldu ki, alqış və qarğışlar öz əski kökləri etibarilə qədim magik görüşlərə
bağlanır. Zahirən bədii-estetik məzmun daşıyan alqış və qarğışların əsasında sistemli magik görüşlər dayanır. Deməli, dastan poetikasının semantik
baxımdan tam izahı baxımından, onun məna strukturunda mühüm yer tutan
alqış və qarğışların magik dünyagörüşlə əlaqəli olaraq təhlili xüsusi elmi
əhəmiyyət daşıyır.
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РЕЗЮМЕ
СЕВДА ИМАНОВА
МАГИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА ДОБРОЖЕЛАНИЙ И ПРОКЛЯТИЙ
(НА ОСНОВЕ ЭПОСА «КИТАБИ ДЕДЕ ГОРГУД»)
В статье автора доброжелания и проклятия, проиллюстрированные
как особый элемент семантической структуры эпоса «Китаби Деде
Горгуд», были проанализированы в контексте магических взглядов.
Была выдвинута идея о том, что доброжелания и проклятия
являются проявлениями систематических магических убеждений и
взглядов. Автор пришел к выводу, что доброжелания и проклятия, как
магические формулы, связаны с древними шаманами тюркских народов.
Другая идея, выдвинутая в статье, заключается в том, что доброжелания
и проклятия в эпосе представляют собой веру в магическую силу слова.
Древние турки были глубоко убеждены, что они могут влиять на
природу через слова.
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Они пытались установить на отношения между собой и природой
посредством магических ритуалов.
В конечном итоге в статье делается вывод, что если не объяснить
доброжелания и проклятия в контексте магической семантики, тогда
поэтические и семантические структуры останутся необъясненными.
Ключевые слова: эпос, магия, добро желание, проклятие, ритуал,
фольклор, Гам-шаман, космос, формула
SUMMARY
SEVDA IMANOVA
THE MAGICAL SEMANTICS OF PRAYS AND CURSES
(BASED ON THE EPOS OF “KITABI DEDE GORGUD”)
In the article, prays and curses, illustrated as a special element of the
semantical structure of "Kitabi Dede Gorgud" epos has been analysed in the
context of outlooks on magic.
An idea has been put forward that prays and curses are manifestations of
systematic magic beliefs and outlooks. The author has come to the conclusion
that prays and curses, as magic formulas, are connected to ethnicities with
Turkic roots', such as ancient shamans.
Another idea put forward in the article is that prays and curses in the
epos represent the belief in the magical power of speech whether it's a pray or
a curse.
Ancient Turks were deeply convinced that they could influence nature
and life surrounding them through words and speech.
They tried to establish a balance in their relationship with the nature through
magical rituals.
In the final analysis, the article concludes that if prays and curses in the
poetic epic are not explained in terms of magical semantics, their poetic and
semantic structures would remain unexplained.
Key Words: epic, epos, magic, applause, curse, ritual, folklore, kamshaman, cosmos, formula

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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PSĠXOANALĠTĠK KONTEKSTDƏ “KORLUQ” VƏ “ÖVLADSIZLIQ”
SĠMVOLĠK EKVĠVALENT KĠMĠ
Psixoanalitik folklorĢünaslığın inkiĢafı prosesində əldə edilmiĢ uğurlu
yanaĢmalardan biri də simvolik ekvivalentlik kontekstində folklor faktlarının
izahıdır. Bu yanaĢmaya görə eyni semantika fərqli motivemlərlə iĢarələnir ki,
bu motivemlər də bir-birləri ilə simvolik ekvivalentlərdir. Bu baxıĢ bucağına
görə simvolik ekvivalentlər əsasında folklor faktlarının psixosemantikası daha
dərindən öyrənilə bilər. Belə bir yanaĢma kontekstində folklor faktlarını öyrəndikdə aydın olur ki, “korluq” və “övladsızlıq” da simvolik ekvivalentlərdir və
xədimedilmə semantikasını ifadə edilməsində bir-birlərini əvəz edə bilirlər.
“Koroğlu” dastan silisiləsinə aid olan müxtəlif versiya və variantlardan aydın
olur ki, atanın korluğu və oğulun övladsızlığı semantik cəhətədən bir-birləri ilə
əlaqəli faktlardır. Məqalədə simvolik ekvivalent kimi “korluq” və “övladsızlıq” arasındakı psixosemantik əlaqə öyrənilmiĢdir.
Açar sözlər: korluq motivi, övladsızlıq, korluğun psixosemantikası,
xədimedilmə, simvlik ekvivalentlik, korluq və övladsızlıq.
Folklorda simvolların semantikasının öyrənilməsində ən ciddi məqamlardan biri də ―simvolik‖ ekvivalentlik cərgəsinin müəyyənləşdirilməsidir (3, 40;
5, 126, 172, 224; 4, 91-98;). Bu araşdırmalar kontekstindən yanaşdıqda aydın
olur ki, folklor materiallarında ―korluq‖ və ―övladsızlıq‖ simvolik ekvivalentdirlər. Bu simvolik ekvivalentlər bəzən biri-birlərini əvəz etdikləri kimi bəzən
də biri-birlərini doğururlar. Koroğlu dastan silsiləsinin psixosemantik kontekstdə öyrəndikdə aydın olur ki, atanın oğul tərəfindən kor edilməsi oğulun da
övladsızlığı ilə nəticələnmişdir. Bu eposda ―korluq‖ və ―övladsızlıq‖ motivi
arasındakı psixosemantik əlaqəni öyrənmək üçün konkret süjetlərə diqqət yetirmək vacibdir.
Koroğlu dastanının qazax variantında da edipal konfliktin əlamətləri
özünü göstərir. Amma ən maraqlı məqamlardan biri də qazax variantında qəhrəmanın "Goroğlu" adlandırılmasına baxmayaraq, "koroğluluq" və "goroğluluq" motivlərinin hər ikisinin aktuallaşmasıdır. Düşünürük ki, bu məsələləri
izah etməzdən öncə dastanın bir neçə variantı üzərində müxtəsər şəkildə dayanmalıyıq.
Dastanın bu variantında təsvir olunur ki, Koroğlunun atası Ravşanbəydir.
Ravşanbəy də Tolıbəyin oğludur. Qızılbaş xanı olan Şağdat özündən güclü bir
hökmdar olmadığını düşünərək Türkmən xanı Akıl xana savaş elan edir. Bu
zaman Şağdat xanın əsgərləri Türkməndə bəy olan Ravşanbəylə qarşılaşır və
onu əsir edərək öz ölkələrinə aparırlar. Ravşanbəy əsir götürülən gecə Şağdat
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yuxusunda yer üzündə böyük qasırğanın qopduğunu, qızıl tacının başından
düşdüyünü, özünün də taxtından endiyini görür. Xatırladaq ki, yuxuyozan falçı Şağdatın türkmənlərlə döyüşünün onun üçün ağır nəticələnəcəyini, Ravşanbəyin belindən olacaq övladın onun tacını-taxtını devirəcəyini söyləyir. Elə
buradaca xatırladaq ki, uyğur variantında belə bir yuxunu düşmən deyil, məhz
elə Goroğlunun doğma dayısı görmüş və yuxunun gerçəkləşməsindən ―qaçmaq‖ üçün taxtını könüllü şəkildə Goroğluya vermişdi. Dastanın qazax variantında görürük ki, Şağdat Ravşanbəyi öldürmək istəsə də, ətrafındakı adamların
məsləhəti ilə belə bir addımın ona şərəf gətirməyəcəyini anlayaraq əsiri bazarda qul kimi satdırır. Gacdembek adlı bir nəfər türkmən Ravşanbəyi alıb evinə
gətirir və öz bacısı Akanay ilə evləndirir.
Ravşanbəy bir gün yolda gedərkən bir quru at başı ilə rastlaşır və onun
tulpar olduğunu anlayır. Onun bu qabiliyyətini yoxlamaq üçün Şağdat xan ona
üç quru at kəlləsi gətirir və Ravşanbəy də öz növbəsində bunların heç birinin
tulpar olmadığını söyləyir. Daha sonra tapşırığa müvafiq olaraq sığırın və
dəvənin xüsusiyyətlərini deyən Ravşanbəydən Şağdat Xan öz nəsil-nəcabəti
haqqında məlumat da tələb edir. Böyük təhrikdən sonra Ravşanbəy onun
gerçək bir xan övladı olmadığını, onun atasının Bağdaddan gələn bir çörəkçi
olduğunu söyləyir. Xanın anası da gəlib hadisənin necə baş verdiyini təsvir
edərək Ravşanın dediyini təsdiqləyir. Şağdat xan Ravşanbəydən onun haqqındakı bu məlumatları nədən bildiyini soruşduqda, o bütün qabiliyyətlərinin müqabilində yalnız çörəklə mükafatlandırılmasına əsasən onun bir çörəkçi oğlu
olduğunu müəyyənləşdirdiyini bildirir. Bu zaman ġağdat xan qəzəblənib onun gözlərini çıxartdırır:
Şağdat xan bu məqamda sinirləndi,
Sınamağı burax bir tərəfə indi, dedi.
Sınayıb görən gözünü burax deyə,
Ağladıb iki gözünü oydurdu (6, 256)
Buradan aydın olur ki, Goroğlunun atasının gözləri 2 səbəbdən çıxardılır:
1. Onun mənşəbilmə qabiliyyəti var (Azərbaycan variantından olduğu kimi
atlara baxmaqla onların nəslini və cinsini tanıyır) 2. O, mənşəbilmə qabiliyyətinin davamı olaraq şahın da şah oğlu deyil, çörəkçi oğlu olduğunu müəyyənləşdirməklə onun gerçək şahlığa hüquqi cəhətdən layiq olmadığını diqqətə
çatdırır və şahın qəzəbi ilə kor edilir. Beləliklə də, bu variantdan aydın olur ki,
Koroğlunun atasının gözləri (biz obrazdan ümumi şəkildə danışarkən onu Koroğlu adlandırırıq) dastanın Azərbaycan variantındakı kimi at tanımamadığına
(Paris nüsxəsində bu belə baş verir: ―Padşah Mirzəni yanına çağırtdırdı. Buyurdu ki, deyəsən, bu kişi məni naşı hesab edir. Mirzə qocalıb, görünür, daha
at tanımır. Padşah əmr elədi ki, Mirzənin gözlərini qızdırılmış şişlə oysunlar‖
(1, 13) görə deyil, bilicilik qabiliyyətinə malik olduğuna görə kor edilir. Beləliklə, burada xüsusi semantik mənaya malik olan düyün yaranır: bilməməkdə
günahlandırılaraq kor etmə, biliciliyi müqabilində koretmə. Onu da qeyd edək
ki, Azərbaycan variantında Koroğlunun atasının gözləri yaşlı vaxtında kor
edildiyi halda, qazax variantında hələ Goroğlu doğulmamışdan öncə (belə düşünmək olar ki, gənc vaxtı) kor edilmişdir. Bu da deməyə əsas verir ki, dasta135
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nın bəzi variantlarında Koroğlunun atasının gözünün çıxarılmasına səbəb kimi
göstərilən "qocalıqdan səriştəni itirmək" faktı mətnin "korluq" mifemini aktuallaşdırmaq üçün süjet əsaslandırmalarından yalnız biridir. Bizə elə gəlir ki,
çoxvariantlı folklor hadisələrindəki mifik faktların psixosemantik mahiyyətinin
izahı zamanı şərhlərin bütün mətnlərdəki müvafiq faktlar üçün adekvat olmasına xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.
Folklor yaradıcılığında ənənənin fərd üzərində nəzarət modeli kimi sosial
münasibətlərə qoşulmanın vəsiqəsi olan ―nəsil-nəcabət barədə sual‖ burada da
aktuallaşır və qəhrəmanın öz nəsil-kökü barədə məlumat almağa təhrikedici
fakt kimi özünü göstərir. Belə ki, 11 yaşına çatan Goroğlu uşaqların birini döyəndə uşaq onu nəsil-nəcabəti ilə bağlı məzəmmət edir və o da Küleyimin yanına gedib özünün kim olmasını ondan soruşur. Türkmən elindən olduğunu biləndən sonra Goroğlu öz elinə üz tutub yola çıxır. Elinə çatanda aydın olur ki,
atası Ravşenbəy ölüb, amma dayısı Gacdembek yaşayır (6, 302). Uyğur variantının izahı zamanı dediyimiz kimi, atanın ölümündən sonra psixosemantik
kontekstdə dayısı Gacdembəy onun atasının yerini tutur və dayısı Gacdembəylə olan münasibət mətnaltı səviyyədə ata-oğul konfliktindən də müəyyən işarələri özündə daşıyır. Dastanın sonrakı inkişafından bəlli olur ki, Gacdembəy
Barışayım adlı çox gözəl bir qızla evlənmişdir. Hamı Barışayımı çox sevib
xoşlasa da, Gacdembəy onu sevmir, onunla ürəyi açılmır və o, bütün gününü
ovda keçirdir. Dayısı və arvadının münasibətlərinin müəyyən qədər soyuqluğunun diqqətə çatdırılması kontekstində dastanda belə bir informasiya yer alır ki,
bir gün Goroğlu Arap Rayhanın atını görür və istəyir ki, onun atını öz qısrağı
ilə cütləşdirsin. Arap Rayhan da dayısının arvadı Barışayımı bir kərə gördükdən sonra ona atını cütləşdirmək üçün icazə verəcəyini deyir. Atını cütləşdirdikdən sonra Arab Rayhan Barışayıma baxmaq istəyir və elə bu zaman onu götürüb qaçırdır. Təhlillərimizi süjet ardıcıllığına uyğun şəkildə apardığımıza görə və Goroğlunun da hökmdar seçildikdən sonra dayısının arvadını xilas etmək
uğrunda mübarizəyə başladığını nəzərə alaraq bu məsələ üzərində geniş dayanmırıq.
Dastan süjetinin sonrakı inkişafından bəlli olur ki, Akıl xan öldükdən sonra quş uçurdurlar və quş Goroğlunun başına qonur, o, əvvəl şah olmaq istəməsə də, qırxların xeyir-duası ilə onu şah seçirlər. Qırxlar Goroğlunun bütün
gələcək arzularını ondan soruşurlar. O da uzun ömür, bütün igidlərdən üstün
olmağı və Qıratın adının məşhurlaşmasını istəyir. Goroğlu qırxlardan üç arzusunun heç birində övlad istəmir və qırxlar da onun övladsız olacağını bildirirlər (2, 289). Burada maraq doğuran məqam ondan ibarətdir ki, Goroğlunun
(Koroğlunun) övladsızlığı bizim variantlarda atasının qarğışı ilə əlaqələndirildiyi halda, burada ―övladsızlığ‖ın günahı onun öz üzərinə qoyulur. Yəni Goroğlunun müqəddəslərdən övlad istəməməsi, onun öz fəaliyyətinin nəticəsində
övladsız qalmasının diqqətə çatdırılmasına xidmət edir. İndi belə bir sual qoymaq olar ki, Goroğlu nəyə görə qırxlardan övlad istəmir? Bu məsələni kulturoloji baxımdan onun ―mədəni qəhrəmanın əks qarşılığı‖ (7, 231) kimi xarakterizə edilən triksterik təbiəti ilə əlaqələndirmək mümkündür. Triksterik təbiətə
malik olan bir obraz kimi onda ənənəvi insanların istək və arzularından kənar
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davranış və baxışlarla qarşılaşmaq mümkündür. O, bir trikster olaraq normal
insanlar üçün xarakterik mənəvi kosmosun sərhədlərindən kənara çıxa bildiyi
kimi, bəzən də elə mənəvi kosmosun ən yüksək mərtəbəsinə yüksəlir. Amma
biz belə bir mücərrəd yanaşma kontekstində fikirlərimizi izah etmək istəmirik.
Burada obraza triksterik effekt verən və psixoloji duyum üçün xarakterik olan
―günah-özünəcəza‖ modeli prizmasından yanaşmanın daha dolğun olduğunu
düşünürük. Bizə elə gəlir ki, müqəddəs atanın mətn paradiqması kimi özünü
göstərən qırxlar qarşısında Goroğlunun arzularının gerçəkləşdirilməsi ilə yanaşı onun cəzalandırılması aktı da həyata keçirilir. Dastanın Paris nüsxəsində övladsızlığın səbəbi aydın görünür: oğul atanın gözünə dərman olacaq suyu
içərək atasına şəfaverici sudan vermədiyinə görə onun gözünün kor qalmasına
səbəb olmuşdur. Bu əməlinin nəticəsində ata qarğışına tuş gəlmişdir ki, bu da
onun sonsuzluğu ilə nəticələnmişdir. Amma mətndən o da bəllidir ki, elə buradaca bu cəza ilə bərabər ata ona qüvvətli bir igid olacağı, yüksək nərəyə yiyələnəcəyi barədə müjdə verir. Lakin dastanın qazax variantında ata və oğul arasında belə bir qarşıdurma açıq şəkildə təcəssüm olunmamış, amma birdən-birə
qırxlar qəhrəmanı ―arzu dilemması‖ qarşısında qoymuşdur ki, nəticədə övlad
istəməyən qəhrəman zürriyyətsiz qalmışdır. Burada qəhrəmanın övladsızlığına səbəb olan onun qırxlardan övlad istəməməsi təsadüfi hadisə deyildir.
Onun övlad istəməməsinə səbəb özünəcəza modelidir. Necə ki, Edip atasını
öldürərək anası ilə evləndiyini bilərkən özünü xədimetmə semantikası daşıyan
―kor etmə‖ ilə cəzalandırdığı kimi, burada da qəhrəmanın qırxlardan (atadan)
övlad istəməməsi eyni məzmundakı cəza kimi anlaşılmalıdır. Düzdür, qazax
versiyasında Goroğlunun özünün fiziki atası ilə hər hansısa konflikt yaşadığı
barədə açıq məlumata rast gəlmirik. Amma, o, atanın əvəzedicisi olan dayının
arvadının düşmən tərəfindən qaçırılmasında yaxından iştirak etmişdir. Mətn
kontekstində bilmədən iştirak etdiyi bu hadisə edipal baxımdan ən çox
istənilən psixoloji arzudur. Bu arzu özü ilə birlikdə özünəcəzanı da actuallaĢdırır ki, bu da qəhrəmanın övladsızlığı ilə nəticələnir. Bir də onu diqqətə
çatdıraq ki, ―Koroğlu‖ dastanının bütün versiya və variantları vahid bir sistemin tərkibinə aiddirlər və odur ki, konkret variantlarda olan ayrı-ayrı motivlərin dəyərləndirilməsi zamanı həmin variantda açığa çıxmayan, amma digər variantlarda özünü daha aydın şəkildə büruzə verən faktlardan da istifadə etmək
lazımdır. Bu mənada Azərbaycan variantındakı ataya qarşı işlənilən günah və
onun qarğışı nəticəsində övladsızlıqla cəzalandırılma Goroğlunun sonsuzluğunun səbəbini anlamaq baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Qazaxların
―Goroğlu‖ dastanında qəhrəmanın övladsızlığının səbəbi qəhrəmanın Ulu Atadan istədikləri içərisində övladın olmaması, Azərbaycan variantında (Paris
nüsxəsində) isə atanın gözünün kor qalmasına səbəb olduğuna görə aktuallaşan
ata qarğışı onun övladsızlığının səbəbi kimi göstərilir. Düzdür, qəhrəmanın övladsızlığı Azərbaycan variantında onun doğma atası ilə olan konfliktdən qaynaqlandığı halda, Orta Asiya variantlarında övladsızlıq qəhrəmanın Qırxlar,
Xızır və Həzrəti Əli və s. kimi müqəddəslərlə ünsiyyəti əsasında ortaya çıxır.
Lakin bunların hər biri özlüyündə Müqəddəs Atanı ifadə edən simvolik ekvivalentlərdir, yəni psixosemantik baxımdan Koroğlunun atalarıdır. İrəlidə görə137
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cəyimiz kimi, bəzi variantlarda Goroğlu müqəddəslərin ―nəfəs oğlu‖ elan edilir. Bir variantda atanın qarğışı, digər bir variantda isə atadan övlad istəməmək
nəticəsində ortaya çıxan övladsızlıq ata-oğul konflikti kontekstində aktuallaşan
motiv kimi qavranılmalıdır. İki motiv kimi (―suyu içməklə ataya qarşı edilən
xəyanət‖ və ―müqəddəs atalardan övlad istəməmək nəticəsində aktuallaşan övladsızlıq‖) görünən bu folklor hadisəsi ―günah-özünəcəza‖ müstəvisində aktuallaşan vahid bir mahiyyəti ifadə edir. Motivin birisi daha çox günah fazasını
(atanın dediyinin əksinə olaraq suyu içərək atanın kor qalmasına səbəb olmaq
və ata qarğışı nəticəsində övladsızlıq), ikincisi (üç şans daxilində müqəddəslərdən övlad istəməməklə ömürlük övladsızlığa məhkum olmaq) isə ―özünəcəza‖
fazasını aktuallaşdırır. Bizə elə gəlir ki, ―günah və özünəcaza‖ edipal konfliktin nəticəsi kimi qavranılmalıdır ki, digər variantlar əsasında da bu məsələni
əsaslandırmaq çox vacib məsələdir.
Aparılan araşdırmadan belə bir qənaət hasil olur ki, psixoanalitik müstəvidə, simvolik ekvivalentlik kontekstində folklor faktlarının təhlili daha obyektiv və konkret nəticələrin əldə olunmasına böyük imkan yaradır. Bu yanaşma
təkcə simvolik ekvivalent cərgənin müəyyənləşməsinə şərait yaratmır, həmçinin bu cərgənin tədqiqi faktların psixosemantikanın dərindən öyərənilməsinə
imkan verir.
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РЕЗЮМЕ
САФА КАРАЕВ
«СЛЕПОТА» И «БЕЗДЕТНОСТЬ» КАК СИМВОЛИЧЕСКИЕ
ЭКВИВАЛЕНТЫ В ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
Одним из успешных подходов, достигнутых в процессе развития
психоаналитической фольклористики, является толкование фольклорных
фактов в контексте эквивалентности. По этому подходу, одна и та же
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семантика символизируется разными мотивемами, которые являются
символическими эквивалентами. В этом ракурсе, на основе символических эквивалентов психосемантика фольклорных фактов может быть
изучена более углубленно. В ходе изучения фольклорных фактов в этом
контексте, выясняется, что «слепота» и «бездетность» являются символическими эквивалентами и могут заменять друг-друга в выражении семантики «кастрирования». Из разных версий и вариантов дастана «Короглы»
выясняется что, слепота отца и бездетность сына являются фактами
семантически связанными друг с другом. В статье была исследована психосемантическая связь между «слепотой» и «бездетностью» как символическими эквивалентами.
Ключевые слова: мотив слепоты, бездетность, психосемантика
слепоты, кастрирование, символическая эквивалентность, слепота и
бездетность
SUMMARY
SAFA GARAYEV
SYMBOLIC EQUIVALENT OF “BLINDNESS” AND “HAVING NO
CHILDREN” ON THE PSYCHO ANALITIC CONTEXT
One of the succesful approaches in the development of psycho analitic
folklore is the explanation of folklore facts. According to this approach the
same semantics is marked with the different motives. This motives are
symbolic equivalents of each other. According to this point of view the
psychosemantics of folklore facts can be learned deeply with the help of
symbolic equivalents. While researching folklore facts from this point of view
we learn that blindness and having no children are also symbolic equivalents.
And they can replace each other in the expression of castration. From different
versions belonging to the dastan named Koroglu it becomes clear that the facts
of father's being blind and son's having no children are related. In this article
the psychosemantic relations as blindness and having no children is learned.
Key words: the motive of blindness and having no children,
psychosemantics of blindness, castration, symbolic equivalent, blindness and
having no children.

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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NAĞILLARININ SÜJET XƏTTĠ

Məqalədə məiĢət nağıllarının süjet xətti araĢdırılmıĢdır. Bir sıra nağıllar
müqayisəli Ģəkildə tədqiq olunmuĢ, məiĢət nağıllarının bəzi səciyyəvi cəhətləri
üzə çıxarılmıĢdır. Eyni zamanda bu nağıllarda hökmdar, vəzir, molla, tacir və
baĢqaları ilə zəhmətkeĢ xalq nümayəndələrinin qarĢılaĢmasından yaranan ictimai haqsızlıq, ədalətsizlikdən bəhs olunur. Xalqın mənəvi ehtiyacları ilə bağlı
olan bu nağıllarda ailə, məiĢət məsələləri əsas yer tutması göstərilir. Məqalədə məiĢət nağıllarının baĢ qəhrəmanlarının ağıl, zəka, ədalət, vicdan hesabına
istəklərinə nail olması, mənəvi keyfiyyətləri ilə qələbə qazanmasına aydınlıq
gətirilmiĢdir. MəiĢət nağıllarının hərtərəfli Ģəkildə araĢdırılması nəticəsində
yeni tədqiqat perspektivləri müəyyənləĢdirmiĢdir.
Açar sözlər: MəiĢət nağılları, poetika, motiv, süjet, keçəl obrazı.
Öz məzmun və mövzusuna görə məişət nağılları müxtəlifdir. Tapmacanın, çətin sualın, müdrik cavabın işlənməsi səciyyəvi olan bu nağıllar, qəddar
və ağılsız hökmdarın, axmağın, tənbəlin, fərsizin ələ salınması kimi süjetləri
özündə birləşdirir.
Məişət nağıllarının mövzusu kimi mənşəyi də müxtəlifdir. Fərsiz övladlar barədə, quldur və oğrulardan bəhs edən süjetlərin mənşəyi məişətlə bağlıdır. Məişət nağıllarının öz süjet dairəsi, obrazları, spesifik bədii təsir üsulları
vardır. Sehrli nağıllardan fərqli olaraq onların qəhrəmanları həqiqi dünyada
yaşayır, öz zirəkliyi, ağlı ilə istəyinə çatır. Onların hərəkətləri bəzən yaşadıqları cəmiyyətin əxlaq normalarına qarşı çevrilir. Bu nağıllar xalqın həyat tərzini,
yaşayışını, güzəranını, adət-ənənəsini, mübarizəsini, arzu, istək və ümidlərini
yığcam bədii boyalarla əks etdirir. Burada hökmdar, vəzir, molla, tacir və başqaları ilə xalq nümayəndələrinin qarşılaşmasından, ictimai haqsızlıq, ədalətsizlik, yoxsulluq, ehtiyac və digər məsələlərdən danışılır. Məişət nağıllarının baş
qəhrəmanları ağıl, zəka, tədbir, ədalət, insaf, vicdan, doğruçuluq hesabına
istəklərinə nail olur, mənəvi keyfiyyətləri ilə qələbə qazanırlar. Bu qəhrəmanların şəxsində xalq öz istək və arzularını təcəssüm etdirir. Bu nağıllarda real
həyat həqiqətləri, qabarıq şəkildə özünü göstərir. Sual-cavab üzərində qurulan
nağıllar öz səciyyəsinə görə sehrli nağıllara yaxındır. Sehrli nağıllarda qəhrəman öz istəyinə mürəkkəb hərəkətlərdən, hadisələrdən, çoxsaylı sınaqlardan
keçdikdən sonra nail olur. Eyni tipli məişət nağıllarında isə o adam qalib gəlir
ki, rəqibinə həlledilməz sual-tapmacalar verir və yaxud əksinə, sual-tapmacalara düzgün cavab verir (4, s. 230). Bu tipli nağılların bəzilərində süjetin əsasında sual-tapmaca durur. Hadisələr həmin tapmacanın sirrinin açılması ilə sona
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çatır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz fikirlər nümumələr əsasında daha ətraflı izah
etmək olar.
―Üç şahzadə‖ nağılında nişanlının sınaqdan keçirilməsi motivi mühüm
yer tutur. Nağılda təsvir olunur ki, üç qardaş təhsillərini başa vurub elmə yiyələndikdən sonra atalarından icazə alaraq səfərə çıxırlar. Onlar gəzə-gəzə gəlib
bir vilayətə çatırlar. Bu vilayətin padşahı qardaşların ağıl və qabiliyyətlərini
görüb onlardan razı qalır. Padşah öz qızını böyük qardaşa verib qırx gün, qırx
gecə toy çaldırır. Ortancıl qardaşla kiçik qardaş yollarına davam edirlər. İki yol
ayrıcında onlar bir-birindən ayrılırlar, hərəsi bir vilayətə çatırlar. Ortancıl qardaş da səbri, ağlı hesabına padşah qızı ilə evlənir. Kiçik qardaş da heç bir pəhləvanın yerinə yetirə bilmədiyini ağıllı qocanın köməyilə yerinə yetirir, qızın
sarayına daxil olur. Bundan sonra qız atasına deyir ki, bu oğlan suallarıma cavab versə, onunla evlənərəm. Qızın suallarına oğlan cavab tapır. Qız oğlana
getməyə razı olur. Toydan sonra atası sual-cavabın mənasını soruşduqda qız
deyir:
- Mən bir almaz göndərib dedim ki, mən almaz kimi bərkəm, sən mənim
arzularımı yerinə yetirə bilməzsən
Oğlan dedi:
- Mən başa düşdüm, ona görə də almazı əzib sənə göndərdim, Əgər sənin
arzuların hadağadan çıxsa, o arzuları mən beləcə əzərəm.
Qız dedi:
- Sonra mən bir dənə brilyant göndərdim ki, mən brilyant kimi gözələm.
Oğlan dedi:
Mən başa düşdüyüm odur ki, ondan da qiymətli bir brilyant alıb sənə
göndərdim ki, elə mən də gözələm. Ancaq yanına iki yaqut qoydum ki, indi
gör bizim kimi iki gözəldən iki dənə yaqut kimi oğlan dünyaya gəlsə nə qiyamət olar (1, s. 306).
Göründüyü kimi sual-tapmacalar daha çox qəhrəmanın zəkasını, nə dərəcədə hazırcavab olduğunu yoxlamaq məqsədi daşıyır. Qız və oğlan sual və
tapmacalarla yarışırlar. Bu cür müsabiqədə nə qalib, nə də məğlub yoxdur, hər
iki tərəf öz fərasətini, ağlını nümayiş etdirir, bununla da evlənmək qərara alınır. Bu nağılda üç şahzadə qardaşın hər biri şah qızları ilə şahzadə olmaqlarına
görə evlənmirlər. Şah qızları ona görə onlarla evlənməyə razılıq verirlər ki,
qardaşların hər biri sınaqdan uğurla çıxırlar, onlara verilmiş tapşırığın öhdəsindən gəlirlər. Deməli, qədim toy adətinə görə, oğlanın kimliyi deyil, bacarığı,
qabiliyyəti əsas rol oynayırmış (3, s. 55).
―Yola nərdivan salaq‖ nağılı az-çox ―Padşah və pinəçi‖ nağılı ilə səsləşsə
də müasir olmaqla, tamamilə tapmacalar üzərində qurulub (8, s..199). Başqa
xalqlarda olduğu kimi, dialoqlar şəklində olan və tapmacalar üzərində qurulan
məişət nağıllarının məğzini təzadlar təşkil edir. Bir tərəf tapmacalarla başqa
tərəfi sınaqdan keçirir, o biri tərəf baş sındırır, cavab hazırlayır. Biri ağıllı olur,
cavab verir, o biri tərəf cavab verə bilmir. Burada qız sevdiyi oğlanın ağlını,
düşüncəsini tapmacalar vasitəsilə yoxlayır. Oğlan kasıb olsa da, qız onun
ağlını hər şeydən üstün tutur. Ağlı varsa, var-dövlət qazanacaq, ağlı yoxsa,
olanı da dağıdacaq-deyərək onu imtahana çəkir. Burada da oğlan qızın
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suallarına doğru cavab verərək onun məhəbbətini qazanır. Bir çox nağıllarda
oğlan qızın düzəltmiş olduğu tilsimləri sındırır və qızın tapmacalarına cavab
verməli olur. Bu tipli nağılların bir qismində isə nişanlının fiziki gücünü yoxlamaq, sınaqdan keçirmək üstünlük təşkil edir. Bu cəhət ―Hazarandastan bülbülü‖ nağılında aydın şəkildə əks olunmuşdur. Nağılda Bilqeyis xanım ancaq o
oğlana ərə getməyə razılıq verir ki, ona qalib gəlsin. Kiçik şahzadə qızın bu
şərtini yerinə yetirir və Bilqiyes xanımın razılığını alır (5, s. 117).
Bu motiv dastanlarımızda da geniş yayılıb. ‖Kitabi-Dədə Qorqud‖un
Bamsı Beyrək boyunda bu cəhət özünü aydın göstərir. Beyrək nişanlısı Banuçiçəyin otağı tikilmiş göy çəmənə gəlir. Tanınmasın deyə ‖yaşmaqlanıb‖ qabağa çıxan qız Bamsının nə üçün gəlmiş olduğunu öyrənib onu sınaqdan keçirir,
ox atıb, güləşir. Nağıl və dastanlarımızda bu adətin geniş əks olunduğunu göstərən folklor.wnas alim M.H.Təhmasib yazır: ―Lakin qədimlərdə evlənən oğlanın daha çox fiziki gücünü yoxlamaq, sınaqdan keçirmək, imtahan etmək zərurətinə əsaslanan bu müsabiqələr getdikcə öz yerini daha çox oğlanın dərrakəsini, zəkasını nə dərəcədə hazırcavab olduğunu yoxlama sınaqlarına tərk etməyə
başlayır (9, s. 82).
―İki qardaş‖ nağılında əsl mətləb ―ağıllı-dəli‖ qoşalığında ortaya çıxır:
―Biri varmış, biri yoxmuş, kənddə bir ailə yaşayırmış. Bunların iki oğlu
varmış. Valideynləri öləndən sonra bu qardaşlar tək qalırlar. Bunun böyüyünə
ağıllı, kiçiyinə isə dəli qardaş deyərmişlər (6, s.52). Nağılda hadisələrin inkişafı da bununla bağlıdır. Məhz qardaşların ―ağıllı və dəli‖ işləri reallaşdıqca maraqlı məqamlar ortaya çıxır, komik vəziyyət yaranır. Ümumiyyətlə, məişət nağıllarında konflikt məişət çərçivəsində inkişaf edir. Məişət nağıllarında məişət
motivləri süjetin əsasını təşkil edir. Bu xüsusiyyət məişət nağıllarının janrdaxili tiplərini əhatə edir. Məişət nağılları arasında geniş yayılan və xalq tərəfindən çox sevilən nağıllar keçəl obrazı ilə daha çox bağlı olmuşdur. ‖Keçəl
Məmməd‖ nağılında Məmməd padşaha müraciətlə ‖Sən bu ağlınla necə padşahlıq edirsən?‖-deyir. Keçəlin nağılında təsvir olunur ki, xəsis tacir keçəli
axşama kimi işlədib, quru çörək qırıntıları ilə yola salır. Süjetə əlavə kimi görünən darğa ilə tacirin avadının macərasının daxil edilməsi qəhrəmanların xarakterini aydınlaşdırmış olur. Bundan istifadə edən keçəl düşmənlərini axıradək ifşa edir. Hadisələrin gedişində keçəlin ağıl və fərasəti, döyüşkənliyi, tacirin xəsisliyi, darğanın riyakarlığı üzə çıxır. Darğa keçəldən intiqam almaq
məqsədilə ikinci dəfə rüşvət vermək istəyən tacirə deyir ki, bu sən deyən keçəllərdən deyil, dinməz-söyləməz gətir yüz tümən ver.
―Fərəsətli keçəl‖ nağılı belə başlayır: ―Biri var idi, biri yox idi. Bir kişiynən arvad var idi. Bunların bir keçəl oğlu var idi. Kişi öldü. Anası uşağı
böyütdü.
Keçəl dedi:
- Ana, bizim dədədən qalma nəyimiz var?
Anası dedi:
Qonşumuz tacirin qazları içində bir çolaq qazımız var (2, s. 104). Belə başlanan nağılı üç mərhələyə ayırmaq olar: Yalanı ortaya çıxaran şərait, keçəlin yalanla mübarizəsi, doğrunun qələbəsi. Nağıllarımızda keçəllər müxtəlif funksi142
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yaların daşıyıcılarıdır. Bu nağılda isə keçəl fərasətlidir. Keçəl vəzir, pis qarı və
quldurlarla vuruşur. Öz ağlı, fərasəti ilə onları həmişə pis vəziyyətdə qoyur.
Padşahın yanında hamısını hörmətdən salır. Sonra vəzir bağıra-bağıra ölür.
Padşah özünə vəzir axtarmağa başladı. Keçəl bunu eşidib, yaxşıca geyinib, keçinib getdi padşahın yanına: -Padşah sağ olsun, məni özünə vəzir götür.
Padşah dedi:
- Bacara bilərsən?
Keçəl dedi:
Niyə bacara bilmərəm. Xeyli sorğu-sualdan sonra padşah baxdı ki, özü
də dilli-dilavər. Keçəli özünə vəzir eylədi (2, s. 222).
Keçəl Azərbaycan və bəzi türk xalqlarının nağıllarında olduğu kimi əzmindən dönməyən, haqsızlığa dözməyən, ağlı, zəkası ilə nahaqqı damğalayan,
çətinliklərdən çəkinməyən qəhrəmandır. Ona girişmək onu hiylə ilə aldatmaq
mümkün deyil. Dünya xalqlarının folklorunda keçələ bənzər qəhrəmanlar çoxdur. Məsələn, ruslarda ağıldankəm İvan, hindlilərdə pinti yetim və s. Belələrindəndir. Lakin həmin qəhrəmanlar istəklərinə başlıca olaraq sehr vasitəsilə nail
olurlarsa, keçəl, göstərdiyimiz kimi istəyinə ağlı, zəkası ilə çatır (8, s. 201).
Keçəl mübarizdir. Onun mübarizəsi ictimai həyatın hər bir sahəsində özünü
göstərir. Bu mübarizə bəzən sadəcə olaraq mübarizə xatirinə edilirsə, çox vaxt
ictimai-iqtisadi ziddiyyətlərin zəruri nəticəsi kimi çıxır. Ümumiyyətlə, keçəllə
bağlı nağıllarda öyüd-nəsihət, həyat təcrübəsi və s. qabarıq şəkildə özünü
göstərir.
―Şirvan qazısı‖ nağılında qazı tam mənfi planda, şər qüvvə kimi təsvir
olunur. Qazı zahirən alicənab bir adamdır, yeriyəndə addımını elə atır ki, ayağının altında qarışqa-filan qalıb əzilməsin. Bütün günü məsciddə namaz qılıb
ibadət edir. Əslində isə o, lotunun biridir, lotu-potu dəstəsi düzəldib olmazın
oyunlardan, çıxır. ‖İmam‖ nağılının baş qəhrəmanı da bir çox cəhətdən nadürüst qazını xatırladır. Özünü camaata imam kimi tanıdıb gizlində şeytani əməllərlə məşğul olan, öz mənfəəti naminə tələ qurub ən mehriban bir ailəni dağıdan bu qadın da tam mənfi planda təsvir olunur. Qəhrəmanın bu cür kəskin
tənqidi mövqedən təqdim olunması folklor üçün heç də yad keyfiyyət deyıl (7,
s. 95). ‖Şirvan qazısı‖ və ―İmam‖ nağıllarının baş qəhrəmanları nəinki keçələ,
hətta keçəlin toqquşduğu tacir və qazılara bənzəmir. Keçəlin toqquşduğu tacir
və qazılar məzəli sərgüzəştlərin uduzan iştirakçılardır. Bu sərgüzəştlərdə qarşılaşan tərəflərin hər biri kələyə əl atır. Keçəlin kələkbazlığı rəğbət doğurduğu
kimi, onun üstün gəldiyi tacir və qazıların da hərəkətləri nifrətdən daha artıq
nikbin gülüş doğurur.
Məişət nağıllarının bir qismində insanların xarakterində ailə münasibətlərində olan mənfi adətlər, nöqsanlar ələ salınır. Bu mövzudakı nağıllarda yumor üstünlük təşkil edir. Məsələn, ―Dəlisov arvad‖ nağılında yelbeyin ailənin
sirrini dünyaya çar edən ağılsız qadınlar lağa qoyulur. Nağılda təsvir olunur ki,
şahın karvanından təsadüfən ayrı düşən yüklü dəvəni bir nəfər kəsir, yükunu
gizlədir. Evləri gəzən şah adamları hiylə yolu ilə yelbeyin arvaddan sirri
öyrənirlər. Sirri öyrənib kişini dar ağacına çəkəndə həmin kişi arvadına deyir
ki, məni ölümə verdin, heç olmasa, qapı-pəncərədən muğayət ol. Arvad qapı143
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pəncərəni belinə yükləyib birbaş divanxanaya gəlir. Bunu görən şah adamları
kişini azad edirlər.
―Həsən Qara‖ nağılına nəzər salaq. Şah Abbas bir qadının xəyanətinə görə bütün qadınların məhv edilməsini əmr edir. Xalq dargörüşlü hökmdarı başa
salır ki, qadınların hamısı xəyanətkar, satqın ola bilməz. Burada keçmiş vəzir
Həsən Qaranın dili ilə qadınların mərd, bacarıqlı və tədbirli olduğu göstərilir.
Ümumiyyətlə, məişət nağıllarında konflikt məişət çərçivəsində inkişaf
edir. Həmçinin məişət nağıllarında məişət motivləri süjetin əsasını təşkil edir.
Bu xüsusiyyət məişət nağıllarının janrdaxili tiplərini əhatə edir. Deməli, nağıl
janrının ümumi əlaməti məişət süjetlətində məzmun və forma xüsusiyyətlərindən, yaradıcılıq prinsiplərindən asılı olaraq özünəməxsus surətdə üzə çıxır.
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РЕЗЮМЕ
НАЗИРА АСКЕРОВА
СЮЖЕТНАЯ ЛИНИЯ БЫТОВЫХ СКАЗОК
В статье исследована сюжетная линия бытовых сказок. Некоторая
часть сказок сравнительно исследовалась, были выявлены некоторые
характерные особенности бытовых сказок. И вместе с тем в этих сказках
рассказывается об образовании общественного бесправия и несправедливости между правителем, визирем, муллой, купцом и прочими с представителями трудолюбивого народа. В сказках, связанных с духовными
потребностями народа, основное место занимают семейные, бытовые
вопросы. В статье поясняется достижение героев сказок целей и победы
своим умом, соображением, справедливостью, достоинством и мораль144
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ными качествами. Всестороннее исследование бытовых сказок определил
новые исследовательские перспективы.
Ключевые слова: Бытовые сказки, поэтика, мотив, сюжет, образ
лысого.
SUMMARY
NAZIRA ASGАROVA
THE PLOT LINE OF DOMESTIC FAIRYTALES
In the article the plot line of domestic fairytales has been researched.
Some tales was studied comparatively, some features of welfare tales were
revealed. At the same time these tales deals with social tort and injustice
occurred between working people and monarch, viezier, mullah, merchant and
others. These tales related to the spiritual needs of the people are reflected the
family and welfare issues. The article clarifies that the main heroes of welfare
tales always win with their spiritual qualities and achieve all their wanting for
their intellect, ability, justice and honesty. New investigation perspectives of
study of welfare tales in detailed was determined.
Key words: welfare tales, poetics, motive, plot, bald boy character.

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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XV ƏSR TÜRK-ĠSLAM DÜNYASININ ġAĠRĠ ƏġRƏFOĞLU
RUMĠNĠN YARADICILIĞINDA ĠLAHĠ EġQ
XV-XVI yüzilliklərdə türk təkkə Ģeirinin zirvəyə ulaĢdığı əsrlərdir. XIIXIII yüzillər Anadolu sufilərinin çoxu Xorasandan gəlmiĢdilərsə, XV əsrdə
Anadoluda anadan olan təriqət əhli və Ģairlər yetiĢdi. Bunların içində Anadolu
doğumlu Hacı Bayram Vəli, Yazıçızadə Mehmet, AkĢəmsəddin Mehmet, ƏĢrəfoğlu Rumi, Süleyman Çələbi kimi nəhəng simalar vardı. Bayramiyyə təriqətinə
yaxınlığı ilə bilinən ən böyük təkkə Ģairlərindən biri də ƏĢrofoğlu Rumidir.
ƏĢrəfoğlu Rumi türk-Ġslam dünyasının mütəfəkkir Ģairi, fikir adamı olmuĢdur.
ƏĢrəfoğlu Rumiyə Ģöhrət gətirən və təsəvvüf bir Ģair kimi tanınmasını saxlayan
divanıdır. Divanda onun əruzda və hecada yazdığı təsəvvüfü Ģeirləri vardır.
ġeirlərinin əksəriyyəti eĢq, aĢiq sözləri ilə baĢlar, qalan Ģeirlərində də ilahi
eĢqin təcəssümü verilmiĢdir. Eyni zamanda Ģeirləri lirizm baxımından mükəmməl olduğu üçün onların çoxuna ilahilər bəstələnmiĢ, təkkələrdə oxunmuĢdur.
Açar sözlər : Təsəvvüf, təsəvvüf ədəbiyyatı, təkkə, təriqət, ilahi eĢq, sufi
XI əsrdən başlayan təsəvvüf ədəbi məktəbi türk ədəbiyyatına dini və təsəvvüfi ruh bəxş etmişdir. Bunun nəticəsində XIII əsrdə türk mədəniyyətinin
inkişafına yeni yol açmışdır. Mütəsəvvüflər, alimlər Xarəzm, Xorasan, Azərbaycan, Türküstandan Anadoluya gələrək təkkələr qurmuş, yeni türk ədəbiyyatını təsəvvüf düşüncəsi üzərində qurmuşlar. Yəsəvi dərvişləri təsəvvüf düşüncələrini xalq arasında yaymış, Mövlanə Cəlaləddin Rumi kimi böyük təsəvvüf
şairi də fars və ərəb dilində yazdığı əsərlərini yüksək zümrəyə çatdırmışlar (3,
27) .
Təsəvvüf ədəbiyyatında təsvir olunanlar sənətdən daha çox insanın yaşadığı halın, keçirdiyi hisslərin və zövqün şeirdə əks olunmasıdır. Təsəvvüf ədəbiyyatının meydana gəlməsinə təkkələrdə icra edilən zikr, söhbətlər, səma ayını zəmin yaratmışdır. Şeyx və təriqət başçılarının təkkələrdə yaşadıqları daxili
vəziyyəti (halı) ədəbiyyatda da özünü biruzə vermişdir. Onlar yaşadıqları halı
şeirlə dilə gətirmək istədiklərində şübhəsiz ki, ədəbi və mədəni təcrübələrindən
istifadə etmişlər. Mədrəsələr şeiri qadağan etdiyi halda təkkələr insanları vəcdə
gətirəcək hər vasitəni, yəni musiqiyi, rəqsi və təbbi ki, şeiri məqbul saymışlar
(1, 4).
Türk təsəvvüf ədəbiyyatında yaradılış, Allahın varlığı və birliyi, varlığın
həqiqəti, Hz.Peyğəmbərə və səhabələrə duyulan sevgi, təriqət ədəb və ərkanı,
ilahi eşq, vəcd, insana verilən dəyər, kamil insan təsviri, dünyanın faniliyi, nəfsin tərbiyəsi, gözəl əxlaq, kəramət, zikr kimi mövzular onun əsasını təşkil edir.
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Türklər arasında təsəvvüfi düşüncənin yayılması İslam dininin yayılması
ilə paralel olaraq inkişaf etmişdir. Həmin dövrdən etibarən mütəsəvvüflər yetişməyə başlamış və təkkə ədəbiyyatının əsası qoyulmuşdur. Təkkə şeirinin
Türk ədəbiyyatında ilk qaynaqları XII əsrdə Xorasanda Əhməd Yəsəvinin ―Divan-ı Hikmət‖ ində artıq duyulurdu. Təkkə şeirinin ilk və gözəl örnəkləri XIII
əsrdə meydana gəlmişdir. Yunus Əmrə kimi böyük şair XIII əsrdə yetişmişdir.
XIII, XIV və XV əsrdə ən parlaq dövrünü yaşayan təkkə şeiri XX əsrə qədər
ədəbiyyata gözəl əsərlər bəxş etmişdir (2,153).
XV-XVI yüzillər də türk təkkə şeirinin zirvəyə ulaşdığı əsrlərdir. XV
əsrdə artıq təkkə şeirinin bütün tərəfləri bəlli olmuş, inkişaf mərhələsinə qədəm
qoymuşdur. Təkkə ədəbiyyatının vəzn, qafiyə, şeir şəkli baxımından kamilləşməsi dönəmi də XV yüzildir. XV əsrdə türkcə və özəlliklə də xalq şeiri üslubunda yazılan əsərlərin kəmiyyətcə artdığı dövrdür. Bu dövr sadəcə xronoloji
baxımdan deyil, həmçinin ilahi eşqə fərqli baxışların yetkinləşdiyi ilə də seçilir. Belə ki, ələvi-bəktaşi ədəbiyatının məlami-həmzəvi ədəbiyyatından fərqləndiyi, hər ikisinin də mövləvi şeirlərindən ayrıldığı zamanın başlanğıcı da
XV əsrdir.
XII-XIII yüzillər Anadolu sufilərinin çoxu Xorasandan gəlmişdilərsə,
XV əsrdə Anadoluda anadan olan təriqət əhli və şairlər yetişdi. Bunların içində
Anadolu doğumlu Hacı Bayram Vəli, Yazıçızadə Mehmet, Akşəmsəddin
Mehmet, Əşrəfoğlu Rumi, Süleyman Çələbi, İbrahim Tənnuri kimi nəhəng
simalar vardı.
Bayramiyyə təriqətinə yaxınlığı ilə bilinən ən böyük təkkə şairlərindən
biri də Əşrofoğlu Rumidir. Onun haqqında ilk dəfə F.Köprülü ―Türk ədəbiyatında ilk mutasavvuflar‖ adlı kitabında məlumat vermişdir. Soyu Hz.Əliyə bağlanan Əşrəfoğlu Rumi türk-İslam dünyasının mütəfəkkir şairi, fikir adamı olmuşdur. Əldə olan mənbələrə görə Əşrəfoğlunun ailəsi Misirdən gəlib İznikə
yerləşən təsəvvüf əhli olmuşdur. Hətta bəziləri onun həm atasının, həm də
babasının təriqətlə yaxınlığından bəhs edirlər.
Şairin əsl adı Abdullah olsa da o, atasına görə Əşrəfoğlu Rumi kimi tanınmışdr. O zamanlar Anadoluya Rumeli deyildiyinə görə mənbələr onu da
Mövlana Cəlallədin kimi Rumi adlandırmışlar. Bir çox qaynaqda tam adı Abdullah Rumi bin Seyyid Əhməd Əşrəf bin Seyyid Muhammed Süyufi kimi yazılıdır. Ona bəzən Əşrəfoğlu, bəzən Əşrəfzadə, bəzən də İbn ül Əşrəf deyilmişdir. Doğum tarixi 1353 və ya 1377 kimi göstərilir. Ölüm tarixi də tam bəlli
olmamasına baxmayaraq ən çox 1470 tarixi üzərində durulur.
Əşrəoğlu Rumi ilk təhsilini İznikdə almış, sonra Bursaya gedərək Çələbi
Sultan mədrəsəsində oxumuş, zahiri elmlərin hamısını öyrənmişdir. Mədrəsə
tələbəsi olarkən Bursada yaşayan Abdal Mehmet adında məczub bir vəli ilə,
çox güman ki, bəktaşi dərvişi olmuşdur, təsadüfən tanış olmuş, aralarında
keçən söhbət və vəlinin kəraməti ilə mədrəsə təhsilini yarıda kəsərək o dövrün
məşhur sufisi, şairi, dövlət adamı Əmir Sultana intisab etmişdir. Abdal Mehmet onu görür görməz mənə bir köftəli şorba al gətir demiş, Əşrəfoğlu bütün
Bursanın bazarını gəzməsinə baxmayaraq köftəli şorba tapa bilməmişdir.
Nəhayət, məczubun yanına əliboş qayıtmamaq üçün bazardan bir qab köftəsiz
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şorba alaraq məczuba gətirmiş Abdal Mehmet də qaşıqla şorbanı qarışdırmış,
qarışdırmış, içində köftə olmadığını gördükdə hanı bunun köftəsi demiş və
qabın içinə torpaqdan yuvarlayıb köftə şəklinə saldığı palçıqları atmış, qabı,
Əşrəfoğluna verərək al ye demiş, Əşrəfoğlu da heç bir şey demədən şorbanı
yemiş, Abdal Mehmet bunu gördükdə ―Ya sen olmayıb da kim olsa gərək‖
demişdir (4, 11-12). Əşrəfoğlu bu anlaşılmaz cümlədən bir şey başa düşməsə
də bunun mənəvi bir işarə oldğunu düşünərək Əmir Sultanın hüzuruna getmişdir.
Əmir Sultan da Əşrəfoğlunu daha yaxşı yetişdirəcək adamın Hacı Bayram Vəli olduğunu deyərək onun yanına göndərmişdir. Mənkabayə görə Əşrəfoğlu Rumi Hacı Bayram Vəlinin yanında on bir il xidmət göstərmiş, öncə nəfsini yenə bilməsi üçün şeyxi tərəfindən dərgahın həyətini süpürüb təmizləməklə vəzifələndirilmişdir. Nəhayət, Hacı Bayramdan müstəqil təkkə qurmaq üçün
icazə almış, ancaq irfanda daha da irəliləmək üçün şeyxindən onun yanında bir
az da qalmasını istəsə də Hacı Bayram onu Hamaya, Abdulkadir Ceylaninin
soyundan olan Şeyx Hüseyn əl-Hamavinin yanına göndərmişdir.
Şeyx Hüseyn əl-Hamavi ona çilə çıxartdırmış, irfan təliminin bir çox
sirlərini öyrətmiş və Anadoluda qadiriyyə təriqətinin şöbəsini açmaq üçün
İznikə göndərmişdir. İznukdə Əşrəfoğlu Rumi qadiriliyin bir qolu olan
əşrəfiyyəni qurmuşdur. Onun qurduğu əşrəfiyyə qısa bir zamanda Bursa və
İznik ətraflarında yayılmış, ərtafına çox sayda dərviş toplanmışdır. Qadiriyyə
təriqətini Anadoluya gətirdiyi üçün qaynaqlar Əşrəfoğlu Rumidən piri-sani
kimi bəhs edirlər.
Əşrəfoğlu Rumiyə şöhrət gətirən və onun müqtədir bir şair kimi tanınmasını saxlayan təbii ki, divanıdır. Divanda onun əruzda və hecada yazdığı təsəvvüfü şeirləri vardır. Şeirlərinin əksəriyyəti eşq, aşiq sözləri ilə başlar, qalan
şeirlərində də ilahi eşqin təcəssümü verilmişdir. Onun doqquz bəndlik bir şeiri
də eşq sözünün təkrarı üzərində qurulmuşdur:
Bir dem dilim tuta idim
Aşk komaz beni söyletir
Aceblemen söyle dilim
Aşkın adeti böyledir
Bu aşk beni deli kıldı
Aklımı başımdan aldı
Mecnun gibi dün ü günü
Zarı kıluban inletir
Aşktır beni benden alan
Sevdiklerimden ayıran
Kimdir aşka karşı duran
Şahları baştan aladır (4, 192).
Eyni zamanda şeirləri lirizm baxımından mükəmməl olduğu üçün onları çoxuna ilahilər bəstələnmiş, təkkələrdə oxunmuşdur. Əşrəfoğlu Ruminin divanında olan şeirlərindən başqa, qalan əsərləri nəsrlə xalqın anlayacağı bir dil148

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2018 № 2
lə yazılmışdır və təsəvüfü əxlaq, nəfs, didaktika kimi mövzulara həsr olunmuşdur. Nəsrlə yazdığı ən böyük əsəri ―Müzekkirin-nüfus‖ adlanır, ―Tarikatname‖, ―İbretname‖, ―Elestname‖, ―Tacname‖ və digər əsərləri kiçik həcmli
risalələrdir.
Əşrəfoğlu Ruminin aşıqanə şeirlərində və ilahi eşqin tərənnümündə Yunus Əmrə təsiri hiss edilir. Məsələn, bir qəzəlində bu təsiri görmək mümkündür:
Kanda ararsın anı kim yine ol can sendedür
Cana canan istersin yine canan sendedür
Sen seni seyr idi görkim Sedd-i İskender gibi
Hızır sensin senden içre ab-ı hayvan sendedür
Gökden indi mi keramet kime irdi bu nida
Incil ü Tevrat Zebur u hatmi Kuran sendedür
Ger egr açup okursan bu gönül ayinesin
Heşt cennet yedi niran sırr-ı pinhan sendedür (5, 259).
Ancaq Əşrəfoğlu Rumi bir çox halda təzad sənəti ilə deyilən fikirlərində
Yunusdan ayrılır. Divanda gedən bir qəzəlində şair bütün varidatını, canını,
başını, dünyasını, hətta dinini verib ilahi eşq dərdi aldığını deyir, çünki yalnız
bu dərd qəlbindəki yaraya məlhəmdir. Dinin dayağı olan ağıl, zühd, takva və
elm ilahi eşqi örtən, onu qapayan hicab kimidır, O‖nun sevdasına mübtəla
olanlar hicabdan qurtulanlardır:
Canımı üryan edüp saldım bu aşk deryasına
Nagehan aşkın sataştım dürri-bi hemtasına
Can u baş u din ü dünya verdim aldım derdi-yar
Merhem ol derd oldu ancak yüreğim yarasına
İlm ü akl ü zühd ü takva çün hicab oldu bana
Külli sevdadan geçip düştüm anın sevdasına (4, 65).
İlahi eşq onun hecada yazdığı şeirlərində daha sadə və duru bir dillə
təqdim edilir. Hecada olan şeirlərdə Yunusun, xüsusən də Aşıq Yunusun təsiri
daha çox görünür. Məsələn:
Aşkın odu ciğerümi
Yaka geldi yaka gider
Garip başum bu sevdayı
Çeke geldi çeke gider
Firkat kar etti canuma
Gelsin aşıklar yanuma
Işk zencirin dost boynuma
Taka geldi taka gider
Bülbül ider zarı efkan
149

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ
Işk odına yandı bu can
Benüm gönülcüğüm heman
Hakkdan geldi Hakka gider
Arifler durur sözine
Gayrı görünmez gözine
Eşrefoğlu yar yüzine
Baka geldi baka gider (6, 114-115).
Əşrəfoğluna görə ilahi eşq haqq yolçusunun vücudunu elə sarır ki, aşiq
eşq səhrasında o qədər sərxoş olur ki, özünü itirir və bir daha özünü tapa bilmir, tapa bilmir ki, ondan soruşulan suallara cavab versin, onda gizlənən sirləri
desin.
Aşk beni yağma kılıptur sen beni sorma bana
Ben beni bulımazım nite haber verem sana
Nuş ideliden ol harabatı muganın camını
Aklım esrük canım esrük ne sorarsın sır bana (4, 66).
Şair təsəvvüfdə Yunusdan gələn və məşhur olan aşiqlər ölməz diridir,
deyimini lirik ricətlərlə, yeni ifadələrlə işləyərək gözəl bir ilahi eşq qəzəli yazmışdır. İlahi eşq Haqqın insan könlündə var olmasının dəlilidir, deyən Əşrəfoğlu Allaha ulaşmağın könlü yaxıb yandıran eşq odu olduğu qənaətinə gəlir.
Veli her sevda aşk olmaz aşıklar diridir ölmez
Ölen şol kimselerdir kim gönül verdi şu dünyaya
Bu aşkı Hak bu canlara delil olmağa gönderdi
Bulan aşk odun aşk ile hakikat erdi Mevlaya (4, 69-70).
Əşrəfoğlu ilahi eşq yolunda fiziki varlığını yox edib ilahi vüsala
qovuşmaq arzusunda olduğunu deyir. Çünki başında ilahi eşq olduğu
müddətcə başqa bir eşq istəmir. Hətta təsəvvüfün təməli sayılan zühd və onun
məntiqi yekunu olan ibadətin də içində azacıq qorxu varsa onda şair nəfsi
qorxu altında nəzarətdə saxlamağın Allaha yaxınlaşmağın da əleyhinədir.
Qorxu yox, eşqə dayanan ibadəti istəyir, eşqlə nəfsə qalib gəlmək istəyir.
Zahidə müraciət edərək deyir ki, ibadətlərini mənə anlatma, çünki mən pərişan
bir aşiqəm, riya dolu zühdlə, ibadət mənə lazım deyil.
Ben dost hevasına düşdüm
Özge heva neme gerek
Başımda dost sevdası var
Dahi sevda neme gerek
Ey zahidi dünyaperest
Var zühdini arz eyleme
Ben aşiqi şurideyem
Zerk ü riya neme gerek (4, 146).
Əşrəfoğlu Ruminin ilahi eşqi özünün şeirlərində dəfələrlə dilə gətirdiyi
kimi ələstdən bəri var olandır, əzəlidir, əbədidir. Ona görə də özü Yunus Əmrə
təsirində qalsa da ilahi eşq mövzusuna gətirdiyi orijinal deyimləri, fəlsəfi
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ümumiləşdirmələri ilə daha sonra gələn təsəvvüf şairləri üzərində böyük iz
buraxmışdır. Əşrəfoğlu Rumi XV əsrin digər təsəvvüf şairlərindən ilahi eşqi
əbədi, əzəli adlandırması ilə fərqlənir.
XV əsrdə Anadoluda mövləviyyə, zeyniyyə kimi yüksək dairələrə xitab
edən və onların arasında hörmət görən təriqətlərlə bərabər, bəktaşiyyə, bayramiyyə kimi geniş xalq kütləsini arxasınca aparan təriqətlər də vardı. Osmanlı
dövlətinin sosial-mədəni və hətta siyasi-iqtisadi həyatında təkkələrin rolu artıb
saraya, orduya və camaata qədər sirayət etmişdi. XV yüzil Anadoluda Hacı
Bayram Vəli, Akşəmsəddin, Yazlçıoğlu Mehmed, Əşrəfoğlu Rumi, Əbdürrəhim Rumi, Kamal Ümmi, Emir Sultan, İbrahim Tənnuri kimi mütəfəkkirlər və
şairlər yetişdi. Onların həm təsəvvüf ədəbiyyatının, həm də fikir dünyasının
inkişafında böyük xidmətləri oldu.
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РЕЗЮМЕ
НИГЯР ИСМАИЛЗАДЕ
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ В ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТА XV ВЕКА
ТУРЕЦКОГО-ИСЛАМСКОГО МИРА АШРАФОГЛЫ РУМИ
XV-XVI века также являются периодом восхождения тюркских
суфийских стихов. Если в XII-XIII веках большинство анатолийских
суфистов прибыло из Хорасана, то в XV столетии появились
приверженцы этого тариката и поэты, родившиеся в Анатолии. Среди
них находились родившиеся в Анатолии такие известные личности,
какХаджи Байрам Вели, Язычызаде Мехмет, Акшамсаддин Мехмет,
Ашрафоглу Руми, Сулейман Челеби. Одним из самых выдающихся
суфийских поэтов, известных своей близостью к тарикату Байрамийя,являлсяАшрафоглу Руми. Он был поэтом-мыслителем тюркско-исламского мира, мыслящим человеком. «Диван» Ашрафоглу Руми принес
ему славу и признание как суфийского поэта. «Диван» содержит его
суфийские стихи, написанные как в стиле аруз, так и в слоговом размере.
Большинство стихов начинается словами «любовь», «влюбленный», в
остальных стихах также находит олицетворение божественная любовь.
Кроме того, его стихи были совершенны с точки зрения лиризма, поэто151

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ
му на многие из них писались религиозные песни, которые исполнялись
на суфийских меджлисах.
Ключевые слова : суфизм, суфийская литература, текке,
верования, божественная любовь, суфист
SUMMARY
NIGAR ISMAILZADEH
DIVINE LOVE IN THE POETRY OF THE 15TH CENTURY TURKISH
MUSLIM POET ASHRAFOGLU RUMI
15th and 16th centuries are the periods when Sufi literature reached its
peak. During the 13th and 14th centuries most of Sufis were immigrants from
Khorasan, whereas in the 15th century Sufis and poets were natives of
Anatolia. Among them were distinguished figures such as Haji Bayram Veli,
Yazicizade Mehmed, Aqshamsaddin Mehmed, Ashrafoglu Rumi, and
Suleyman Chelebi. One of the significant poet who was close to Bayramiyye
order was Ashrafoglu Rumi. Ashrafoglu Rumi was the intellectual poet of the
Turkish world and thinker. It is his well known Diwan, which brought him
fame and recognition as a Sufi poet. In the Diwan there are mystical poems
both in prosody and syllabic meter. Most of his poems start with human love,
and love words, the others contain the description of divine love. His poems at
the same time are perfect example of lyricism, and therefore most of them are
turned into chorales, which were performed at the Sufi lodges.
Key words : sufizm, sufi literature, tekke, sufi order, devine love, sufi

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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NAXÇIVAN ġƏHƏRĠNĠN MEMARLIQ ABĠDƏLƏRĠ
Məqalədə Yaxın ġərqin ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan
Naxçıvan Ģəhərindəki möhtəĢəm memarlıq abidələrindən bəhs olunur. Qeyd
edilir ki, orta əsr Azərbaycan memarlığının Naxçıvan məktəbinin formalaĢdığı
Ģəhərdə çoxlu memarlıq abidələri inĢa olunmuĢdur. Ancaq onlardan zəmanəmizədək bəziləri (Yusif Küseyr oğlu, Möminə Xatın, Nuh türbəsi, buzxana,
imamzadə, Zaviyə məscid-mədrəsə kompleksi, Xan Sarayı və s.) gəlib çatmıĢdır. Məqalədə özündə Naxçıvan memarlıq məktəbinin ənənələrini əks etdirən
Cavid məqbərəsindən də bəhs edilmiĢdir.
Açar sözlər: Azərbaycan, Naxçıvan, memarlıq, Möminə Xatın türbəsi,
Xan Sarayı.
Yaxın və Orta Şərqin ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən olan Naxçıvan şəhəri qədim zamanlardan başlayaraq böyük inkişaf yolu keçmişdir. Orta
əsrlər zamanı öz inkişafının ən yüksək mərhələsinə çatan, bir müddət
Azərbaycan Atabəyləri dövləti kimi qüdrətli bir dövlətin paytaxtı olan şəhər
həm də Azərbaycanın ən mühüm elm, təhsil və mədəniyyət mərkəzlərindən
birinə çevrilmişdir. Məhz həmin vaxtlar burada Azərbaycan memarlığının ən
möhtəşəm qollarından olan Naxçıvan məktəbi formalaşmışdır. Bu məktəbin ən
gözəl abidələri də Naxçıvan şəhərində inşa edilmişdir. Şəhər orta əsrlər
dövründə çox möhtəşəm və gözəl olmuş, bu səbəbdən də qaynaqlarda ―NəqşiCahan‖ (Dünyanın bəzəyi) kimi tərənnüm olunmuşdur. Türk səyyahı Evliya
Çələbi yazır ki, XVII yüzilliyin ortalarında şəhərdə 10.200 ev, 70 came məscidi, 40 məscid, 20 mehmanxana, 7 gözəl hamam, təqribən 1000 dükan olmuşdur (2, s. 12). Zaman keçdikcə bu abidələrin çoxu məhv olmuş, dövrümüzədək çox az bir qismi gəlib çatmışdır. Belə abidələrdən biri də Yusif Küseyr
oğlu türbəsidir. Yeraltı sərdabədən və yerüstü türbədən ibarət olan, daxildən
və xaricdən səkkizguşəli şəkildə ucaldılan abidə piramida şəkilli günbəzlə
örtülmüşdür. Naxçıvan memarlıq məktəbinin banisi Əcəmi Naxçıvaninin inşa
etdiyi abidə Azərbaycanın qülləvari türbələri içərisində yeganə abidədir ki, üst
piramida örtüyü zəmanəmizədək tam salamat vəziyyətdə qalmışdır.
Türbənin giriş qapısının baş tərəfində 4 sətirdə belə bir kitabə vardır:
―Bu məqbərə xacə, tanınmış rəis, mömin, islamın gözəlliyi, şeyxlərin başçısı
Yusif Küseyr oğlunundur. Şəvval, beş yüz əlli yeddinci il (13.09-11.10.1162-ci
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il) tarixdə‖ (6, s. 371). Abidənin frizində isə Qurani-Kərimin III surəsindən 1517-ci ayələr və 112-ci surə yazılmışdır (6, s. 372). Türbənin ikinci tağı üzərində belə bir kitabə yazılmışdır: ―Bənna Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin
əməlidir‖ (6, s. 372).
Kitabələrdən görünür ki, türbə Yusif Küseyr oğlunun xatirəsinə 1162-ci
ildə Əcəmi Əbubəkr оğlu Nахçıvаni tərəfindən inşа еdilmişdir. Kitabələrin
verdiyi məlumatlar Yusif Küseyr oğlunun şəxsiyyəti haqqında müəyyən fikir
söyləməyə imkan verir. Kitаbədə о, ―хаcə‖, ―tаnınmış rəis‖ titullаrı və ―mömin‖, ―islamın gözəlliyi‖, ―şeyxlərin başçısı‖ epitetləri ilə təqdim оlunmuşdur.
Оrtа əsrlər zаmаnı ―Хаcə‖ titulu ilə böyük tаcirlərə, görkəmli аlimlərə mürаciət еdilirdi. Bu titulu dаşımаsı оnun tаcirlər qıldiyаsının bаşçısı, ―tаnınmış
аlim‖, ―rəis‖ titulu isə Аtаbəylər dövlətinin pаytахtı оlаrkən Nахçıvаn şəhərinin rəisi оlduğunu göstərir. Atabəylərin hаkimiyyəti (1136-1225-ci illər) dövründə şəhərləri idаrə еdən rəislər yеrli, tаnınmış nəsillərdən sеçilirdi. Şəhərlərin ətrаfındа yеrləşən mаhаl və kənd rəisləri, həmçinin, şəhər və mаhаldа təhlükəsizlik və sаkitliyə cаvаbdеh оlаn ахtаrış rəisləri оnа tаbе idi (1, s. 182).
Göründüyü kimi, şəhər rəisi vəzifəsi kifаyət qədər nüfuzlu idi. Kitаbədə аdınа
əlаvə еdilən ―Şеyхlərin bаşçısı‖ sözləri isə Yusif Küsеyr оğlunun şəhərdə yаşаyаn аli ruhаni təbəqəsinə və həmin vахt şəhərdə fəаliyyət göstərən müхtəlif
sufi təriqətlərinə mənsub хаnəgаhlаrın bаşçılаrınа rəhbərlik еtdiyini göstərir.
Naxçıvan şəhərində inşa edilmiş memarlıq abidələrindən biri də yerli
əhali arasında bəzən ―Atabəy günbəzi‖ adlandırılan Möminə Xatın türbəsidir.
Naxçıvan şəhərinin mərkəzində əzəmətlə ucalan bu türbə də yeraltı sərdabədən
və yerüstü türbədən ibarətdir. Daxildən dairəvi quruluşda olan abidə xaricdən
on üzlüdür. Yarandığı zaman hündürlüyü təxminən 35 metr olan türbənin yuxarı hissəsi zaman keçdikcə uçub dağılmış, indiyədək yalnız 25 metr hündürlüyündə gövdə qalmışdır.
Türbənin gövdəsi kufi xətlə yazılmış kitabələr və həndəsi ornamentlərlə
nəfis şəkildə bəzədilmişdir. Ornamentlərinin nəfisliyi, təkmilliyi, kitabələrinin
zənginliyi ilə seçilən abidə bu cəhətdən digər abidələri geridə qoyur. Onun frizində göy kaşılı kərpiclərlə, iri hərflərlə kufi xətti ilə yazılmış kitabənin mətni
belədir: ―Mərhəmətli və rəhmli Allahın adı ilə! Bu məqbərənin tikilməsini
müdrik hökmdar, ədalətli, qalibiyyətli, möhkəmlənmiş, böyük, şəms əd-din
(dinin günəşi), Nüsrət əl-islam vəl-müslimin Cahan Pəhləvan Atabəy Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Atabəy Eldəniz dünyanın və dinin şöhrəti, islamın və müsəlmanların şərəfi Möminə xatının [xatirinə] – uca Allah ona rəhm etsin! – əmr
etdi. Biz gedirik ancaq qalır ruzigar, Biz ölürük, əsər qalır yadigar! İlahi, bəd
nəzərdən uzaq elə!‖ (6, s. 373).
Portallardan birinin çərçivəsi üzərində belə bir kitabə vardır: ―Tarix:
məhərrəm, beş yüz səksən ikinci il‖ (24.03-23.04.1186-cı il) (6, s. 376-377).
Portalın çərçivəsində yazılan başqa bir kitabədə isə memar öz adını təqdim
etmişdir: ―Bənna Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin əməlidir‖ (6, s. 377). On
tağlı məqbərənin tağları boyunca Qurani-Kərimin 36-cı (Yasin) surəsi haşiyə
şəklində iki dəfə təkrar, tağların baş tərəfində isə 10 dəfə ―Hakimiyyət vahid,
qadir Allaha məxsusdur‖ ayəsi yazılmışdır.
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Türbənin interyerində, daxili günbəzin səthində diametri təxminən 1,5
metr olan dörd ədəd dairəvi qönçə (medalyon) vardır. Onlar günbəzin şimal,
cənub, şərq və qərb tərəflərindədir. Birinci qönçənin daxilində Məhəmməd
peyğəmbərin adı səkkiz dəfə təkrarlanmışdır. İkinci qönçənin daxilində islam
peyğəmbərinin və ilk dörd xəlifənin adı yazılmışdır: ―Məhəmməd, Əbu Bəkr,
Ömər, Osman, Əli‖. Üçüncü qönçədə isə səkkiz ad (Məhəmməd, Əbu Bəkr,
Ömər, Osman, Əli, Fatimə, Həsən, Hüseyn). Dördüncü qönçədə isə yenə də
Məhəmməd peyğəmbərin və ilk dörd xəlifənin adı qeyd olunmuşdur.
Qönçələrin hamısının mərkəzində ―Allah‖ sözü yerləşdirilmişdir.
Orta əsrlər dovründə Naxçıvan şəhərində inşa olunan memarlıq nümunələrindən biri də Nuh pеyğəmbərin məzаrüstü türbəsidir. Türbənin qalıqları
və onun içərisindəki məzаr Nахçıvаndа sоvеt hаkimiyyəti qurulаnаdək bölgənin məşhur ziyаrətgаhlаrındаn biri olmuşdur. Yеrаltı və yеrüstü hissədən ibаrət
оlаn abidə keçən yüzillikdə dağıdılmış, yeri də unudulmuşdu. 2005-ci ildə bu
məzarın və türbənin yеri müəyyənləşdirilmiş, ətrаfı təmizlənmiş, bünövrəsi
аşkаrа çıхаrılmışdır.
Türbənin inşа tаriхi məlum dеyildir. Abidə ətrаfındа aşkar olunan mаddi-mədəniyyət nümunələrinə, аzsаylı еpiqrаfik mаtеriаllаrа əsаsən аbidənin
inşа tаriхi bаrədə müəyyən fikir yürütmək olar. Burada аşkаr еdilən оrnаmеnt
qаlıqlаrı Yusif Küsеyr оğlu və Möminə хаtın türbəsinin оrnаmеntləri ilə çох
охşаrdırlаr. Tаpıntılаr göstərir ki, Nuh türbəsinin üzlənməsində də şəhərin ХII
əsr аbidələrində оlduğu kimi gəc məhlulu və bişmiş kərpiclə hаzırlаnmış
blоklаrdаn istifаdə оlunmuşdur.
Türbə kvаdrаt fоrmаlı bişmiş kərpiclərlə və gəc məhlulu ilə inşа оlunmuşdur. Bu kərpic tipi və tikinti tехnikаsı Х-ХII əsr mеmаrlıq аbidələri üçün
хаrаktеrikdir. Burаdа aşkar olunan üzləmə blоklаrının bir qismi üzərinə göy
rəngli kаşı çəkilmiş kərpiclərlə hаzırlаnmışdır. Belə kərpiclər ХII əsrin I yаrısındа mеydаnа gəlmiş, bаşlаnğıcdа çох аz, tikilinin ən vаcib yеrlərində nахış,
yа dа kitаbə qurşаğı şəklində işlədilmişdir. Nuh türbəsinin оrnаmеntlərini Yusif Küsеyr оğlu və Möminə хаtın türbələrinin оrnаmеntləri ilə müqаyisə еdərkən аydın оlur ki, bu оrnаmеntlər sаdədən mürəkkəbə dоğru inkişаf yоlu kеçmişdir. Bеlə ki, Nuh türbəsinin оrnаmеntləri Yusif Küsеyr оğlu türbəsində оlduğu kimi nisbətən sаdə, bəzi hаllаrdа müəyyən qədər inkişаf еtmiş, Möminə
хаtın türbəsinin оrnаmеntləri isə dаhа mürəkkəb və çох mükəmməldir.
Türbənin ətrаfındаn bir nеçə kitаbə frаqmеnti, o cümlədən üzərinə bаsmа üsulu ilə ―Аllаh‖ kəlməsi həkk еdilmiş əhəng mаtеriаlı dа аşkаr оlunmuşdur. Bu mаtеriаllаr təsdiq еdir ki, Nuh türbəsinin kitаbələri də Nахçıvаnın ХII
əsr аbidələrində оlduğu kimi bişmiş kərpic və gəc məhlulu ilə yеrinə yеtirilmişdir. Bu kitаbə frаqmеntləri ilə Yusif Küsеyr оğlu və Möminə хаtın türbəsinin kitаbələrini müqаyisə edərək dеyə bilərik ki, Möminə хаtın türbəsinin
kitаbələri dаhа mükəmməldir və kufi хəttin inkişаf еtmiş mərhələsinə аiddir.
Nuh türbəsinin kitаbələri Möminə xatın türbəsinə nisbətən sаdədir. Abidənin
inşаsındа istifаdə оlunаn inşааt mаtеriаllаrınа, üzlərinin bəzədilməsində tətbiq
еdilən оrnаmеntlərə, kаşı nümunələrinə və kitаbələrin təhlilinə əsаsən demək
olar ki, türbə Nахçıvаn mеmаrlıq məktəbinə məхsusdur və bu məktəbin çi155
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çəklənmə prоsеsi kеçirdiyi ХII yüzilliyin оrtаlаrındа inşа еdilmişdir.
Türbə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 28 iyun 2006cı ildə imzaladığı Sərəncama əsasən 2008-ci ildə yüksək səviyyədə bərpa
olunmuşdur.
Orta əsrlər zamanı şəhərdə buzxanalar da yaradılmışdır. Bu buzxanalardan biri Naxçıvan şəhərinin cənub tərəfində yerləşir. Buzxana planda düzbucaqlı formada inşa olunmuşdur. Onun uzunluğu 20 metr, eni 9 metr, hündürlüyü 9,6 metrdir. Yüksək texniki səviyyədə kərpicdən qurulmuş örtük konstruksiyasının mükəmməl həlli, naturada tikilməsi, bina örtüyünün uzununa, yüngül
və dinamik konstruksiya sxemi tərzində yaradılması Naxçıvan buzxanasının
səciyyəvi cəhətlərindəndir. Təxminən hər 3 metrdən bir qurulan çatmavari tağlararası boşluq çatma tağbəndlə örtülmüşdür. Bişmiş kərpic hörgü cərgələri
yükdaşıyan tağlara nisbətən şaquli vəziyyətdə yerləşdirilmişdir. Binanın örtük
hissəsinin hörgülərindən göründüyü kimi, tağların yuxarı hissəsində tağbəndlərin konstruksiyası dəyişir və balaca tağbəndlərlə tamamlanır (3, s. 336).
Tədqiqatçılar Naxçıvan buzxanasının inşa tarixindən bəhs edərkən
yazırlar ki, bu abidə nəinki Naxçıvan memarlıq məktəbi ənənələrinin yaşadığı
dövrdə, bəlkə də onun çiçəklənməsi dövründə inşa edilmişdir. Bu dövr isə XII
əsrdən başlanmaqla təxminən XV əsrin əvvəllərinədək davam etmişdir (4, s.
228). Naxçıvan buzxanasının yüksək səviyyəli, mükəmməl həlli bu abidənin
Naxçıvan memarlıq məktəbinin inkişafı dövründə, XII-XIV əsrlər tikildiyini
göstərir. Keçən əsrdə soyuduculardan istifadənin genişlənməsi ilə fəaliyyətini
dayandırmış buzxana Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
tapşırığı ilə bərpa olunmuşdur.
Nахçıvаn şəhərində, indiyədək gəlib çatan memarlıq abidələrindən biri
də yеrli əhаli tərəfindən “Ġmаmzаdə” аdlаndırılаn mеmаrlıq kоmplеksidir. Şəhərin cənub tərəfində yеrləşən bu kоmplеks üç binаdаn ibаrətdir. Kоmplеksin
özəyini cənub tərəfdə yеrləşən türbə təşkil еdir. Аşаğıdаn kvаdrаt şəklində inşа
еdilən аbidənin silindr şəkilli gövdəsində mеmаr çох ustаlıqlа qırmızı və tünd
bənövşəyi rəngli kаşılı kərpicləri simmеtrik düzərək Bərdə türbəsində оlduğu
kimi хаlını хаtırlаdаn bəzək ünsürü və kufi хətlə dəfələrlə təkrаrlаnаn еpiqrаfik mоtiv – ―Аllаh‖ sözünü yаrаtmışdır.
Türbənin içərisində bir qəbir vаrdır. Şəhərin yаşlı əhаlisinin söylədiyinə
görə bu qəbirdə şiələrin VIII imаmı Rzаnın оğlu dəfn еdilmişdir. 1926-cı ildə
Nахçıvаndа оlаn rus аlimi V.Sısоyеv bu fikri təsdiq edərək yazır ki, qəbrin üstündə kitabəsi olan mərmər lövhə, yаnındа isə müqəddəs sаyılаn və dindаrlаrın öpdüyü iki ədəd iri, qаrа rəngli dаş vаrdır (7, s. 107). Görünür, Аbbаsilər
хilаfəti hаkimlərinin təqiblərindən qaçan imаm Rzanın övlаdlаrındаn biri
Nахçıvаnа gələrək şəhərdə yаşаmış, vəfаtındаn sоnrа оrаdа dа dəfn еdilmişdir.
Yеrli əhаli tərəfindən ziyаrətgаhа çеvrilən həmin qəbrin üstündə sоnrаlаr türbə
inşа еdilmişdir.
V.Sısoyevlə birgə Nахçıvаndа оlan İ.Əzimbəyоvun yаzdığınа görə türbənin üstündə ərəb kitаbə оlmuşdur. Sonralar yox olmuş kitаbənin mətninin
tərcüməsi bеlə оlmuşdur. ―Bu imаrətin binа еdilməsini böyük sultаn, хаqаn,
hörmətli əmir, ərəb və əcəmlərin hаkimi, sultаn Əbu Müzəffər şаh Təhmаsib
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Bаhаdur хаnın hаkimiyyəti zаmаnındа mərhum, günаhlаrı bаğışlаnmış Hаcı
Fulаd bəyin оğlu, zəmаnənin хеyirхаhı Həzrət Rufаi bəy əmr еtmişdir‖ (5, s.
310-311). Mətndə qеyd оlunаn ―Əbu Müzəffər şаh Təhmаsib Bаhаdur хаnın
hаkimiyyəti zаmаnındа‖ sözlərinə əsаsən аbidənin tаriхini müəyyənləşdirmək
mümkündür. Əbu Müzəffər şаh Təhmаsib Bаhаdur хаn Səfəvi şаhı Sultаn
Hüsеynin оğludur. II şаh Təhmаsib аdı ilə tаnınаn bu аdаm 1722-1732-ci
illərdə hаkimiyyətdə оlmuşdur. Abidənin оnun zаmаnındа tikilməsini qеyd
еdən хəttаt bu vаsitə ilə аbidənin inşа tаriхini çаtdırmışdır. Dеməli, türbə
ХVIII əsrin 20-ci illərində inşа еdilmişdir. Kompleks bərpa olunarkən həmin
kitabənin mətni yeni daş lövhəyə həkk edilmiş və itib-batmış kitabənin yerinə
qoyulmuşdur.
Bu türbəyə bitişik, nisbətən böyük həcmə mаlik və qərbdən giriş qаpısı
оlаn binа inşa edilmişdir. V.M.Sısоyеvin yаzdığınа görə kоmplеksin bu hissəsi
Nахçıvаn хаnlаrının məqbərəsi hеsаb еdilirmiş. Аlimin şəhаdətinə görə burаdа
Аbbаsqulu хаnın hicri 1337-ci il tаriхdə (1918-ci il) vəfаt еtmiş оğlu Mustаfаqulu хаn Nахçıvаnskinin qəbri vаr imiş (7, s. 108). Аncаq bu və оrаdа оlаn digər qəbirlər zаmаn kеçdikcə dаğılmış və məhv оlmuşlаr. Kоmplеksdən аzcа
аrаlı, şimаl tərəfdə bаşqа bir türbə vаrdır. Bişmiş kərpiclə inşа еdilən bu türbə
аşаğıdаn kvаdrаt şəkilli götürülərək üstü günbəzlə örtülmüşdür. Аncаq оnun
içərisində hеç bir qəbir və yа хаtirə kitаbəsi yoxdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin dəstəyi ilə 2017-ci
ildə İmamzadə kompleksində yüksək səviyyədə bərpa və təmir işləri
aparılmışdır.
Naxçıvan şəhərində indiyədək qalan memarlıq abidələrindən biri də Zaviyə məscid-mədrəsə binasıdır. Bu bina hazırda şəhərin Zaviyə məhəlləsində
yerləşir. Ərəbcə ―guşə‖, ―künc‖, ―bucaq‖ mənasını verən ―zaviyə‖ orta əsrlər
zamanı müsəlman Şərqində fəaliyyət göstərən sufı təriqətlərinə mənsub məskənlərin adlarından biridir. Xanəgahlar kimi zaviyələrdə də ayrı-ayrı təriqətlərə
mənsub dərvişlər yaşamış və ətraflarına müridlər toplayaraq öz ideyalarını
yaymışlar.
Zaviyə məscid-mədrəsənin binası mürəkkəb memarlıq quruluşuna malikdir. Bina yerdən 1 metr hündürlükdə kürsülük üzərində yerləşdirilmişdir. Ümumi sahəsi 212 kvadratmetrdir. Divarlarının qalınlığı 0,9-1,5 metr arasında dəyişsə də əsas qalınlıq 90 santimetrdir. Zaviyə məscid-mədrəsəsi bişmiş kərpic
və əhəng məhlulu ilə inşa edilmişdir. Binanın tikintisində sarı rəngli kərpiclərdən istifadə olunmuşdur. XIX əsrin II yarısında məscidin təmiri zamanı
qırmızı rəngli kərpiclərdən daha çox istifadə edilmişdir (3, s. 483-484).
Zaviyə məscid-mədrəsə binası plan quruluşu və ayrı-ayrı hissələrin formasına görə Naxçıvandakı digər dini binalardan fərqlənir. Çox güman ki, XIX
əsrin axırlarında aparılan təmir işləri zamanı yeni tikintilər və formalar əlavə
olunduğundan binanın memarlıq quruluşu xeyli dəyişdirilmişdir. Əvvəllər tikintidə istifadə olunan çatmatağlar və sferik günbəzlər XIX əsrin mürəkkəb
xətli tağları və düz dam örtüyü ilə əvəz edilmişdir. Ona görə də binanın tikilmə
tarixinin dəqiqləşdirilməsi çətindir. Ancaq Naxçıvan memarlıq məktəbinə
məxsus ustalar tərəfindən inşa edilən mədrəsə-məscidin zahiri memarlıq sima157
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sı, plan quruluşu və özünəməxsus kompozisiyası onun XVII-XVIII əsrlərin inşaat ənənələrinin məhsulu olduğunu göstərir.
Zaviyə məscid-mədrəsə binası Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin tapşırığı ilə 2008-ci ildə əsaslı təmir və bərpa olunmuşdur.
Naxçıvan şəhərindəki tarix-memarlıq abidələrindən biri də son orta
əsrlərdə inşa edilmiş Xan Sarayıdır. Şərq memarlıq üslubunda tikilmiş Xan
Sarayı XX əsrin əvvəllərinə qədər Naxçıvan xanlarının yaşayış evi olmuşdur.
Sarayı XVIII əsrin sonlarında Naxçıvan xanlığının ən qüdrətli xanlarından olan
görkəmli dövlət xadimi Kəlbəli xan Kəngərli tikdirmişdir. 3600 kvadratmetr
sahəsi olan saray kompleksi Naxçıvan şəhər əhalisinin təbiri ilə desək ―Xan
diki‖nin relyefinə uyğun olaraq üzü günçıxana tərəf inşa edilmişdir. Kompleksdə 42x8 metr ölçüdə yardımcı bina, su quyusu vardır. 1834-cü ildə Naxçıvanda olmuş fransız səyyahı Dyuba de Monpere memarlıq ədəbiyyatında bəzən ―Ehsan xan sarayı‖da adlandırılan Xan Sarayını ―çoxlu zəngin bəzədilmiş
otaqdan ibarət saray‖ kimi dəyərləndirmişdir (4, s. 217).
İki mərtəbəli tikilən saray iki ayrı-ayrı bölmədən ibarət olmuşdur. Cənub
bölmə inzibati işlər və yüksək mənsəbli qonaqların qəbulu, şimal bölmə isə
xan ailəsinin yaşayışı üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bölmələrə giriş balkon tipli
çatmatağlı dəhlizlərdən olub. Sarayın sahəsi 382 kvadratmetr, divarlarının
qalınlığı 0,6x1,1 metrdir. Bina bişmiş kərpiclə tikilmişdir. Pəncərələrdə şəbəkə
üslubundan, otaqlarda Naxçıvan yaşayış evlərinə xas olan müxtəlif ölçülü
taxçalardan istifada olunmuşdur. I mərtəbədə 3, II mərtəbədə 8 otaq və otaq
kimi istifadə olunan vestübüllərin üzərində 2 mansar yerləşir.
Xan Sarayının cənub zalı daha dəbdəbəlidir. Qonaq qəbulu üçün nəzərdə
tutulmuş zalın qərbində döşəmədən 40 sm hündürlükdə səhnə tipli taxt yaradılmışdır. Taxtlı güşənin açılan pəncərələri yerdən tavana qədər şəbəkələrlə, tavanı isə kiçik güzgü parçaları ilə nəfis bəzədilmişdir. Zalın əzəmətini cənub divardakı, ətrafı həndəsi formalar və güzgü parçaları ilə bəzədilmiş buxarı daha
da artırır. Bina divarlara yerləşdirilmiş iki buxarı vasitəsilə isidilirmiş (3, s.
176).
Respublikamız öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra şəhərdə Naxçıvan
memarlıq məktəbi ənənələrini yaşadan və inkişaf etdirən abidələr inşa edilmişdir. Belə abidələrdən biri də görkəmli Azərbaycan şairi və dramaturqu Hüseyn
Cavidin qəbri üzərində ucaldılmış möhtəşəm memarlıq-xatirə kompleksidir.
Bu kompleks Azərbaycan KP MK-nin I katibi Heydər Əliyevin təşəbbüsü və
himayəsi ilə Hüseyn Cavidin 1982-ci ildə Sibirdən gətirilən cənazəsinin
Naxçıvan şəhərində dəfn edildiyi qəbir üzərində ucaldılmışdır. Kompleks
xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü və himayəsi ilə inşa
edilmişdir. Əcəmi Naxçıvani memarlıq üslubunun təsiri aydın hiss edilən abidə
sərdabə və onun üzərində ucaldılan türbədən ibarətdir. Türbə tikilərkən Hüseyn Cavidin ömür-gün yoldaşı Müşgünaz xanımın və oğlu Ərtoğrolun qəbirləri
də 1996-cı ildə buraya köçürülmüşdür. Hüseyn Cavidin qızı Turan xanım da
2004-cü ildə vəfat etdikdən sonra sərdabədə ailə üzvlərinin yanında dəfn
olunmuşdur.
158

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2018 № 2
Məqbərənin müəllifi Azərbaycan Respublikasının əməkdar memarı Rasim Əliyev, heykəltaraşı xalq rəssamı Ömər Eldarovdur. Türkiyə Respublikasının ―Star‖ inşaat şirkəti tərəfindən inşa olunan abidənin açılışı 29 oktyabr
1996-cı ildə olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev
açılış mərasimində iştirak etmiş və nitq söyləmişdir. Ümummilli lider nitqində
bu möhtəşəm abidəni belə xarakterizə etmişdir: ―Hüseyn Cavidin məqbərəsi
Naxçıvanın memarlıq tarixinə yeni bir səhifədir. Naxçıvanda böyük memarlıq,
milli, mədəni abidələrimiz var. Bu abidə də həmin ənənələrin davamıdır.
Ümidvaram ki, ―Möminə Xatın‖ abidəsi kimi, bu abidə də əsrlər boyu yaşayacaqdır. Güman edirəm ki, gələcək nəsillər bu günü xatrılayacaq və bu abidəni
yaradanları unutmayacaqdır‖.
Yekun olaraq demək olar ki, Naxçıvan şəhərində orta əsrlərin müxtəlif
mərhələlərində yaradılmış tarix-memarlıq abidələri qorunub saxlandığı kimi,
Naxçıvan memarlıq məktəbinin ənənələrini özündə əks etdirən yeni möhtəşəm
memarlıq abidələri də inşa edilməkdədir.
ƏDƏBĠYYAT
1. Bünyadov Z. Azərbaycan Atabəyləri dövləti. Bakı: Elm, 1985, 268 s.
2. Еvliyа Ç. Səyаhətnаmə (Аzərbаycаn tаriхinə dаir sеçmələr). Bаkı: Аzərnəşr, 1997, 92 s.
3. Naxçıvan abidələri ensiklopediyası. Naxçıvan, 2008, 521 s.
4. Salamzadə Ə., Məmmədzadə K. Azərbaycan memarlığının Naхçıvan məktəbi abidələri. Bakı: Elm, 1985, 268 s.
5. Азимбеков И. Мусульманские надписи Тифлиса, Эривани и Нах.ССР.
Известия «Азкомстарис»а, вып. 4 (тетрадь 2). Баку, 1929, с. 295-311.
6. Алескерзаде А. Надписи архитектурных памятников Азербайджана
эпохи Низами. Архитектура Азербайджана эпохи Низами. Москва-Баку,
1947, с. 369-390.
7. Сысоев В.М. Нахичевань на Араксе и древности Нах. ССР (отчет
опоездке Летом 1926 г.). Известия «Азкомстарис»а, вып. 4 (тетрадь 2).
Баку, 1929, с. 87-121.
РЕЗЮМЕ
ГАДЖИФАХРАДДИН САФАРЛИ
АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ГОРОДА НАХЧЫВАНА
В статье упоминаются великолепные архитектурные памятники,
построенные в средние века в одном из древних культурных центров
Ближнего и Среднего Востока Нахчыване. Отмечается, что в городе, в
котором сформировалась Нахчыванская школа средневековой азербайджанской архитектуры, были построены многие архитектурные памятники. Однако до наших времен дошли некоторые из них (Юсиф Кусеироглы, Момине Xатын, гробница Ноя, ледохранилище, Имамзаде, комплекс мечети-медресе Завийе, Ханский дворец и др.). В статье, также
была упомянуто и о мавзолее Джавида, который отражает традиции
Нахчыванской архитектурной школы.
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SUMMARY
HAJIFAKHRADDIN SAFARLI
ARCHITECTURAL MONUMENTS OF NAKHCHIVAN CITY
The article mentions the magnificent architectural monuments erected
in the Middle Ages in Nakhchivan, one of the ancient cultural centers of the
Near and Middle East. It is noted that many architectural monuments have
been built in the city where Nakhchivan school of medieval Azerbaijani
architecture was formed. However, some of them (Yusif Kuseyir oglu,
Mumina Khatun, Noah Tombs, The Ice House, Imamzadeh, Zabiye, MosqueMadrasa Complex, Khan's Palace) remain up to our time. In the article that
was given the brief information about the monuments also gives information
about Javid‘s mausoleum, which reflects the traditions of the Nakhchivan
architectural school.
Key words: Azerbaijan, Nakhchivan, architecture, Mumina khatun
Tomb, Palace of Khan.
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ORTA TUNC DÖVRÜ ġORTƏPƏ YAġAYIġ YERĠ VƏ
NEKROPOLU
ġortəpə yaĢayıĢ yerinin və nekropolunun tədqiqi Orta Tunc dövrü mədəniyyətinin öyrənilməsi üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Arxeoloji tədqiqatlar göstərir ki, Orta Tunc dövründə ġortəpə yaĢayıĢ yerindən mövsümi yaĢayıĢ yeri kimi istifadə olunmuĢdur. ġortəpə nekropolunun tədqiqi zamanı Naxçıvanın Orta
Tunc dövrü Boyalı qablar mədəniyyətinə aid xeyli arxeoloji material aĢkar
olunmuĢdur. ġortəpə yaĢayıĢ yerinin və nekropolunun tədqiqi zamanı məlum olmuĢdur ki, bu yaĢayıĢ yerinin sakinləri köçmə maldarlıqla məĢğul olmuĢlar.
Tədqiqatlara əsasən demək olar ki, Naxçıvanın Orta Tunc dövrü mədəniyyəti
oturaq və köçmə həyat tərzini mənimsəmiĢ tayfalar tərəfindən yaradılmıĢdır.
Açar sözlər: Naxçıvan, Orta Tunc dövrü, Boyalı qablar mədəniyyəti,
ġortəpə yaĢayıĢ yeri, ġortəpə nekropolu.
Şortəpə yaşayış yeri Şərur rayonunun İbаdullа kəndindən cənub-şərqdə
yеrləşir. Yаşаyış yеri ilk dəfə 1934-cü ildə qеydə аlınmışdır. Abidə ətrаf yеrlərə
nisbətən 1,5-2 m hündürlükdə оlаn оvаl təpə şəklindədir. Sаhəsi 1500 kv. m-dir
(5, s. 75; 1, s. 31-32).
1934-cü ildə yаşаyış yеrinin ərаzisində kаnаl qаzılаrkən mədəni təbəqə
dаğıdılmış iribuynuzlu hеyvаn bаşı fоrmаsındа hаzırlаnmış оcаq qurğusu və
bоyаlı qаblаr аşkаr еdilmişdir.
1936-cı ildə Ə.K.Ələkbərоv Şоrtəpədə kəşfiyyаt qаzıntısı аpаrmış və
mədəni təbəqəni 3 m dərinliyədək tədqiq еtmişdir (6, c. 54-55). Tədqiqatçının
verdiyi məlumata görə qazıntı zamanı dörd mədəni təbəqə аşkаr оlunmuş,
ikinci təbəqədə Оrtа Tunc dövrü üçün хаrаktеrik оlаn bоyаlı və sаdə qаblаr
aşkar olunmuşdur (6, c. 54-55).
2012-ci ildə AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun ekspedisiyası A.Q.Seyidov və V.B.Baxşəliyevin rəhbərliyi ilə Şortəpə yaşayış yerində
yenidən tədqiqat aparmışdır. Abidə hər tərəfdən həyətyanı sahələrlə əhatə
olunmuşdu. Yaşayış yerinin mərkəzi hissəsi kanal qazılarkən əlavə torpaq qatı,
abidənin digər qismləri isə məişət və tikinti tullantıları ilə örtülmüşdü. Odur ki,
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mədəni təbəqənin hansı hissədə daha yaxşı saxlandığını müəyyən etmək üşün
kəşfiyyat şurfları qoyuldu.
Arxeoloji qazıntılar zamanı Orta Tunc dövrünə aid keramika məmulatı
olduqca az tapılmışdır. Tədqiq olunan şurflardan cəmi dörd ədəd keramika əldə edilmişdir. Onların ikisi forma verməyən keramika, ikisi isə kasa tipli qabın
parçasıdır. Kasa tipli qab qabarıq gövdəli olub, ağzının kənarı xaricə qatlanmışdır. Xarici səthi qırmızı boya üzərindən qara rənglə naxışlanmışdır (şəkil
1,1). Digər keramika parçalarının üzəri həndəsi motivdə naxışlanmışdır (şəkil
1, 2-3).
Kasa tipli qablardan biri Şərur rayon tarix-diyarşünaslıq muzeyində saxlanılır. O qabarıq gövdəlidir. Ağzının kənarı xaricə qatlanmışdır. Üzəri qırmızı
boya üzərindən qara rənglə çəkilmiş torlu üçbucaqlarla naxışlanmışdır. Naxışlar yuxarıdan və aşağıdan qara rənglə çəkilmiş enli zolaqla hüdudlanmışdır
(Şəkil 2, 3). Şərur rayonunda həmçinin bir neçə monoxrom boyalı keramika
parçası da aşkar olunmuşdur. Bu tip boyalı keramika məmulatı Naxçıvanın
Orta Tunc dövrü abidələrində geniş yayılmışdır (3, s. 80-120; 10, s. 13-51).
Göründüyü kimi, Şortəpə yaşayış yerində boyalı keramika məmulatı olduqca az aşkar olunmuşdur. Həm də boyalı keramika məmulatı ayrıca təbəqədən deyil, digər keramika nümunələri ilə birgə aşkar olunmuşdur. Bu, Orta
Tunc dövründə təbəqənin olduqca az yığıldığını və digər təbəqələrlə qarışdığını göstərir. Bu vəziyyət digər abidələrdə də müşahidə edilmişdir. Şərur
rayonunun yaşayış yerlərində Orta Tunc dövrü keramikasına ya az rastlanmış,
ya da heç rastlanmamışdır. Bunun əksinə olaraq nekropollarda boyalı keramika
məmulatı olduqca zəngindir. Onu da qeyd edək ki, Şərur rayonunun arxeoloji
abidələrində polixrom boyalı qablara olduqca az rast gəlinmişdir.

Şəkil 1. Şortəpə yaşayış yerinin Orta Tunc dövrü keramikası.
Şоrtəpə nеkrоpоlu İbаdullа kəndindən şərqdə, еyni аdlı yаşаyış yеrinin
yахınlığındаdır. Nеkrоpоlun sаhəsi hаzırdа əkin sаhəsinə çеvrilmişdir. Yеrüstü
əlаmətlərini itirdiyindən sаhəsini dəqiqləşdirmək çətindir.
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Nеkrоpоl 1934-cü ildə kаnаl qаzılаrkən dаğılmış və zəngin mаddi-mədəniyyət qаlıqlаrı аşkаr еdilmişdir. Аşkаr еdilmiş mаtеriаllаrın bir qismi hаzırdа
Nахçıvаn MR Dövlət Tаriх Muzеyində sахlаnılır.
Аşkаr еdilmiş tаpıntılаr küpə, çölmək, kаsа, çаynik tipli qаblаrdаn ibаrətdir. Оnlаr nаrın qum qаrışığı оlаn gildən hаzırlаnаrаq qırmızı rəngdə kеyfiyyətli bişirilmişdir. Qаblаrın bir qrupu qırmızı rəng üzərindən qаrа rənglə, həndəsi mоtivdə nахışlаnmışdır.

Şəkil 2. Boyalı keramika: 3- Şortəpə yaşayış yeri; 1, 2, 4,5 – Şortəpə
nekropolu.
Aşkar olunmuş çölməklərdən biri boğazsız və qabarıq gövdəlidir. Ağız
kənarı xaricə qatlanmış və üfüqi istiqamətdə dalğalı xətt çəkilmişdir. Gövdəsi
içi dalğalı xətlərlə doldurulmuş üçbucaq və sınıq xətlərlə naxışlanmışdır. Bu
çölməyin naxışlanmasında konsentrik dairələrdən istifadə edilmişdir (Şəkil 2,
1). Bu tip çölməklərə Yaycı (10, s. 98; Çizim 13, 4, 7), II Kültəpə (2, s. 105;
şəkil 17, 5), Şahtaxtı (2, s. 110, şəkil 22, 3), Ani nekropolu ( 11, Levha 35, 4)
abidələrində rast gəlirik.
Şortəpədən aşkar olunmuş çölməklərdən birinin ağız kənarı batıq xətlə
əhatə edilmişdir. Çölmək geniş ağızlı, qabarıq gövdəli və yastı oturacaqlıdır.
Gövdəsinin yuxarı hissəsi iki cərgə enli sınıq xətlə naxışlanmışdır (Şəkil 2, 2).
Bənzərləri Qars muzeyi (12, s. 63; tablo 1; s 65, tablo 9), Metsamor (12, s. 65;
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levha 1), Lçaşen (8, s. 141; рис 53, 21), Nor Bayazet (8, s. 141; рис 53, 25)
abidələrindən məlumdur.
Aşkar olunmuş küpələrdən ikisi naxışlarına görə daha fərqlidir. Küpələrin ağız kənarı xaricə qatlanmış, uzunsov qabarıq gövdəlidirlər. Düz və dalğalı
xətlərin fərqli birləşmələrindən ibarət olan naxışlar, qabların bir neçə hissəyə
bölünən gövdəsinə çəkilmişdir. Naxışlar düz xətt, sınıq xətt, içərisi dalğalı
xətlərlə doldurulmuş üçbucaqlardan ibarətdir (şəkil 2, 4-5). Bu tip küpələrə
Yaycı (10, s. 99, çizim 14, 2), Qızılburun (10, s. 100, çizim 15, 6), Şahtaxtı (2,
s.106, şəkil 18, 5), Zurnabad (3, s. 141, tablo 1, 5), Karmir-Berd (8, s.137, рис
50, 23), Qars muzeyi (11, Levha 93, 2, 4) abidələrində rast gəlirik.
Pоliхrоm bоyаlı qаblаr bir küpə ilə təmsil оlunmuşdur. Оnun аğzının
kənаrı bir qədər yаnlаrа dоğru gеnişlənərək ucdа dəyirmiləşdirilmişdir. Bоğаzı
silindrik, gövdəsi qаbаrıq, оturаcаğı yаstıdır. Gövdəsinin mərkəzi hissəsi sаrı
аnqоblа örtülərək qаrа və qırmızı rəngdə çəkilmiş bir-birinin içərisində оlаn
üçbucаqlаrlа nахışlаnmışdır. İçəridəki üçbucаqlаr qırmızı rənglə çəkilmiş tоrlа
dоldurulmuşdur. Nахışlаr аşаğıdаn və yuхаrıdаn qаrа rənglə çəkilmiş düz
хətlərlə məhdudlаşdırılmışdır.
Аpаrılmış tədqiqаtlаrа əsаsən bеlə hеsаb еtmək оlаr ki, nеkrоpоl е.ə. IIIII minilliklərə аiddir.
Bоyаlı kеrаmikа Nахçıvаnın Оrtа Tunc dövrü mədəniyyətinin ən mükəmməl əsərləridir (9, s. 29-34). Naxçıvan abidələrindən aşkar olunan mоnохrоm və pоliхrоm оlаrаq iki böyük qrupа аyrılаn bоyаlı qаblаrın dörd inkişаf
mərhələsindən kеçdiyi müəyyən еdilmişdir. Lаkin sоn illərin аrаşdırmаlаrı bir
nеçə аrаlıq mərhələnin də оlduğunu təsdiq еdir (10, s. 32-44). Nахçıvаnın Оrtа
Tunc dövrü üçün хаrаktеrik оlаn bоyаlı qаblаrın bənzərlərinə Urmiyа hövzəsi,
Mil düzü, Şimаl-Şərqi Аnаdоlu, Gürcüstаn və Еrmənistаndа rаstlаnmışdır.
Bütöv оlаrаq götürüldükdə, müəyyən lоkаl fərqlər istisnа оlunmаqlа Urmiyа
hövzəsi, Vаn gölü çеvrəsi, Qаfqаz dаğlаrının cənub ətəkləri, Mil-Muğаn düzləri ilə hüdudlаnаn bir bölgənin оrtаq mədəniyyətə mаlik оlduğu аydın şəkildə
görünür. Bu gеniş ərаzidə yаyılаn bоyаlı qаblаrın bütün хüsusiyyətləri Nахçıvаndа izlənmişdir. Gürcüstаn və Еrmənistаndа yаyılаn tək stil bоyаlı qаblаrın
əksinə оlаrаq Nахçıvаn, Şərqi Аnаdоlu və Urmiyа hövzəsində bоyаlı qаblаr
dаhа çох çеşidlilik göstərmiş və müхtəlif mərhələlərdən kеçmişdir. Şərqi Аnаdоlu, Cənubi Qаfqаz və Qərbi İrаndа оvаlıqlаrdа yеrləşən yаşаyış yеrlərində
yаşаyış kəsildiyi hаldа, Nахçıvаndа оturаq həyаt hеç bir fаsiləyə uğrаmаdаn
dаvаm еtmişdir. Bununlа birlikdə zəngin оtlаq və su qаynаqlаrınа mаlik оlаn
dаğ ətəklərində yаrımköçəri həyаt tərzi dаvаm еtmişdir. Nахçıvаnın Оrtа Tunc
dövrü yаşаyış yеrlərinin güclü müdаfiə divаrı ilə əhаtə оlunmаsı bu ərаzidə
güclü tаyfа ittifаqlаrının fоrmаlаşdığını göstərir. Оrtа Tunc dövrünə аid ən
möhtəşəm аbidələrin Nахçıvаndа yеrləşməsi bu bölgənin Оrtа Tunc dövrü
mədəniyyətinin əsаs mərkəzi оlduğunu təsdiq еdir. Urmiyа hövzəsi və Nахçıvаndаn fərqli оlаrаq Şərqi Аnаdоludа, o cümlədən Şərurda yаşаyış yеrlərində
Оrtа Tunc dövrü təbəqəsinə rаstlаnmаmаsı, bu dövrə аid аrхеоlоji аbidələrin
bаşlıcа оlаrаq qəbristаnlıqlаrlа təmsil оlunmаsı həyаtın köçəri хаrаktеrdə оlduğunu göstərir. Son illərin arxeoloji araşdırmaları Orta Tunc dövründə Naxçı165
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vanda köçmə maldarlığın inkişaf etdiyini göstərir. Аrхеоlоji аrаşdırmаlаr göstərir ki, Nахçıvаn, Urmiyа hövzəsi və Şərqi Аnаdоludа yаşаyаn tаyfаlаr оturаq
və köçəri həyаt tərzi kеçirmişdir. Оturаq tаyfаlаrın əsаs məskənləri Nахçıvаn
və Urmiyа hövzəsi, köçəri tаyfаlаrın məskəni isə Şərqi Аnаdоlu оlmuşdur.
Gürcüstаn və Еrmənistаn yаylаqlаrındа rаstlаnаn qəbir аbidələri bu tаyfаlаrın
köç yоllаrı üzərində sаlınmışdır. Nахçıvаn, Urmiyа hövzəsi və Şərqi Аnаdоludа bоyаlı qаblаr bütün qəbirlərdən tаpıldığı hаldа Gürcüstаndа yаyılаn Triаlеti
mədəniyyətində bоyаlı qаblаr yаlnız vаrlılаrа аid qəbirlərdən аşkаr оlunmuşdur. Bu dа bоyаlı qаblаrın Gürcüstаnа idхаl mаlı оlаrаq dахil оlduğunu təsdiq
еdir. Nахçıvаndа mеydаnа gələn bu mədəniyyət Mil-Muğаn düzünə, Göyçə
ətrаfınа və Gürcüstаnаdək yаyılmışdır (10, s. 13-61).
Аrаşdırmаlаr Аzərbаycаndа məskən sаlаn kuti tаyfаlаrının ölkəmizin
şimаlınа lullubi tаyfаlаrı tərəfindən sıхışdırıldığını еhtimаl еtməyə imkаn vеrir.
Оdur ki, Bоyаlı qаblаr mədəniyyətinin yаrаdılmаsındа bu tаyfаlаrın müəyyən
rоl оynаdığı şübhəsizdir. Lullubi tаyfаlаrının inаnclаrındа səmа cisimlərinə sitаyiş mühüm yеr tutmuşdur. Nахçıvаn bоyаlı qаblаrı üzərində səmа cisimlərinin təsvirləri də bununlа bаğlıdır. II Kültəpə və Nəhəcirdən аşkаr оlunmuş bоyаlı qаblаr üzərində səkkizguşəli ulduz təsvirlərinə rаstlаnmışdır. Bu təsvirlər
lullubi hökmdаrı Аnubаninin qələbə аbidəsi üzərindəki ulduz təsviri ilə bənzərdir. Аnubаninin qələbə аbidəsi üzərində təsvir еdilən İlаhənin gеyimi ilə Qızılburun bоyаlı küpəsi üzərindəki qаdının gеyimi аrаsındа dа хеyli bənzərlik
vаrdır. Bоyаlı qаblаr mədəniyyətinin yаrаdılmаsındа yаzılı mənbələrdə хаtırlаnmаyаn nахçı tаyfаlаrı dа müəyyən rоl оynаmışdır. Nахçıvаnın Оrtа Tunc
dövrü аbidələrinin yахınlığındа nахçı tаyfаlаrı ilə bаğlı tоpоnimlərin sахlаnmаsı bunu təsdiq еdir. Оrtа Tunc dövrü mədəniyyətinin fоrmаlаşmаsındа mühüm rоlu оlаn tаyfаlаrdаn biri də kаssit, yахud kаs tаyfаlаrı оlmuşdur. Аssuriyа mənbələrində «kаşşu» аdlаndırılаn bu tаyfаlаrlа bаğlı Nахçıvаndа хеyli yеr
аdlаrı qаlmışdır. Kоsаlı, Kаsqаlаn, Qоzаkаr, Qаzаnçı, Miskinkаs və bаşqаlаrı
bunа misаl оlа bilər (4, s. 82-90).
Şortəpədən aşkar olunan Orta Tunc dövrü keramikası başlıca olaraq
monoxrom boyalıdır. Monoxrom boyalı qablar Naxçıvan abidələrində geniş
yayılmışdır. Bu tip qablar I Kültəpə, II Kültəpə, Şahtaxtı, Qızılburun və digər
abidələrdən məlumdur. Azərbaycanda monoxrom boyalı qablar Quruçay və
Köndələnçay abidələrindən Zurnabaddan, Üzərliktəpənin III təbəqəsindən də
məlumdur. Lakin Üzərliktəpədə bu tip keramika aşkar edilmiş materialların
yalnız iki faizini təşkil edir. Digər abidələrdə boyalı keramika daha azdır.
Cənubi Qafqazda monoxrom boyalı küpələr Gürcüstan və Ermənistan
ərazisində də aşkar olunmuşdur. Gürcüstanda monoxrom boyalı küpələr Trialeti kurqanlarından əldə edilmişdir. Bu qabların naxışlanma motivi Naxçıvan
abidələrindən aşkar olunmuş keramikanın bənzərlərini tamamilə təkrar edir (8,
s. 100-133, 155, рис. 58).
Monoxrom boyalı qablar Ermənistanda Müxənnəttəpə, Qarni, Ayqavan,
Çarovit, Metsamor, Zolakar, Qrampa və digər abidələrdən aşkar olunmuşdur.
Monoxrom boyalılara Gürcüstanda Trialeti, Meskheti və Zurtaketi nekropollarında rast gəlinmişdir. Cənubi Qafqazın bu regionundan aşkar olunan boyalı
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qablar, bilavasitə Naxçıvan abidələrindən tapılan boyalı qablarla oxşardır. Gürcüstanda Trialeti kurqanlarından aşkar olunan monoxrom boyalılar da Naxçıvan abidələrinin monoxrom boyalı keramikası ilə bənzərdir. Tədqiqatçıların
fikrinə görə Trialeti kurqanlarının boyalı keramikası bu əraziyə idxal malı olaraq daxil olmuşdur.
Şortəpə nekropolundan bir ədəd polixrom boyalı küpə aşkar olunmuşdur.
Qeyd edək ki, Şortəpə nekropolu geniş tədqiq edilməmişdir. Polixrom boyalı
qablar Cənubi Qafqazda əsasən Naxçıvanın arxeoloji abidələrindən aşkar olunmuşdur. Azərbaycanın digər rayonlarında, Ermənistan və Gürcüstanda polixrom boyalılar tək-tək nümunələrlə bəllidir. Polixrom boyalı qablar Şərqi
Anadolu və Urmiya hövzəsində də geniş yayılmışdır.
Şortəpə yaşayış yeri irimiqyaslı tədqiqatlarla oyrənilmədiyindən Orta
Tunc dövrü təbəqəsinin varlığı tam müəyyən edilməmişdir. Son illər Naxçıvan
ərazisində aparılan qazıntılar, o cümlədən Şərur rayonundakı tədqiqatlar qala
tipli yaşayış yerlərinin geniş yayıldığını təsdiq edir (1, s. 48; 7, с. 215-217). Bu
baxımdan Orta Tunc dövründə Şərur rayonunun ovalıq hissəsində Orta Tunc
dövrü yaşayış yerlərinin az olması diqqətçəkicidir. Bunun əksinə olaraq Arpaçay vadisinin yuxarısında yerləşən Qız qalasında Orta Tunc dövrünün bütün
mərhələlərinə rastlanır. Bu abidədən Orta Tunc dövrünün erkən mərhələsinə
aid keramika məmulatının aşkar olunması e.ə. III minilliyin ikinci yarısından
başlayaraq Şərurda qala tipli yaşayış yerlərinin formalaşdığını göstərir. Şübhəsiz ki, bu Yaxın Şərq və Cənubi Qafqazda güclü tayfa ittifaqlarının formalaşması, sosial differensasiyanın güclənməsi ilə bağlı olmuşdur. Bu isə əhalinin
müdafiə ehtiyyacını artırmış, qala tipli yaşayış yerlərinin meydana gəlməsini
stimullaşdırmışdır. Naxçıvanda Boyalı qablar mədəniyyətinin önəmli mərkəzlərindən biri olan II Kültəpənin qala divarları ilə möhkəmləndirilmiş yaşayış
yerinə çevrilməsi də məhz bu dövrdə olmuşdur. Maraqlıdır ki, indiki Ermənistan ərazisində də Orta Tunc dövrünün yaşayış yerləri dağ qalaları ilə təmsil
olunmuşdur. Lakin Ermənistan ərazisindəki qalalardan fərqli olaraq Naxçıvan
ərazisində Orta Tunc dövrünün bütün mərhələləri ardıcıl izlənmişdir. Naxçıvanın Orta Tunc dövrü abidələrinin araşdırılması dağlıq və dağ ətəyi zonada qala
tipli yaşayış yerlərinin yayıldığını göstərir. Bununla bərabər məhsuldar vadidə
yerləşən II Kültəpə və Şahtaxtı yaşayış yerləri də qala divarları ilə əhatə olunmuşdur. Bu qala tipli yaşayış yerlərinin həm məhsuldar vadilərdə, həm də
dağətəklərində salındığını göstərir. Belə hesab etmək olar ki, qalalar əhalinin
müdafiə ehtiyaclarının artmasından meydana gəlmişdir. Qala tipli yaşayış yerlərinin meydana gəlməsini stimullaşdıran amillərdən biri də xarici hücum təhlükəsinin güclənməsi olmuşdur. Ovalıq ərazilərdə təbəqənin azlığı şübhəsiz ki,
həm də bununla bağlı olmuşdur.
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РЕЗЮМЕ
ТУРАН ГАШИМОВА, ВЕЛИ БАХШАЛИЕВ, ЭМИН МЕММЕДОВ
НАХОДКИ ЭПОХИ СРЕДНЕЙ БРОНЗЫ ПОСЕЛЕНИЯ И
НЕКРОПОЛЯ ШОРТЕПЕ
Исследование поселения Шортепе и его некрополя имеет важное
значение в изучении культуры эпохи средней бронзы. Археологические
исследования позволяют сказать, что в эпоху средней бронзы Шортепе
использовалось как сезонное поселение. Исследованиями некрополя
Шортепе выявлены многочисленные археологические материалы, относящиеся к культуре расписной керамики Нахчывана. Археологические
исследования поселения Шортепе и его некрополя показывают, что
древние люди, заселенные на этом поселении занимались отгонным
скотоводством. На основе исследований можно сказать, что среднебронзовая культура Нахчывана являлась наследием племен, занимающимися
сидячим и полукочевым образом жизни.
Ключевые слова: Нахчыван, период средней бронзы, культура
расписной керамики, поселение Шортепе, некрополь Шортепе.
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SUMMARY
TURAN HASHĠMOVA, VELĠ BAKHSHALĠYEV, EMĠN MAMMADOV
FINDINGS OF THE MIDDLE BRONZE AGE OF SHORTEPE
SETTLEMENT AND ITS NECROPOLIS
The research of the Şortepe settlement and its necropolis is important in
studying of Middle Bronze Age cultures. Archaeological researches allow
telling in the Middle Bronze Age Şortepe was used as the seasonal settlement.
By researches from necropolis of Şortepe was revealed the numerous
archaeological materials relating to the culture of painted ceramics of
Nakhchivan. Archaeological researches of the Şortepe settlement and its
necropolis show that the ancient people occupied on this settlement were
engaged in nomadic cattle breeding. On the basis of researches it is possible to
tell that the Middle Bronze Age culture of Nakhchivan was the heritage of
tribes occupying a sedentary and semi-nomadic way of life.
Keywords: Nakhchivan, Middle Bronze Age, culture of painted pottery,
Şortepe settlement, Şortepe necropolis.
Bu iş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondunun
maliyyə yardımı ilə yerinə yetirilmişdir – Qrant № EĠF-KETPL-2-20151(25)-56/47/5
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NAXÇIVANDA BOYAQÇILIQ SƏNƏTĠ
Məqalədə orta əsrlər dövrü Naxçıvan bölgəsində boyaqçılıq sənətini
inkiĢafından bəhs edilmiĢ və qeyd olunmuĢdur ki, toxuculuq və xalçaçılıq kimi
mühüm sənət sahələrinin inkiĢafı məhz boyaqçılıq sənəti ilə bağlı olmuĢdur.
Bunun nəticəsi olaraq Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsində orta əsrlər dövrü bir
çox çeĢiddə toxuculuq məhsulları hazırlanmıĢ və daxili tələbatı yerinə yetirməklə yanaĢı, həmçinin xarici ticarət əlaqələrinin geniĢlənməsində də mühüm
rol oynamıĢdır.
Açar sözlər: Naxçıvan bölgəsi, boyaqçılıq, toxuculuq, xalçaçılıq, rəng
Naxçıvanda sənətkarlıq sahələrindən danışdıqda hələ ən qədim dövrlərdən meydana gələn boyaqçılıq sənətini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bu sənətin
inkişafı orta əsrlər dövrü bölgədə bir çox sənət növlərinin daha yüksək səviyyədə inkişafına səbəb olmuşdu. Toxuculuq, xalçaçılıq kimi geniş yayılmış sənət növləri bilavasitə boyaqçılıq sənətindən bəhrələnmişdir. Məlum olduğu kimi al-əlvan naxışlarla işlənmiş toxuculuq nümunələri, o cümlədən də dünyada
şöhrət qazanmış xalçalarımız məhz bacarıqlı boyaq ustalarının təbii bitki və
maddələrdən min bir zəhmətlə aldığı rənglərin sayəsində bəzədilmişdir.
Orta əsrlər dövrü Azərbaycan şəhərlərində toxuculuğun inkişafı ilə birgə
boyaqçılıq işləri də inkişaf etməkdə idi. Tədqiqatçıların əsərlərindən ay dın
olur ki, boyaqçılıq işi Azərbaycanın əhəmiyyətli toxuculuq mərkəzlərində Təbrizdə, Ərdəbildə, Şamaxıda, Gəncədə, Naxçıvanda, Marağada və başqa şəhərlərdə inkişafa etmişdir. Bu sənət uzun müddət davam etmiş və boyaqçılıqla
məşğul olan xüsusi sənətkarlar yetişmişdi. Boyaqçılıq işi təkcə toxuculuq işinin tələbatına görə deyil, bir neçə başqa sahələrdə də inkişaf etmişdi. K.Vəliyev boyaqçılıq sözünün boyaq çiçəyinin adından yarandığını qeyd edərək yazır
ki, ―boyaq çiçəyindən hələ qədimlərdən rəng alıblar. Bu sözdən boyamaq, ondan boyaq, boyaqdan isə boyaqçı törəyib‖ [10, s. 100].
Azərbaycanda, o cümlədən də onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan bögəsində müxtəlif növ boyaq bitki və maddələrinin zəngin olması boyaqçılıq sənətinin inkişafına güclü təsir göstərmişdi. Hələ e.ə. V əsrdə yaşamış yunan tarixçisi Herodot Qafqazda, o cümlədən də Azərbaycan ərazisində boyaqçılığın sirlərinə bələd olunması haqqında məlumat verirdi. O qeyd edirdi ki,
həmin yerlərdə ağaçlar elə yarpaqlarla örtülüb ki, bu yerlərin adamları həmin
yarpaqları yuyub su ilə qarışdırdıqdan sonra əmələ gələn məhlulla öz geyimləri
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üzərində naxışlar çəkirdilər. Bu naxışlar yuyulsa da, silinmirdi və materialda,
əsasən yun parçalarda elə bil əvvəlcədən toxunurdu" [4, s. 9].
Orta əsrlər dövründə toxuculuq, xalçaçılıq, boyaqçılıq sənətinin xalq
arasında əhəmiyyəti o qədər geniş yer tutmuşdur ki, ölkəyə gələn səyyah və
tarixçilərin də diqqətini cəlb etmiş, onlar bu barədə maraqlı məlumatlar
vermişlər. Venesiyalı səyyah Marko Polo yazırdı: "Burada bütün dünyada şöhrət qazanmış parçalar, xalçalar hazırlayan xeyli gözəl sənət sahələri, sənətkarlar var" [12]. Həmçinin, IX-XII əsr ərəb coğrafiyaşünas səyyahlarının əsərlərində "qırmız" adlı boyaq məhsulu haqqında məlumat vardır. X əsr ərəb coğrafiyaşünas səyyahı İbn Havqəl ―Yollar və məmləkətlər‖ kitabında qeyd edir
ki, Varsan, Bərdə, Bab əl-Əbvabın nahiyələrində və Xəzər dənizinin ortasındakı adada marena var. İbn Havqəl hətta qırmızın xaricə ixrac olunduğunu da
qeyd edərək göstərir ki, o Xəzər dənizi ilə Curcana daşınır, oradan da quru
yolu ilə Hind ölkəsinə göndərilirdi. Qırmız Bab əl-Əbvabın hüdudlarından
Tiflisədək bütün Arranda, Araz çayı yaxınlığından Curcan nahiyələrinədək
(hər yerdə) vardır [5, s. 112].
Hələ qədim zamanlardan ip boyama boyaqçılıq üsullarının kustar üsuluna əsaslanıb. Buna baxmayaraq, boyanmış iplər öz rənglərinin möhkəmliyi,
şuxluğu, dolğunluğu ilə seçilib. Boyamaya hazırlıq prosesi zamanı daha keyfiyyətli ip almaq əsas şərtlərdən biri idi. Bunun üçün boyaq bitkilərini vaxtlıvaxtında toplamaq, məhlulu keyfiyyətli hazırlamaq, iplikləri aşqarlamaq lazımdır. İpliklərin boyanma prosesi üç əsas mərhələyə ayrılır: boyanmaya hazırlıq,
boyanma, boyanmış ipliklərdə boyağın möhkəmləndirilməsi. İp boyanarkən
boyaqçılar təbii rənglərin imkanlarını artırmaq məqsədi ilə onların tərkibinə
zəy, duz, mal sidiyi kimi bərkidici maddələr əlavə edirdilər. Həmçinin ipliyin
boyaq maddəsini tam qəbul etməsi, rəngin bərkidilməsi prosesi toxunan hər
hansı məhsulün, o cümlədən də xalçanın yüksək bədii və texniki keyfiyyətinə
zəmanət verən amillərdən biri idi. Təbii üsulla alınan bu boyaq maddələri
toxunduqları əşyaların üzərindəki bədii təsvirlərin emosional təsir gücünü artırır, parlaq və dolğun rəng həllini tamamlayır və xüsusilə xalçalara ecazkar görkəm verirdi. Yun ipin təbii boyaqlar vasitəsi ilə müxtəlif rənglərə boyanması
sahəsində Azərbaycan toxucuları çox zəngin əməli təcrübə əldə etmişdilər.
Boyaqçılıq sənəti ilə məşğul olan ustalar ayrı-ayrı bitkilərdən, gülçiçəklərdən, ağac qabıqlarından ipləri boyamaq üçün müxtəlif rənglər alırdılar.
Məsələn, sarı və sarımtıl rənglər sarıçöp, sarıgül yarpaqlarından; qırmızı və
çəhrayı rənglər boyaqotundan (marena), qırmız böcəyindən; noxudu və şəkəri
rənglər soğan və alma qabığından; palıd rəngi qoz qabığından; sürməyi və göy
rənglər xaricdən gətirilən təbii indiqodan alınırdı. Həmçinin, sarı rəng almaq
üçün zəfərandan, həmçinin "naz" adlı bitkidən də istifadə edilirdi. Naz otundan
və narınc ağacından sarı rəng almaq üçün ip əvvəlcə bir qədər mal sidiyində
saxlanılır, bundan sonra naz otu və narınc ağacı ilə birlikdə qaynadılırdı. Sarı
rəngi boyamaq üçün digər bir üsula görə sarı gülxətmi, kəkotu və qantəpər
bitkiləri birlikdə qaynadılır, suyu süzülürdü. Sarı rəngi almaq üçün həmçinin,
yazın erkən çağlarında çiçəklərin və otun köklərini, payızda isə tut ağacının
saralmış yarpaqlarını yığardılar. Peşəkar boyaqçılar yun ipliyi boyamaq üçün
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soğanın qabığından, üzüm tənəyinin, yovşan və zirinc ağacının qısa budaqlarından, narın qurudulmuş qabığı və təzə yetişən qozun yaşıl qabığından, qırmızı və çəhrayı rəngləri almaq üçün boyaqotundan, mavi və yaşıl rənglərdən
ötrü isə indiqodan istifadə edirdilər. XVII əsrdə Naxçıvanın Azadciran mahalı
Şərqin və Avropanm bir çox ölkələrini boyaqotu (marena) ilə təmin edirdi [7,
s. 103]. Həmçinin "qırmız" adlanan tünd qırmızı rəngin alınmasında xırda
böcəklərdən istifadə olunurdu ki, bu Azərbaycanın Mərənd və Gəncə bölgələri
ilə yanaşı Naxçıvanda da geniş yayılmışdı [7, s. 98]. M.H.Vəlilinin (Baharlı)
verdiyi malumata görə Gəncə və Naxçıvan quberniyalarının qeyri-münbit çöllərində yerli əhali, xüsusən kənd əhalisi ildə təxminən 500 pud qırmızı böcək
yığır və boyaqçı xırda sənətkarlara satırdılar [9, s. 117].
Ümumiyyətlə, Naxçıvanda zəngin xammal - boyaqotu (marena) və qırmızı böcək çox olduğu üçün boyaqçılığın inkişafına münbit şərait yaranmışdı.
Naxçıvan diyarında əhəmiyyətinə görə ikinci şəhər sayılan Ordubadda da sənətkarlıq inkişaf etmişdi. Lakin Naxçıvan şəhərinə görə Ordubad sənətkarlarının fəaliyyəti müəyyən qədər məhdud idi. Ordubadda boyaqçılıq, dəri aşılama
və dulusçuluq başqa sənət sahələrinə nisbətən daha geniş yayılmışdı [3, s. 26].
C.Mustafayev yazır ki, xanlıqlar dövründə Naxçıvan bölgəsində dörd müstəqil
boyaqxana fəaliyyət göstərirdi ki, onlardan üçü Naxçıvan şəhərində biri isə
Ordubadda yerləşirdi [7, s. 103].
İpin boyanması ilə əsasən yazda və payızda məşğul olurdular. Verilən
məlumata görə, yazda boyanan yun günəş şüalarının təsiri altında daha keyfiyyətli olurdu. Lakin isti hava ilə əlaqədar olaraq yayda hamı toxuculuqla məşğul
ola bilmirdi. Buna görə də ip boyama ilə əsas etibarilə payızın son aylarında
məşğul olurdular. Bu zaman təbii boyaq otlarının və meyvələrinin hamısı toplanırdı. Bunun başqa bir səbəbi də onunla bağlı idi ki, toxuculuq sənətində
aparıcı rola malik olan qadınlar yayda əkinçiliklə məşğul olurdular. Yalnız
əkin-biçin sovuşduqdan sonra onlar toxuculuqla məşğul olmaq imkanı əldə
edirdilər [2].
Aparılan araşdırmalardan aydın olur ki, orta əsrlər dövrü boyaqçılıq işində xammal kimi Qarabağda suda qaynadılan narın nazik qabığından istifadə
edilirdi. Qumaşdan filtirə edildikdən sonra onun suyuna parça atırdılar. Bu
xammalldan daha çox Qarabağ və Gəncənin toxuculuq mərkəzlərində istifadə
edilirdi [11, s. 71]. Müxtəlif çeşidli toxuculuq məhsullarının istehsalında yerli
və xarici ölkələrdən gətirilmiş boyaq maddələrindən istifadə edilirdi. Bunlardan adını çəkdiyimiz marena, zəfəran, limon şirəsi, nar qabığı, indiqo, lazurit
(lacivərd daşı), Braziliya və yapon ağaclarından hazırlanan boyaq maddələri
göstərilmişdir ki, indiqo və yapon ağacı Hindistandan, Braziliya ağacı Avropadan, lazurit Orta Asiyadan gətirilirdi. Görünür bölgədə yaşayan boyaqçı ustalar
uzun illər ərzində qazandıqları təcrübələr əsasında çeşidli boyalar almağı və
onlardan istifadə etməyi mükəmməl bacarırdılar.
Son orta əsrlər dövründə müxtəlif növ parça və toxuculuq məmulatlarının istehsalında Azərbaycan şəhərləri arasında müəyyən dərəcədə ixtisaslaşma
var idi. Təbriz əsasən qızılı və gümüşü saplarla işlənmiş məxmər, atlas, nazik
ipək parçalar, qumaş çalmalar, ipək və pambıq örtüklər, Ərdəbil tafta, sadə
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pampıq parçalar, ipək və yun qurşaqlar, Bakı qumaş parçalar, Naxçıvan isə
rəsmli parçalar (qələmkar), süffəlik parçalar və s. istehsalı sahəsində ixtisaslaşmışdı [1, s. 280]. Bu özü də basma üsulu ilə toxunan parçaların naxışlı bəzədilməsi, yəni boyanması idi. Azərbaycanda parça istehsalı əvvəllər olduğu kimi,
yenə də boyaqçılıq sənəti ilə üzvi surətdə bağlı olmuşdur. Yerli boyaqçılar
təbii boyaq əldə etmək üçün, adətən, boyaq verən bitkilərin kök, yarpaq, qabıq,
oduncaq və meyvələrindən istifadə edirdilər. Bu işlə peşəkar boyaq ustaları
məşğul olurdular [7, s. 131].
Aparılan araşdırmalar göstərir ki, ―digər xanlıqlarda olduğu kimi Naxçıvan xanlığında da boyaqçılıqla bağlı olan vergi maddəsi icarəyə verilirdi. Xanlığın Rusiya tərəfindən işğalından 5 il əvvəl, daha doğrusu 1823-cü ildə boyaqçılıq maddəsi ancaq Naxçıvan mahalında 1480 manata icarəyə verilmişdi.
Xanlıqda ―heç kim icarədara müəyyən olunmuş vergini ödəmədən hər hansı
məhsulu boyamaq hüququna‖ malik deyildi. Müəyyən edilmiş qaydalara görə
nəinki şəhərlərdəki müstəqil boyaqxanalarda, eləcə də boyamanın ev şəraitində
aparıldığı kənd yerlərində uzunluğu 10 arşın olan pambıq parçanı boyamaq
üçün icarədara 32 qəpik, ipək və yun ipləri boyamaq üçün isə 20 qəpik məbləğində pul ödəmək tələb olunurdu‖ [7, s. 103; 9, s. 83]).
Orta əsrlər dövrü Azərbaycanın digər bölgələri ilə yanaşı Naxçıvanda da
boyaqçılıq sənəti xüsusilə inkişaf etmiş sənət sahələrindən biri idi. Bölgənin
zəngin təbiətindən təbii boyaq maddələrinin alınması rəngarəng parçaların
istehsalına və həmin məhsulların ticarət yolları ilə xarici hazarlara çıxarılmasına şərait yaradırdı. Deməli, Naxçıvanda toxuculuq, o cümlədən də xalçaçılıq
sənətinin geniş yayılması boyaqçılığın inkişafından irəli gəlirdi.
ƏDƏBĠYYAT
1. Azərbaycan tarixi: 7 cilddə, III c. Bakı: Elm, 1999, 584 s.
2. Abdulova G.S. Qarabağda yun ipin xalq üsulu ilə boyanması.
http://www.carpetsmagazine
3. Budaqova S. Naxçıvan diyarının tarixi coğrafiyası (XVIII əsrin II yarısı –
XIX əsrin I qərinəsi). Bakı: Elm,1995, 96 s.
4. Heredot. Tarix. Doqquz kitabda: Birinci hissə. Azərbaycan dilinə tərcümə
edən Pənah Xəlilov. Bakı: Azərnəşr, 1998, 329 s.
5. İbn Havqəl "Yollar və məmləkətlər kitabı‖. Azərbaycan, Arran və Ərməniyyə. // Vəlixanlı N.M. IX-XII əsr ərəb coğrafiyaşünas səyyahları Azərbaycan
haqqında. Bakı: Elm, 1974, s.105-113
6. Mustafayеv C. Xanlıqlar dövründə Azərbaycanda sənətkarlıq. Bakı: Еlm,
2002, 272 s.
7. Mustafayev A. Azərbaycanın maddi mədəniyyət tarixi (etnoqrafik materiallar əsasında tipoloji tədqiqat). Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2009, 420 s.
8. Şahverdiyev Z. Naxçıvan bölgəsi XIX-XX əsrin əvvəllərində. Bakı: Elm,
2008, 264 s.
9. Vəlili M. (Baharlı). Azərbaycan (fiziki-coğrafi, etnoqrafik və iqtisadi
oçerk). Bakı: Azərnəşr, 1993, 192 s.
173

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ
10. Vəliyev K. Elin yaddaşı, dilin yaddaşı. Bakı: Gənclik, 1987, 280 s.
11. Гейдаров М. Ремесленное производство в городах Азербайджана в
XVII в. Баку: Изд-во АН Азерб. ССР, 1967, 200 с.
12. http://www.carpetsmagazine.com/ətraflı/ Kurt-Erdman-XV-əsr-türk-xalısı
РЕЗЮМЕ
ИЛЬХАМИ АЛИЕВ, САРА ГАДЖИЕВА
ИСКУССТВО КРАШЕНИЯ В НАХЧЫВАНЕ
В статье упоминается развитие искусства живописи в Нахчыванской части средневекового периода, и было отмечено, что развитие таких
важных художественных областей, как ткачество и ковроткачество,
связано с искусством крашения. В результате в Нахчыванском регионе
Азербайджана в средние века было выпущено много видов текстильной
продукции и сыграло важную роль в содействии внутреннему спросу и
расширении внешнеторговых отношений.
Ключевые слова: Нахчыванская область, крашение, ткачество,
ковроткачество, цветь
SUMMARY
ILHAMI ALIYEV, SARA HAJIYEVA
THE ART OF THE PROFESSION OF A DYER IN NAKHCHIVAN
In the article deals with the development of the art of the dyer
profession in Nakhchivan region at the period of the Middle Ages. It had been
marked that the development of the areas of important art like weaving and
carpet-making had been connected with the art of the profession of a dyer. As
a result of this some variety of the weaving produce had been prepared, at the
same tame internal need had been compensated, it also had played the
important part in expanding of the connections of foreign trade.
Key words: Nakhchivan region, profession of a dyer, weaving, carpetmaking, paint
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OĞLANQALA YAġAYIġ YERĠNĠN STRATĠQRAFĠYASI VƏ
ARXĠTEKTURASI
Qala tipli yaĢayıĢ yerləri Naxçıvan ərazisində geniĢ yayılmıĢdır. Bu tip
yaĢayıĢ yerləri əsasən dağlıq ərazilərdə qurulmuĢ və müdafiə divarları ilə əhatələnmiĢdir. Orta Tunc dövründən baĢlayaraq formalaĢan bu sistem zamanla
daha da təkminləĢərək qala memarlığında bəlli bir memari struktur yaratmıĢ
və qala-Ģəhərlərinin meydana gəlməsinə zəmin yaratmıĢdır. Oğlanqala yaĢayıĢ
yeri də qala-Ģəhəri kompleksinə daxil olan əsas qalalardan biridir. Arxeoloji
materialların təhlili əsasında Oğlanqala yaĢayıĢ yerinin stratiqrafiyası və arxitekturası araĢdırılmıĢ, onun Dəmir dövrünə aid qala-Ģəhər olduğu müəyyən
edilmiĢdir.
Açar sözlər: Qala tipli yaĢayıĢ yerləri, dəmir dövrü, qala-Ģəhəri,
müdafiə divarları, stratiqrafiya, arxitektura.
Naxçıvan öz tarixi keçmişi və bugünü ilə bəşər sivilizasiyasının ilkin
ocaqlarından hesab edilir. Zəngin mədəniyyətə sahib olan bu diyarın olduqca
əlverişli geosiyasi və strateji mövqedə yerləşməsi, həmçinin mühim ticarət
yollarının burdan keçməsi ta qədimdən ətrafdakı böyük güclərin marağına səbəb olmuş və məhz bunun nəticəsidir ki, aramsız hücumlara məruz qalmışdır.
Bu hücumların qarşısını almaq üçün tarixin canlı şahidinə çevirilən onlarla qalalar, müdafiə üçün qurulan istehkamlar və şəhərləri çevrələyən qala divarları
qurmuşlar ki, onların qalıntıları günümüzə qədər qalmaqdadır. Bu diyarın insanları müharibələr zamanı qətiyyətlə düşmənə sinə gərmiş və bəzən ağır nəticələrə baxmayaraq yenidən dirçələrək şanlı tarix yazmağa davam etmişlər. Elə
həmin şanlı tarixin yazıldığı yerlərdən biri də haqqında əfsanələr söylənmiş
Şərur rayonu ərazisində yerləşən Oğlanqaladır.
XX əsrin əvvəllərində möhtəşəmliyinə və əzəmətli görünüşünə, həmçinin yüksəklikdə yerləşməsinə görə Oğlanqala bir sıra tədqiqatçıların xüsusi
marağına səbəb olmuşdur. Bu tədqiqatçılardan Ə.K.Ələkbərov, V.H.Əliyev,
D.A.Axundovun kəşfiyyat xarakterli araşdırmalarını xüsusi qeyd etmək olar
(7, s 271). Amma ilkin araştırma olduğu üçün bu tədqiqatçılar qalanı Ön Asiya
qalaları ilə müqayisə etmiş və müqayisələrin nəticəsində Urartu qalaları ilə eynilik təşkil etdiyi qənaətinə gəlmişlər. Təbii ki, bu araşdırmalar kəşfiyyat xarakterli olduğu üçün bu şəkildə müqayisəli nəticəyə gəlinmişdir.
1988-1989-cu llərdə Vəli Baxşəliyev rəhbərliyi ilə qalanın narınqala hissəsində 320 m2 sahədə qazıntı aparılmış və dörd təbəqə olduğu müəyyən edilmişdir. Arxitektura qalıqları olmayan ilk keçici məskunlaşma Ellinistik dövrə
175

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ
(təqribən e.ə III-I əsrlər) aid edilmişdir. Sitadelin ərazisindəki sarayın qalıntıları isə iki dövrə - Əhəmənilər dövrünə, həmçinin yaşayış yerinin ən qədim dövrünə və Orta Dəmir dövrünə aid edilmişdir (1, s. 32). Amma Oğlanqala haqqında daha dolğun fikirlər məhz 2008-ci ildə Arxeoloq Vəli Baxşəliyev və
Lauren Ristvetin rəhbərlik etdiyi beynəlxalq ekspedisiya ilə birgə araşdırmalar
nəticəsində ortaya qoyulmuşdur. Həmin il Oğlanqala və onun ətrafında tədqiqatlara başlayan Naxçıvan Arxeoloji proyekti qarşılarına bir sıra məqsədlər
qoymuş və qalanın tarixini, oradakı siyasi-iqtisadi vəziyyəti, qonşu dövlətlərlə
ticarət əlaqələrini daha dəqiq tədqiq etməyə qərar vermişdir. İlk növbədə kəşfiyyat xarakterli araşdırmalarla burada məskunlaşan əhalinin həyat tərzini öyrənməyi əsas məqsəd hesab etmişlər. Bunun üçün ekspedisiya heyyətinin üzvü
Robert Bryant (GSU) tam stansiyadan istifadə edərək Oğlanqalanın qurulduğu
140 m hündürlüyə sahib olan Qaratəpə dağının topoqrafik xəritəsini hazırlamışdı (1, s. 31). Buradakı məqsəd həmin topoqrafik xəritəyə əsaslanaraq indiyə
qədər qalmış arxitektura qalıqlarının yerini tam müəyyən etmək idi. Əldə edilən bu topoqrafik xəritədən aydın oldu ki, qala divarları və sitadel inşa edilmədən əvvəl ərazi müəyyən qədər terraslanmışdır. Əraziyə yuxarıdan baxıldığında bunu daha aydın şəkildə müşahidə etmək olur. Digər bir tərəfdən isə Qaratəpə dağının əhatə etdiyi sahəninin 50 hektar, qala hissəsindəki terraslanmış
yaşayış sahəsinin isə 12 hektar (təqribən 78x164 m.) olduğu müəyyən olunmuşdur. Bu da qalanın möhtəşəmliyini və əzamətini ortaya qoyan bariz nümunələrdən biridir. Digər bir göstərici isə odur ki, Oğlanqala sadəcə müdafiə
məqsədli tikilimiş və qala divarları ilə əhatələnmiş sadə tipli bir qala deyil. İri
daşlarla özünəməxsus memarlıq üslubu ilə inşa edilərək möhtəşəm qala divarları ilə əhatələnmiş bu yer məhz qala şəhərdir. Artıq arxeoloji tədqiqatlar da bu
fikiri tam təsdiqləyir ki, Naxçıvan Azərbaycanda ilkin qala-şəhərlərin formalaşdığı regionlardan biri olmuşdur. Naxçıvanda qala-şəhərlərin e.ə III minillikdə, yəni beş min il bundan əvvəl formalaşdığı faktı isə artıq arxeoloji araşdırmalarla sübuta yetirilmişdir (2, s. 56).
Qalanın günümüzə qalan hisəsini nəzərdən keçirsək ilk baxışda sikloptik
tikililərə bənzədiyini görərik. Fərqli ölçülərdə və müəyyən qədər işlənmiş iri
daşlarla inşa edilən qala divarları insanın beynində bir sual doğurur; Görəsən
bu daĢları hardan, necə, hansı Ģəkildə gətirib burada istifadə etmiĢ və ən əsası
müəyyən qədər də olsa üzərində iĢlənərək hamarlanan bu ağır daĢları necə
üst-üstə qoyaraq hörmüĢlər? İlkin baxışda belə bir sualın yaranması olduqca
təbii bir haldır. Uzun illər tədqiqatçıları da maraqlandıran bu suallar gərgin
davam edən araşdırmalar nəticəsində öyrənilmiş və tədqiq edilmişdir. Belə ki,
müdafiə istehkamlarının inşaasında olduqca iri daşların istifadə edilməsi mütəxəssislərdən əlavə çoxlu sayda işçi qüvvədən yararlanıldığından xəbər verir.
Eyni zamanda ərazinin terraslanmasına baxmayaraq mürəkkəb relyefə sahib
olması, istifadə olunan ağır daşların emalı və hörülmə texnologiyası konstruktiv cəhəttən burada mahir ustaların və mütəxəssislərin çalışdığını sübuta yetirən faktlardandır. Bu fakt da hələ eradan əvvəlki dövrlərdə Naxçıvan ərazisində yaşayan və yaradan xalqların mədəniyyətindən xəbər verən ən böyük amillərdən biridir. Belə tikililərin çoxluğu isə bu amili isbat edən əsas göstəricilər176
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dəndir ki, başda Oğlanqala, Sədərək qalası, Qarabağlar qalası, Çalxanqala və
İlandağdakı müdafiə divarları buna misaldır.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, ilk baxışda sikloptik tikililərə bənzəyən
bu qalaların və qala tipli yaşayış yerlərinin Azərbaycanda daha çox zəngin olan
bölgənin məhz Naxçıvan ərazisi olduğu faktlarla qeyd olunur. Bu kimi tikililər
əsasən yüksək dağlıq yerlərdə, keçidlərdə, ticarət yollarının kəsişdiyi yerlərdə
olmaqla xarici düşmənlərə qarşı müdafiə məqsədilə tikilmiş və müəyyən ərazini nəzarətdə saxlamaq vəzifəsini daşımışdır (3, s. 149). Bu da onu göstərir ki,
ta qədimdən bu ərazilərdə yaşayan xalqların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
baxımından bu kimi nəhəng tikililərin inşa edilməsi üçün zəruri hal yaranmışdır. Əvvəllər sadə formada qurulan bu qalalar kənar təsirlər nəticəsində lazımı
tələblərə cavab vermədiyindəm əlverişli hesab edilməmiş və zamanla böyük
istehkam qalalarının qurulmasına şərait yaratmışdır ki, bu da memarlığın
inkişafına zəmin yaratmışdır. Beləliklə qala memarlığı istehkam tipli olmaqla
bərabər artıq xüsusi plan quruluşlu, möhkəmlik və dayanıqlıq şərtlərinə cavab
verən yeni memari struktur qazanmışdır ki, Oğlanqala da ərazidəki digər
qalalardan məhz bu kimi xüsusiyyətlərə tam malik olması ilə seçilir.
Oğlanqalanın müdafiə divarlarının girintili çıxıntılı olması ərazinin tam
terraslanmadığını göstərir. Eyni zamanda bu hal müdafiə divarını kənar təsirlərə qarşı gücləndirən əsas amillərdəndir ki, divarların bu şəkildə olması memarlıq baxımından kurtin və bastiyon sistemini müəyyən qədər də olsa əvəz edir
ki, qalanın cənub qərb hissəsindəki müdafiə divarlarında hər 4 metrdən bir
bastiyon sistemindən istifadə olunub (5, s. 355). Müdafiə divarlarının bu şəkildə inşa edilməsinin bir digər səbəbi isə ərazinin relyefindən asıldır. Məhz Naxçıvan arxeoloji proyekti bu məsələyə də aydınlıq gətirmiş və Oğlanqalanın bu
istehkamlarının Dəmir dövrünün erkən mərhələsinin tikintilərini xatırlatdığını
bildirmişdir. Belə ki, Urartunun bəzi tikinti texnikası, həmçinin inşa edilən
divarlaının ərazinin relyefinə uyğun olmaması, düz və dördkünc topoqrafiyaya
uymayan xüsusiyyətlətindən fərqli olaraq Oğlanqalanın istehkamları Qaratəpə
dağının topografiya ve relyefinə uyğun olaraq inşa edilmişdir. Tikinti texnikası
baxımından müxtəlif ölçülərdə irili-xırdalı və müəyyən qədər səthləri hamarlanmış daşlardan istifadə olunsa da, hörgü texnologiyasına düzgün əməl edilmişdir. Hətta bəzi tərəflərdə səthləri olduqca yaxşı hamarlanmış, xüsusi işlənmiş daşlardan istifadə olunmuşdur. Burada da yenə hörgü texnikasına əməl
edilmiş və sıra nizamı qorunmuşdur. Bu da iri qayaların divarların təməlinə
düzgün şəkildə qoyulduğunu göstərir. İri daşların arasında qalan kiçik boşluqlar isə kiçik həcmli daşlarla doldurulmuşdur ki, bu da divarların möhkəmliyini
gücləndirən amillərdəndir.
Bu iki şəkildə görülən hörgü texnikasında və digər tərəflərdəki istehkamların inşaasında müşahidə olunan bir digər amil isə qalanın tikintisində müxtəlif fərqlərin olmasıdır ki, Arxeoloq Vəli Baxşəliyevin qeyd etdiyi kimi qalanın
müxtəlif hissələrinin tikilməsinə ayrıca şəxslərin cavabdeh olmuş və inşaasında Urartu qalalarında olduğu kimi heç bir standartlaşdırılmağa ehtiyac duyulmamışdır. Bu hal qalanın şimal, cənub, şərq və qərb cəhətlərində müxtəlif
üsullarda gözə çarpır. Bir tərəfdə istehkamların tikintisində əlavə olaraq kər177
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picdən istifadə olunması, digər tərəflərdə təməlin çay daşları ilə ana qaya üzərinə hörülməsi, başqa bir tərəfdə isə iri əhəng daş bloklardan istifadə olunması
bəlli bir standarta uyulmadığını göstərir. Amma bununla bərabər ortaq olan
bəzi tikinti üsüllarından da istifadə edilmişdir. Belə ki, təməlin sağlam qoyulması, daşların sıra nizamı və ən əsası iri daşlar arasında qalan boşluqların kiçik
həcmli daş və çınqıllarla doldurulması ortaq xüsusiyyətlərdəndir.
Oğlanqalanı digər qalalardan fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biri də onun
qala-şəhər kimi formalaşmasıdır. Bunu Şərur rayonu ərazisindəki digər qalalarla müqayisə etsək daha aydın görərik. Digər qalalardan fərqli olaraq Oğlanqalada mərkəzi saray binası vardır. Bu da Oğlanqalanın inzibati mərkəz olmasını
şərtləndirən əsas amillərdən biridir. Bunu daha dəqiq olaraq Azərbaycan-Amerika beynəlxalq ekspedisiyası tam təsdiq etdi ki, bu abidə Naxçıvanda ən böyük, Cənubi Qafqazda isə iri qalalardan biri olmuşdur. Qalanın yerləşdiyi ərazi
təsərrüfat üçün olduqca önəmli olan və məhsuldar ərazi hesab edilən Arpaçayın keçdiyi Şərur düzənliyini nəzarətdə saxlamaq baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Həmçinin aparılan qazıntılar və araşdırmalar nəticəsində Oğlanqalanın
Erkən Dəmir dövründə siyasi mərkəz və güclü müdafiə sistemi ilə əhatələnmiş
müstəqil şəhər-dövlətin paytaxdı olduğu sübuta edilmişdir (4, s. 111)
Oğlanqalada aparılan bu qazıntılar və araşdırmalar nəticəsində bütövlükdə biri müasir, dördü qədim olmaqla beş arxeoloji dövr müəyyən edilmişdir.
Tədqiqatlara əsasən bu ərazi Erkən Dəmir dövründə - e.ə. 1200-800-cü illər ərzində məskunlaşdırılmışdır (4, s. 360-361). Bu dövrlərə nəzər salsaq Oğlanqalanın tarixi xronologiyasını daha dəqiq və ardıcıl şəkildə izləmiş olarıq. Bununla bərabər qala divarlarının, mərkəzi saray binasının ümumi arxitekturasını,
hansı dövrlərə aid olduğunu, necə inşa edildiyini, hansı vasitələrdən istifadə
olunduğunu müəyyən etmək olar. Dövrləşmədə bunlarla bərabər aşkar olunan
keramika məmulatları və digər maddi mədəniyyət nümunələri də tarixləmə baxımından yardımcı elementlərdən hesab edilir. Bu baxımdan Oğlanqalanın
stratiqrafiyasının nəzərdən keçirilməsi məqsədəuyğundur.
I. Müasir dövr. Bu dövrə aid az miqdarda orta əsr keramika məmulatları
aşkar olunmuşdur. Adından da məlum olduğu kimi müasir dövr olduğundan bu
dövr daha çox son illəri, yəni 1900-1920-ci illəri əhatə edir. Qalanın bu dövrə
qədər qalmış tikinti qalıqları üzərində müasir tikililər yarıdağınıq halda
müşahidə olunur. Böyük ehtimalla bu tikililər son illərdə davam edən müharibədən və müharibə zamanı müqavimət göstərmək üçün qala ərazisində müvəqqəti sığınacaqlar düzəltmiş yerli sakinlərdən xəbər verir. Sığınacaqlar əsasən
mərkəzdə yerləşən qədim saray binasının qalıqları üzəridə eyni daşlardan
isifadə olaraq tamamlanmışdı. Burada aşka olunan yerüstü materiallar, silahlar
və qəbirlər elə yuxarıda göstərdiyimiz illərə təkamül edirdi. Eyni zamanda
aşkar olunan qəbirlərin istiqamətləri də eyni deyildi. Qalanın bu dövrdə müvəqqəti sığınacaq kimi istifadə edilməsi olduqca stratejik əhəmiyyətli olmasını
bir daha sübut edir (1, s. 76).
II. E.ə. 200- b.e. 100-cü illəri əhatə edir. Bu dövr Atropatena dövlətinin
son dövrü hesab edilir. Qazıntılar aparılarkən II dövrə aid saray binasının
yerləşdiyi hissədə xeyli sayda tullantı çuxurları, mətbəx qabları və heyvan
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sümükləri aşkar edilmişdir. Toplanan materiallar III və II dövrlərlə uyğunluq
təşkil etdiyindən stratiqrafik baxımdan tam dövrləşdirmək və tiplərə ayırmaq
əlverişsizdir. Olduqca qarmaşıq olan bu təbəqə xarabalığı xatırladır ki,
arxeoloq Vəli Baxşəliyev bu dövrü ―Xarabalıqda ziyafət‖ adlandırıb. Çünki
buradan aşkarlanan heyvan sümüklərinin ətrafda aşkarlanan sümüklərdən
fərqli olduğu analiz nəticəsində sübut edilmişdir. Bu dövrdə də digər dövrlərdə
olduğu kimi saray binasında bir sıra işlər görülmüşdür. Bunu III dövrə aid
xarabalıqda qazılmış 30-a yaxın çuxur təsdiqləyir.Eyni zamanda bu, geofiziki
və maqnometrik analizlərlə də sübut olunur. Saray binası Əhəmənilər dövrünə
təsadüf edir. Bu dövrə aid aid qərb divarları boyunca bir neçə küp qəbir və
Roma imperiyasına məxsus olan sikkələr tapılmışdır ki, bu da dövrü
stratiqrafik cəhəttdən təsdiq edən amillərdəndir
III. E.ə. 400-250-ci illər. Atropatena dövlətinin erkən, Əhəməni dövlətinin son dövrü hesab edilir. Bu dövr üçün sitadelin ərazisində müxtəlif yerli
olmayan daş sütun altlıqları aşkarlandı. Bunlarla birlikdə aşkarlanan 29 sütun
elementi, üçü sütun altığı, beşi postament, biri kapiteldən ibarətdir. Bu sütun
elementlərinin heç biri tamamlanmamışdır. Üzərlərində qabarıq çıxıntılar mövcuddur və bəzilərində alət izləri görülməkdədir. Bu sütun elementlərinin oxşarları qonşu ölkələrin ərazilərində də aşkar edilmişdir. Amma buraya necə gətirildiyi tam bilinməməkdədir. Səthlərində çıxıntıların və alət izlərinin olması
burada düzəldildiyindən xəbər verir. Arxeoloq Vəli Baxşəliyevin fikrincə sütunlar dağa əvvəlcədən yarımişlənmiş şəkildə qaldırılmışdır. Daşyonanlar bu
sütunların bir hissəsini də saray binasının olduğu yerdə hazırlayırdılar. Lakin
bi layihə yarımçıq qalmışdığı üçün tamamlanmamışdır (8, s. 364).
IV. E.ə. 820-600-cü illər. Orta Dəmir dövrü. Bu dövr artıq Oğlanqalanın
müstəqil dövlətin mərkəzi olduğu dövr hesab edilir. Narınqalanın məh bu
dövrdə inşa edildiyi radiokarbon analizləri vasitəsilə sübut edilmişdir. Bu dövr
eyni zamanda müdafiə divarlarının və bürclərin tikildiyi vaxtla həmdövrdür.
Oğlanqalanın birbaşa tədqiqatçısı olan Arxeoloq Vəli Baxşəliyev qazıntılar
zamanı bu dövrü xüsusilə incələmişdir. Tikililərin ölçüsünü, funksiyasını,
mərkəzi binanın komponentlərinin hansı məqsədlə istifadə olunduğunu, dövrün siyasi hakimiyyətinin rolunu, qalanın qonuşu ərazilərdəki həmdövr qalalarla və yaşayış yerləri ilə qarşılıqlı müqayisəsini və s. məsələlərə aydınlıq gətirmişdir. Oğlanqalanın bu dövrünə aid binaların ölçüləri 33x34 m və ya 1122 m2
olan daxili həyətin ətrafında tikilmişdir. Divarların qalınlığı isə 1,7-2,5 m arasındadır. Bərkidici material kimi daş qırıntısı və çınqıldan istifadə edilmişdir.
Qalanın daxili həyətinin bu quruluş və ölçüləri Türkiyə ərazisindəki Altıntəpə
məbədinin daxili həyəti ilə oxşarlıq təşkil edir (6, s. 194)
V. Bu dövr e.ə. 1200-800-cü illəri əhatə edir. Oğlanqalada qədim tayfaların ilk məskunlaşdığı dövr hesab edilir (8,s. 367).
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РЕЗЮМЕ
КАМРАН МЕXБАЛЫЕВ
СТРАТИГРАФИЯ И АРХИТЕКТУРА ПОСЕЛЕНИЯ ОГЛАНГАЛА
В Нахчыване широко распространены поселения типа крепости.
Такие типы поселений в основном были созданы в горных районах и
окружены оборонительными стенами. Эта система, формировалась, начиная с эпохи среднего бронзового периода, со временем усовершенствовалась и создавала четкую архитектурную структуру в архитектуре крепости и стала основой для формирования городов-крепостей. Поселение
Оглангала также является одним из главных крепостей. На основе
анализа археологических материалов была исследована стратиграфия и
архитектура поселения Оглангала, и установлено, что это город-крепость,
принадлежать к железному веку.
Ключевые слова: поселения замкового типа, эпоха железа, городзамок, оборонительные стены, стратиграфия, архитектура.
SUMMARY
KAMRAN MEHBALIYEV
THE ARCHITECTURE AND STRATIGRAPHY OF OGHLANGALA
SETTLEMENT
The castle typed settlements are widely spread in Nakhchivan. These
type settlements are mainly built in mountainous areas and surrounded by
defensive walls. This system which began to form since Middle Bronze Age,
created a clear architectural structure in the castle architecture and created the
basis for the castle cities by improving gradually. Oğlanqala settlement is also
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one of the main castles in the city complex. Based on the analysis of
archaeological materials, the stratigraphy and architecture of the Oglangala
settlement was investigated and it was determined that it was an Iron Age city.
Key words: Castle typed settlements, Iron Age, castle-city, defense
walls, stratigraphy, architecture

(Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent E.Ġsayev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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NAXÇIVANIN ERKƏN VƏ ORTA ENEOLĠT KERAMĠKASI
Məqalədə Naxçıvanın erkən və orta Eneolit dövrü abidələrindən aĢkar
edilən keramika araĢdırılmıĢdır. Bu dövrün abidələri Naxçıvantəpə, Uçan ağıl,
Uzunoba yaĢayıĢ yerləri ilə təmsil olunmuĢdur. Bu abidələrdən üzə çıxarılan
arxeoloji tapıntıların əsas hissəsini saxsı məmulatı təĢkil edir. Onlar Urmiya
gölü hövzəsində geniĢ yayılan Dalmatəpə mədəniyyətinin xüsusiyyətlərini əks
etdirir. Bu fakt təsdiq edir ki, Eneolit dövrünün erkən və orta mərhələsində qədim Naxçıvan ərazisi Dalmatepin mədəniyyətinin yayılma arealına daxil olmuĢdur.
Açar sözlər: erkən eneolit, orta eneolit, Naxçıvantəpə, Uçan ağıl,
Uzunoba, keramika, dalmatəpə mədəniyyəti.
Eneolit mədəniyyətinin mərhələli şəkildə öyrənilməsi uzun müddət sual
altında olmuşdur. Azərbaycanda, bütövlükdə Cənubi Qafqazda bu dövrün ayrıayrı mərhələləri, xüsusilə son mərhələ ilə bağlı çoxsaylı abidə qeydə alınsa da
neoitdən eneolitə keçid mərhələsini əks etdirən tapıntılar üzə çıxarılmamışdır.
Son illərdə Naxçıvan ərazisində aparılan arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində
Eneolit dövrünün erkən və orta mərhələsini xarakterizə edən maddi mədəniyyət nümunələri aşkar olunmuşdur. Bu tapıntılar Naxçıvantəpə, Uçan ağıl,
Uzunoba, Xələc yaşayış yerlərindən üzə çıxarılan keramika nümunələri ilə
təmsil olunur. Bu abidələrdə tədqiqatlar AMEA-nın müxbir üzvü V.Baxşəliyevin rəhbərlik etdiyi arxeoloji ekspedisiya tərəfindən aparımışdır [4, 77].
Onlardan üçü Naxçıvançay vadisində yerləşir. Naxçıvan şəhərinin
cənub-şərqində yerləşən Naxçıvantəpə abidəsində ilk arxeoloji qazıntılar 2017ci ilin iyul-avqust aylarında aparılmışdır. Mədəni təbəqənin qalınlığı 2 metr
arasında olan bu yaşayış yerindən Erkən Eneolit dövrünə aid xeyli miqdarda
maddi-mədəniyyət nümunələri, yarımqazma və dördkünc formalı tikili qalıqları üzə çıxarılmışdır. Yaşayış yerinin alt təbəqəsindən götürülən kömürün analizi e.ə. 4945-4772-ci ili göstərmişdir [5, Şəkil 18]. Digər yaşayış yerlərindən
ikisi Babək rayonu ərazisində yerləşir. Onlardan biri olan Uçan Ağıl yaşayış
yerində 2013-2016-cı illərdə aparılan tədqiqatlar zamanı sferik formalı mədən
aləti və saxsı qalıqları aşkar olunmuş, buradan götürülmüş kömür qalıqlarının
analizi e.ə.4690-4450-ci illəri göstərmişdir [4,78]. Babək rayonundakı Uzunoba kəndi ərazisində yerləşən ikinci yaşayış yerinin yerüstü materialları əsasən
saxsı məmulatından, az miqdarda isə daş alət və qalıqlarından ibarətdir. Arpaçay vadisində yerləşən Xələc yaşayış yeri ötən əsrdən tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Abidənin eneolit dövrü tapıntıları boya naxışlı nümunələrlə təmsil
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olunmuşdur. Bu tip nümunələr Şərur rayonunun İbadulla kəndində yerləşən
Şortəpə abidəsindən də üzə çıxarılmışdır.
Aşkar edilən maddi mədəniyyət nümunələri Naxçıvanın Erkən Eneolit
dövrü tayfalarının həyat tərzi haqqında bitkin təsəvvür yaratmaqdadır. Bu
dövrün memarlığı üçün yarımqazma evlər, həmçinin çiy kərpic və möhrədən
tikilmiş dördkünc formalı tikililər xarakterik olmuşdur. Naxçıvantəpədən aşkar
olunan divar qalıqları, bir qədər dərinlikdə qeydə alınan yarımqazma evin
döşəmə qalıqları timsalında bu fikir öz təsdiqini tapmışdır. Əmək alətləri iy
başlıqları, obsidian və sümük qalıqlarından ibarət olmuşdur. Bu abidələrin
tapıntıları içərisində keramika məmulatı xüsusi yer tutur. Eneolit dövrünün
erkən və orta mərhələsinin xarakterik xüsusiyyətini məhz onların timsalında
izləmək mümkündür.
Bu dövrün saxsı məmulatı sarı, çəhrayı rəng koloritində olub, gilinin
tərkibinə əsasən saman, bəzən də iri qum dənələri qarışdırılmışdır. Bir qismi
müxtəlif dərəcələrdə cilalanmış, bəzisi isə sadəcə hamarlanmışdır. Qabların
bəzisinin kəsiyində boz təbəqə izlənili. Bu bəzən bişmə dərəcəsindən asılı olsa
da, bəzilərində bu cür təbəqələrin qabın hər tərəfində eyni qalınlıqda olması
bunun hazırlanma texnologiyası ilə bağlı olduğunu düşünməyə imkan verir.
Belə ki, qabların bir qisminin kəsiyində əsas gil qatı boz rəngdə, saman və qum
qarışıqlı olub hər iki üzdən sarı, bəzən narıncı-qırmızı rəngli, saman qarışıqlı
təbəqə ilə suvanması izlənilir. Bu xüsusiyyət Ağdam ərazisindəki Nazlıxantəpə, Ximitəpə, Qətltəpə abidəsinin neolit keramikasında [1, 52, .363, 339], Anadolunun Übeyd mədəniyyətinə aid qablarında da rast gəlinir [8, 12].
Qablar əsasən kasa, küpə, çölmək tiplidir. Kasalar üstünlük təşkil edir.
Onlar boyalı və boyasız olmaqla iki yerə ayrılır. Boyalı olanlar saman qarışıqlı,
bəzən də qatqısız gildən hazırlanaraq xarici səthinə qırmızı boyaq üzərindən
qara rənglə müxtəlif həndəsi naxışlar çəkilmişdir. Belə qablar müxtəlif dərəcələrdə qabarıq gövdəli, düz divarlı, ağız hissəyə doğru, bəzən də oturacağa doğru xəfif daralan formalarla təmsil olunur [5, Şəkil 20, 1,4, 3; 135,2]. Bəzilərin
üzərində həndəsi ornamentlər qəhvəyi rənglə çəkilmişdir. Belə naxışlar boyanın çəkilmə texnologiyasından asılı olaraq asanlıqla pozula bilir.
Boyasız olan kasalar saman qarışıqlı gildən hazırlanıb, bir qismi sadə, bir
qisminin isə xaricdən səthinə basma naxışlar çəkilmişdir. Onlar az qabarıq və
konusvari gövdəli nümunələrlə təmsil olunur. Bəzisinin içərisində xəfif daraqlama izləri var. Bəzisinin isə içəridən ağız kənarına qırmızı boyaq çəkilmişdir.
Naxçıvantəpədən aşkar olunan bu tip qabların əksəriyyətində içəridən boyama
əlamətinə rast gəlinir. Buradan aşkar olunan konusşəkilli kasalardan birinin
ağız kənarının aşağısında yuxarıya doğru meyilləndirilmiş qulpşəkilli üfüqi
çıxıntı tətbiq edilmişdir [5, Şəkil 59,3]. Digər nümunə isə xaricdən yuvarlaq
qabartmalarla naxışlanmışdır. Üçüncü nümunə ağız kənarındakı zoomorf relyef ornamentlə diqqət çəkir. Bu hər halda qidanın yaxşı saxlanması ilə bağlı
olmuşdur. Xələcdən tapılan belə nümunələrdən biri konusvari quruluşa sahib
olub, xarici səthinə qırmızı boya çəkilərək yaxşı cilalanmışdır. Qabın xarici
səthində qara rənglə çəkilmiş ornamentin izi qalmışdır (Şəkil 1,4).
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Çölməklər həcminə görə bir qədər fərqlənir. Bu tip qablar qabarıq gövdəli, konusşəkilli [5, 184, 1-2, 4-5] formaya malikdirlər. Naxçıvantəpədən aşkar olunan belə qablardan biri qısa boğazlı və qabarıq gövdəlidir. Qırmızı
rənglə boyanaraq yaxşı bişirilmiş və cilalanmışdır. Xaricdən səthinə qara rənglə həndəsi naxış çəkilmişdir (Şəkil 1, 3). Boyasız nümunələr qalın divarlı olması ilə fərqlənir. Belə qabların bəzən bir, bəzən də hər iki səthində incə
daraqlama izləri qalmışdır [5, Şəkil, 160, 1; 161,5]. Çölməklərdən birinin ağız
kənarı xaricə doğru qalınlaşdırılaraq batıq xətlə çevrələnmişdir [5, 160, 4].
Küpələr azsaylıdır. Onlar kiçik həcmli, silindirik və az içəriyə batıq formalı boğaza malikdirlər [5, Şəkil 62, 1-2; 134,5; 135, 4; 139,1]. Düz silindirik
boğazlı nümunələrdən birinin üzərində barmaq basqısı naxış izlənilir (Şəkil 1,
2). Belə qablardan biri dar boğazlı olub, çiyni üzərindəki qulpşəkilli çıxıntıları
ilə diqqət çəkir [5, Şəkil 185,1]. Belə çıxıntıların üfüqi formasına, həm də
yuxarıya meyilləndirilmiş formasına rast gəlinir.
Bu dövrün qablarının ornamentasiyasında 2 üsul diqqəti cəlb edir. Onlar
əsasən relyef və boyama üsulu ilə tətbiq edilmişdir. Relyef üsulla tətbiq edilən
ornamentlərin bir qismi praktik məzmun daşımışdır. Basma naxışlar bu baxımdan diqqəti cəlb edir. Belə qabalar xarici səthə çəkilən təbəqənin (0,3-0,4) digər təbəqə ilə yaxşı birləşməsi üçün müxtəlif formalı alətlərin köməyi ilə dırnaq, daraq, barmaq basqısı şəklində sıxılmışdır (Şəkil 1,1-3).

Şəkil 1. Erkən eneolit dövrünün basma naxışlı qabları (Naxçıvantəpə).
Bu amil qabların üzərindəki ornament zənginliyinə də şərait yaratmışdır.
Naxçıvantəpədən aşkar olunan saxsı məmulatı üzərindəki rast gəlinən müxtəlif
ornament tipləri bu fikri təsdiq edir. Bəzi qablar isə yuvarlaq qabartmalar, boğaz kənarlarını çevrələyən relyef qurşaqlarla naxışlanmışdır. Başlanğıcını Son
Neolit dövründən götürən relyef qurşaqların üzərində də bu cür basqı naxışlara
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rast gəlinir. Bu abidələrdən aşkar edilən barmaq basqısı ilə naxışlanan relyef
qurşaqların bənzər nümunələrinə Ağdam rayonundakı Dəvəbatırantəpə,
Ağcabədi rayonundakı Qoşatəpə [1, 118, 180], Şərqi Anadolunun Hassek
Höyük [7, fig. 87/359, 433, 693; 89/528, 563], Korucutepe [6, lev. 103/30, 3335] və digər həmdövr abidələrində rast gəlinmişdir.
Ornamentlərin geniş yayılan ikinci qrupunu boya ilə çəkilənlər təşkil
edir. Boyalı qablar daha keyfiyyətli bişirilməsi, qırmızı boyaq üzərindən qara
rənglə, bəzən də qəhvəyi rənglə çəkilmiş müxtəlif formalı həndəsi naxışları və
yaxşı cilalanmaları ilə fərqlənirlər. Belə naxışlar bəzən qabların birbaşa səthinə
çəkildiyindən asanlıqla pozula bilir (Şəkil 2, 1-2).

Şəkil 2. Eneolit dövrünün boya naxışlı keramikası (1-3:Naxçıvantəpə;
4-Xalac).
Digər qismi isə qabların üzərinə qırmızı boya üzərindən qara rənglə
çəkilmiş və yaxşı cilalanmışdır (Şəkil 2, 3). Bu üsul orta mərhələdə daha geniş
istifadə olunmuşdur. Naxçıvançay vadisindəki Uçan ağıl, Uzunoba, Arpaçay
vadisindəki Xalac və digər yaşayış yerlərindən aşkar edilən boyalı keramika
nümunələri bu fikri təsdiq edir (Şəkil 2,4).
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Naxçıvanın Erkən eneolitı keramikasının istər boyalı naxışlı, istərsə də
basma və relyef ornamentli nümunələrində Qarabağ ərazisində yerləşən Evtəpə, Qəbristanlıqtəpə (Kiçikli), Çalağantəpə, Qonşutəpə, 2 saylı İmamqulubəyli,
Küllütəpə, 2 saylı Qoşatəpə abidəsində, Taynaq yaşayış yeri, Bəşirtəpə kimi
Mil-Qarabağ abidələri ilə yanaşı [1, 262; 250; 228; 142; 162; 158; 154; 66],
Lavintəpə, [9, Fig 7, 436; 8, 837; 9, I, II; 10, 1069, 1265], Çoğa Maran, Təpə
Sihabid kimi Dalmatəpə mədəniyyətini əks etdirən onlarca abidənin saxsı
məmulatı ilə oxşarlıq yaradır [ 10, Fig. 50-51; 101; 11, p. 191-193]. Bu fakt
Eneolit dövrünün ekən mərhələsində qədim Naxçıvan ərazisinin sözü gedən
mədəniyyətin əsas formalaşma məkanına daxil olduğunu göstərir.
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РЕЗЮМЕ
ЗЕЙНЕБ КУЛИЕВА
РАННЯЯ И СРЕДНЯЯ КАЛКОЛИТИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА
НАХЧЫВАНА
В статье исследована, ранняя и средняя калколитическая керамика,
найденных в археологических памятниках Нахчывана. Эти памятники
были представлены такими памятниками как Нахчывантепе, Учан агыл и
Узунобы. Основную часть археологических находок этих памятников,
составляют керамические материалы. Они отражают особенности
Далматепинской культуры, распространенной в регионе Урмии. Этот
факт доказывает, что в раннем и среднем энеолитическом периоде
территория древнего Нахчывана была включена в периферию культуры
Далматепе.
Ключевые слова: ранний калколит, средний калколит, Нахчывантепе, Учан агыл, Узуноба, керамика, Далматепинская культура.
SUMMARY
ZEYNEB GULIYEVA
EARLY AND MIDDLE CALCOLITHIC SERAMIC OF NAKHCHIVAN
In the article analyzisid, seramic of Nakhchivan are investigated during
the archaeological monuments early and middle Calcolithic period. They were
represented by the monuments of Nakhchivantepa, Uchan aril and Uzunoba.
The main part of the archaeological finds found these monuments, make up
ceramic materials. They reflect the features of the Dalmatepin culture,
common in the Urmi region. This fact proves that during the early Calcholithic
period the territory of ancient Nakhchivan was included in the periphery of the
Dalmatepin culture.
Keywords: Early Calcolithic, Middle Calcolithic Nakhchivantepe,
Uchan Agil, Uzunoba, ceramic, Dalmatepe culture.
Bu iĢ Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin ĠnkiĢafı
Fondunun maliyyə yardımı ilə yerinə yetirilmiĢdir. Qrant №EĠF-KETPL2-2015-1(25)-56/47/5
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1905-1906-CI ĠLLƏRDƏ GƏNCƏDƏ MĠLLĠ MÜNAQĠġƏ VƏ
MĠLLĠ BĠRLĠK ĠDEYALARININ FORMALAġMASI
Məqalədə 1905-1906-cı illərdə Gəncədə etnik gərginliyin artması, milli
münaqiĢənin səbəb və nəticələri araĢdırılır. Milli münaqiĢələr milli birlik ideyalarının formalaĢmasına gətirib çıxardı. Rusiya hakim dairələrinən qanlı toqquĢmalarda mövqeyi, erməni daĢnaklarının hakimiyyət tərəfindən dəstəklənməsi məqalədə geniĢ təhlil edilir.
Açar sözlər: Gəncə, milli münaqiĢə, ermənilər, imperiya, siyasət
Gəncədə etnik gərginlik 1905-ci ilin ilk günlərindən artan xətt üzrə yüksəlirdi. Gəncə qubernatorunun artıq fevralın 10-da Qafqazda mülki hissənin
baş rəisinə vurduğu teleqramda şəhərdə erməni-azərbaycanlı toqquşmalarının
mümkünlüyü həyəcanla vurğulanır, bu zaman əl altında olan qüvvələrin sayca
azlığı qeyd edilirdi. Qubernatorun xahişinə uyğun olaraq, fevralın ortalarında
Gəncəyə əlavə qoşun hissəsi ezam olunmuşdu.
Qraf İ.İ. Voronsov-Daşkov canişin vəzifəsinə təyinat aldıqdan sonra
Yelisavetpol(Gəncə) quberniyasında yüksək vəzifəlilərdə dəyişiklik etməsi,
bura yerli spesifikadan başı az çıxan, yaxud ümumən başı çıxmayan məmurları
göndərməsi Gəncədə etnik situasiyanın tədricən nəzarətdən çıxmasına gətirib
çıxarırdı. Alfton qubernator vəzifəsinə Kalaçevin təyin edilməsini ciddi siyasi
səhv sayırdı. Onun iddiasına görə, ―administrasiyadan heç kim öz rayonuna
bələd deyildi və burada hərəkata (söhbət erməni hərəkatından gedir – P.K.)
kimin rəhbərlik etməsindən xəbəri yox idi‖. Gəncədə erməni özbaşınalığı o
həddə çatmışdı ki, arximandrit Koryun əməlli-başlı meydan sulayırdı. Faktiki
olaraq erməni əhalisi hakimiyyətim sərəncam və təlimatlarını məhz öz
xadimləri vasitəsilə alır və yalnız həmin xadimlərin müvafiq sanksiyasından
sonra onlara əməl edirdi. İş o yerə çatmışdı ki, Alftonun Yelisavetpol(Gəncə)
quberniyasını gəzib yoxlayarkən erməni arximandritlərindən biri katolikosa
çatdırılmaq üçün general-qubernatorun sərəncamlarının ona da bildirilməsini
xahiş etmişdi. Alfton ermənilərin inzibati idarəçiliyə utanmazcasına müdaxilələrinə dair bu və digər faktları Voronsov-Daşkova məruzə etdikdə, qraf bu
hadisəni dəyərləndirməkdən ―tam etinasızcasına yayınırdı‖. (1)
Artıq qeyd etdiyimiz kimi, erməni-azərbaycanlı toqquşmaları bütün Qarabağı bürümüşdü, Naxçıvanda və İrəvanda da qırğınlar baş vermişdi. İllər boyu erməni siyasi təşkilatlarının Gəncədə istər təbliğ-təşviq xarakterli, istərsə də
hərbi hazırlıq səciyyəli fəaliyyəti hədər getməmişdi – 1905-ci ildə şəhərin erməni hissəsində əhəmiyyətli canlanma müşahidə olunurdu. Orada Türkiyədən
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gələn ermənilər hesabına daim artan silahlı daşnak xumbları (dəstələri – P.K.)
cəzasız dolaşırdılar. Bundan başqa, erməni tacirləri bilavasitə etnik toqquşmalardan xeyli əvvəl öz mallarını və ümumən mağazalarını şəhərin müsəlman
hissəsindən erməni hissəsinə köçürmüşdülər. Onun ardından ən ağlagəlməz
qiymətə kütləvi silah əldə edilməsinə başlanıldı. Ermənilər hətta sadəlövh
azərbaycanlılardan belə silah alırdılar. Özü də ermənilər bütün yay boyu şəhərdən kənara çıxmadan, burada qalmışdılar. Halbuki azərbaycanlılar qeydsizqayğısız yayı bağlarda və yaylaqlarda keçirmişdilər.
Buna baxmayaraq, ermənilərin canfəşanlığı azərbaycanlı əhalisinin nəzərlərindən qaça bilməzdi. Azərbaycanlı əhali Gəncəçayın sağ sahilində, şəhərin erməni hissəsində olmaqdan çəkinir, erməni tərəfə keçidləri minimuma endirməyə çalışırdı. İki icma arasında münasibətlərin pisləşdiyini görən Gəncə
ziyalılarının, ilk növbədə də azərbaycanlıların təşəbbüsü ilə barışdırıcı komitənin yaradılması haqqında qərar qəbul edildi. Bu qurum hər iki tərəfdən olan
bütün qanunsuz hərəkətləri nəzarətdə saxlamalı və qarşısını almalı idi. 1905-ci
ilin mayın 25-də Komitə Gəncənin bütün əhalisinə çağırışla müraciət etdi. Müraciətdə Komitə Bakı, Şuşa və İrəvan hadisələrini ―əzəldən qardaşlıq bağları
ilə bir-biri ilə əlaqəli iki xalqın məruz qaldığı tanrı cəzası‖ adlandırırdı.(2) Çağırışda Gəncə sakinlərinə xitabən deyilirdi: ―Özünüzə gəlin, ey müsəlmanlar
və ermənilər. Belə bir mühakimə yürüdün ki, qanlı toqquşmaların və birbirinizi qarşılıqlı surətdə məhv etmələrin dəhşətli ziyan vurmaqdan savayı, bizlərə heç bir yararı olmayacaq. Yalnız aramıza sözlə, yaxud işlə nifaq salan yaramazlar, ya da bir-birinizi kəsməyinizə və ya qardaş kimi yaşamanıza tamamilə biganə qalanlar bu bədbəxtliyə sevinəcəklər... Bizə bir-birimizi kəsmək
və çalıb-çapmaq deyil, daha çox məktəb təsis etmək, uşaqlarımıza və gələcək
nəsillərimizə təhsil vermək, onları maarifləndirmək və ətraflarını bürümüş qaranlıqdan çıxarmaq lazımdır... Siz, ey müsəlmanlar, əgər görsəniz ki, hansısa
erməni müsəlmanı incidir, sonuncuya qahmar durmayın, fəqət fəxarətli ermənilərə bu barədə xəbər verin, hansılar ki özləri təqsiri olan ermənini layiqli
şəkildə cəzalandıracaqlar. Elə ermənini təhqir edən müsəlmana münasibətdə
ermənilər də bənzər şəkildə davranmalıdırlar. Bu cür qarşılıqlı güzəştlərlə siz
əbədi olaraq sevgi və sayğını haqq etmiş olarsınız. Məhkəməsiz divan tutma
isə fəna şeydir və nə ilahi, nə də insan qanunu ilə ona icazə verilmir.(3)
Bu müraciətnamənin altında komitə üzvlərinin – Azərbaycan və erməni
ziyalılarının təmsilçilərinin – Hüseyn bəy İsrafilbəyovun, Adil xan Ziyadxanovun, Cahangir xan Xoyskinin, Hacı Hüseyn Məmməd Rəfiyevin, Ələkbər bəy
Rəfibəyovun, Ələsgər bəy Rəfibəyovun, Nəsib bəy Yusifbəyovun, Musa Rəfiyevin, Gerasim Məlik-Bəylərovun, Əmir Əmirxanovun, İsaak Xocayevin, Mixail Lazarevin, Leon Məlik-Mnasakanovun, Pyotr Məlikovun, İosif Teymurovun, Yevgeni Məlikovun imzaları dururdu. (4) Lakin komitə təsisçilərinin bütün nəcib istəklərinə baxmayaraq, hadisələri uzun müddət nəzarətdə saxlamaq
mümkün olmadı. Artıq qalxmış inqilab dalğası erməni millətçiliyinin fəallaşmasına və əməli fəaliyyət mərhələsinə keçməsinə şərait yaratmışdı; ona qonşu
xalqlarla barış və uzlaşma deyil, münaqişə durumu tələb olunurdu. Belə bir
vəziyyətdə hətta bir sıra erməni ziyalısının Gəncədə milli barışı qorumaq
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barədə səmimi istəyi puç olmağa məhkum idi. Təmsil etdikləri etnik mühitin
daha da radikallaşması xəttini götürmüş erməni millətçi qüvvələri komitənin
tezliklə öz işinə xitam verməsi üçün əlindən gələni etmişdilər. Sözügedən
qüvvələr etnik münaqişəni körükləməklə, güddükləri hədəflər əsasında erməni
milli konsolidasiyasına nail olmağı ehtimal edirdilər. Yəni ilk başdan erməni
millətçiliyi təmsil etdiyi xalqın milli-mədəni inkişafından daha çox qonşu
etnosların, birinci növbədə də azərbaycanlıların hesabına yaşam arealını genişləndirmək və bununla da gələcəkdə planlaşdırılan ―Böyük Ermənistan‖ dövlətinin maddi (ərazi-coğrafi) təməlini formalaşdırmaq niyyəti güdürdü.
Qafqaz canişinə məktubunda Yelisavetpol qubernatoru vəzifəsini icra
edən Baranovski birmənalı şəkildə etnik qırğını körükləməkdə erməni komitələrinin rolunu göstərir və eyni zamanda açıq etiraf edir ki, hakimiyyət daha çox
məhz ermənilərə dəstək göstərirdi, belə ki, ―onlar müsəlmanlardan zəifdirlər‖.
(5)Əslində bu cür səhlənkar mövqe inqilabın coşqun dönəmində Qafqazdakı
rus hakimiyyət orqanlarının milli münaqişələrə münasibətdə ölçülüb-biçilmiş
və sistemli siyasətinin faktiki yoxluğuna dəlalət edirdi. Məhz bu cür dəqiq
anlaşılmış və dərk edilmiş kursun yoxluğu idi ki, canişinlik strukturları
ümumən diyarda rus hakimiyyətinin özünə təhlükə doğuran erməni millətçiliyinin genişlənməsinə və pərvəriş tapmasına nəinki göz yummuş, hətta bəzən
özünün müəyyən addımları ilə ona rəvac belə vermişdi.
Təsadüfi deyildi ki, Gəncədə vəziyyət günü-gündən gərginləşirdi. Buna
silahlı ermənilərin maneəsiz şəhərə sızmaları, onların arasında daşnak fəallarının təşviqatı da yardım edirdi. Nəticədə yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, erməni əhali o cümlədən azərbaycanlılardan aldığı silahlar sayəsində kütləvi
şəkildə yaraqlanırdı. ―İrşad‖ qəzetində Gəncəli ictimai fəalların məktubunda
deyilirdi ki, ―″xunb″ adı ilə məşhur olan erməni dəstələri üzüm bağlarında müdam tüfəng atmağı, məşq edib şəhərin müsəlman cavanlarını cürbəcür fikirlərə
salırdı‖. (6;s.3)
1906-cı ilin yanvarında ―Kaspi‖ qəzetində Gəncə (Yelisavetpol) şəhərinin müsəlman cəmiyyətinin nümayəndələrinin–andlı müvəkkil Adil xan Ziyadxanovun, andlı müvəkkil Ələsgər bəy Xasməmmədovun, Ələkbər bəy Rəfibəyovun, Məmməd xan Ziyadxanovun, Hacı Mirqasım Həmzəyevin, Xan Xoyskinin, Məşədi İsa bəy Şeyxzamanovun imzası ilə ―Yelisavetpol hadisələri haqqında doğru söz‖ adlı məqalə dərc olundu. Həmin məqalədə müəlliflər müsəlmanların ―bədbəxt erməniləri‖ qətlə yetirmələri ilə bağlı erməni tərəfinin ittihamlarını cavablayarkən, hadisələrin əsl suçlularının kimliyi haqqında şübhə
yeri qoymayan yetərincə ətraflı təsvirini vermişlər. (7) Müəlliflər göstərirlər ki,
hələ hadisələrdən xeyli qabaq şəhərdə ―xumba‖ adlı iri papaqlarda müxtəlif qaranlıq şəxslərin açıq şəkildə dolaşmalarına, üzüm bağlarında erməni sakinlərin
atəş açma məşqləri keçmələrinə, erməni Noraşen küçəsində bombalar tapılmasına müsəlmanlar biganə qalmaqda çətinlik çəkirdilər. Müsəlmanlar polisə bu
biabırçılıqlara son qoyulması xahişi illə müraciət etdikdə polis onlara ―Daşnaksutyun‖ partiyasının öldürmə qorxusu altında ermənilərdən silah müsadirəsinin yasaqlanması haqqında məşhur əmrini göstərirdi. (8) Məlum məsələdir
ki, müsəlmanlar da silahlanmağa başladılar, lakin qısa müddətdə təbii ki, ermə190
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nilərin əldə etdikləri nəticələrə nail ola bilmədilər, belə ki, başda daşnaklar olmaqla erməni millətçi dairələri bu istiqamətdə 15 ildən artıq idi ki çalışırdılar,
üstəlik onların nəhəng pul fondu da var idi. Ermənilərin əla silahlanması barədə general Malamanın və digər zabitlərin məlumatlarında da bəhs edilirdi; bu
zaman bir erməni əsgərinin dəfni zamanı bir olay xüsusən vurğulanırdı. Dəfn
zamanı başda general-qubernator Fleyşer olmaqla, mərasimi müşayiət edən erməni kütlələri ilə yanaşı, sonuncu rəsm-təzimi vermək üçün moruq rəngli bayraqları altında 150 silahlı xumba da döyüş nizamına uyğun yürüyürdü. (9)
Erməni silahlı dəstələrinin fəallaşması ilə eyni zamanda şəhərdə xüsusi
qəddarlıqla milli zəmində qətllər başlandı. Məsələn, başı kəsilmiş azərbaycanlıların vücudları tapılırdı, qisas olaraq azərbaycanlılar ertəsi gün hansısa
ermənini öldürürdülər. 1905-ci ilin noyabrında qanlı toqquşmalaradək artıq 60
nəfər qətlə yetirilmişdi. (10) Özü də bu zaman erməni silahlı bandaları təkcə
Gəncədə deyil, ümumilikdə Gəncəbasar mahalında etnik təmizləmələr həyata
keçirmək niyyətində idilər və bu niyyətlərini artıq gerçəkləşdirirdilər. 1905-ci
ilin oktyabrında Qaraçinar və Erkən kəndləri yaxınlığında ermənilərin azərbaycanlılara məxsus mal-qaranı aparmaları nəticəsində toqquşmalar baş vermişdi.
(11) Bilavasitə qırğın ərəfəsində ermənilər azərbaycanlı Sarısu kəndinə basqın
etmiş, atışma törətmiş, 40 baş buynuzlu mal-qara qovub aparmışdılar. Noyabrın 10-da İran təbəəli azərbaycanlı itkin düşmüşdü. Yalnız bir neçə gün sonra
onun başı kəsilmiş cəsədi daha bir meyitlə Gəncə civarında tapılmışdı.
Nəhayət, erməni millətçilərinin uzun zamandan bəri hazırladıqları və
Gəncənin azərbaycanlı əhalidən təmizləmək kimi məşum məqsədlərə xidmət
edən Gəncə qırğını noyabrın 18-də sübh erkən saat 6-da başladı. Həmin vaxt
Toğanlar kəndindən üç azərbaycanlı, habelə Namazəlilər kəndindən olan və
Gəncədə yaşayan iki azərbaycanlı bir qrup erməni tərəfindən şəhərin erməni
hissəsində vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Onları başları kəsilmiş, vücudları isə
tikə-tikə doğranılmışdı. Cəsədləri götürmək üçün hadisə yerinə yollanan bir
neçə azərbaycanlı ermənilərin atəşinə məruz qalmış və atışaraq, geri dönməli
olmuşdular. Lakin ermənilər onları təqib etməkdə davam edirdilər. Nəticədə
Gəncənin erməni hissəsində yerləşən azərbaycanlı məhəllələrinin hamısı –
Molla Cəlilli, Çaylı, Hacı Məlikli darmadağın edilmişdi. Azərbaycanlıların 40dan artıq evi, eləcə də Hacıkənddə bütün yay evləri yandırılmışdı. (12)Xüsusi
şöbənin Tiflis Quberniya Jandarma İdarəsinə 19 noyabr tarixli raportunda
noyabrın 18-də Gəncədə toqquşmalar zamanı 20-30 nəfərin həlak olduğu qeyd
edilirdi. Hadisələr zamanı polis hərəkət etmək imkanından məhrum idi, belə ki,
küçələrdə sürəkli yaylım atəşi açılır, alov bürümüş evlərin zirzəmilərində
bombalar partlayırdı. Yalnız hərbi hissələrin şəhərə yeridilməsi və müxtəlif
məhəllələrdə yerləşdirilməsi qırğının daha geniş miqyas almasını əngəlləmişdi.
(13) Yelisavetpol dairə məhkəməsi prokurorunun raportunda isə qanlı toqquşmaların erməni yaraqlılarının dinc azərbaycanlılara hücumu nəticəsində meydana çıxdığı qeyd olunmaqla yanaşı, noyabrın 18-dən 23-nə kimi Gəncədə 62
erməninin və 4 azərbaycanlının həlak olduğu göstərilirdi.(14)
Bir qədər sonra, dekabrın 12-də Gəncə yaxınlığındakı Çovdar, Bayan və
Zəylik kəndlərinin erməniləri Balçılar azərbaycanlı kəndinə hücum edərək,
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onu tamamilə yandırmış, 26 nəfəri öldürmüş, qadınları isə əsir aparmışdılar.
Elə həmin gün onlar həmçinin Ağ yoxuş adlı binələrə də basqın edərək, burada
daha 21 nəfəri qətlə yetirmişdilər. Yalnız ətraf azərbaycanlı kəndlərdən sakinlərin hadisəyə yerinə özünü yetirməsi silahlı erməni dəstələrini geri çəkilməyə
məcbur etmişdi. [15;s.238]Eyni aqibəti Çaylı və Topalhəsənli kəndləri də yaşamışdı. Azərbaycanlılar müdafiə olunmaq, və öz növbələrində qruplar və döyüş
dəstələri halında birləşərək, quduzlaşmış erməni bandalarına layiqli cavab vermək məcburiyyətində qalmışdılar. Nəticədə erməni kəndləri də yandırılırdı.
Məsələn, 1906-cı ilin yanvarın 10-da Balçılar kəndinin qisasını almaq məqsədilə 400 nəfər atlıdan ibarət azərbaycanlı dəstə Gəncə yaxınlığında Nuzgar
(Qaşkənd) erməni kəndinə hücum etdi. Hücum əsnasında sözügedən kənd yerlə bir edilmişdi. Bəzi hallarda azərbaycanlılara soydaşlarının yaşadıqları qonşu
kəndlərin sakinləri də köməyə gəlirdilər.
Gözləmədikləri cavablarını alan ermənilər dərhal qəzetləri vasitəsilə bu
hadisələrdə müstəsna azərbaycanlıları, o cümlədən guya silahlı dəstələrə dayaq
olan azərbaycanlı ziyalıları qınayırdılar. Öz təhrikedici əməllərinə isə ermənilər ―özünümüdafiə‖ adı qoymuşdular. Məhz belə davranış azərbaycanlı ziyalıların haqlı hiddətini doğurmuşdu. Onlar öz etirazlarını ―Kaspi‖ qəzeti səhifələrində ifadə etmişdilər. Məqalələrdən birində oxuyuruq: ―... əgər tatarlarda
(azərbaycanlılarda – P.K.) qırğın anlamında heç olmasa təşkilat adına bir şeyləri olsa idi, o zaman bu qədər erməni kütləsi (hansıları ki tatarların özləri xilas
edirdilər) qurtula bilərdimi? General-mayor Fleyşer özü tatarların xilas etdikləri onlarla ermənini ona təhvil vermələrinin alicənab şahididir... Ermənilər mütləq öz naxoş sinirləri ilə hər yerdə və hər zaman qarşılarına çıxan hamını
ucdantutma qınamalıdırlar. Onların fikrincə, ali hakimiyyət də, polis də, bəylər
də, ziyalılar da və ümumiyyətlə, istisnasız bütün tatarlar da suçludurlar. Bəs
ermənilərin özləri necə, doğrudanmı bu ―bədbəxt‖, ―zəlil‖ və ―silahsız‖ xalq o
qədər sadədir ki, istəyi olan hər kəs onu vura bilər? Əgər bu belədirsə, onda bu
silah oynatma, bu atəş açma məşqləri, bu bombalar nəyə lazım? Silahla elliklə
aludəçilik o dərəcəyə çatmışdır ki, hətta 17-18 yaşlarında xanım qızlar belə 4
patrontaşla çarpaz asılmış, qurşağa revolver taxılmış, bir əldə tüfəng, o biri
əldə sümsü şəkil çəkdirirdilər. Bu uzun papaqlı xumbalar nəyə lazım, bu
quldur dəstə başçıları, müxtəlif Hamazasplar, Armenaklar kimə lazım? ... Qoy
nəhayətində erməni cənablar bir az daha səmimi olsunlar və özlərində vətəndaş
mərdliyi tapıb boyunlarına alsınlar ki, Yelisavetpolda olduğu kimi, ermənilərin
və tatarların bütün toqquşmalarında ilk baiskar onlar olmuşlar... Qoy onlar
―özünümüdafiə‖ adlanan bu nağıldan imtina etsinlər, indi ona heç kim inanmır.
Camaatı daha artıq gic yerinə qoymaq olmaz‖. (16;s.2-3)
1905-ci ilin noyabr-dekabr aylarında baş verən və Gəncəni iki düşmən
düşərgəyə ayıran bu hadisələrlə, habelə onların ardından Tiflisdən Canişinin
hərbi hissə üzrə köməkçisi general Malamanın təşrif buyurması, generalqubernator Takaişvilinin general Fleyşer tərəfindən əvəzlənməsi, Tiflisdən
şeyxülislamın və Tiflis Dumasının nümayəndə heyətinin gəlişi ilə Gəncədə –
Yelisavetpolda erməni-azərbaycanlı qırğınının ilk mərhələsi başa çatır. (17)Ə.
Xasməmmədov artıq yuxarıda iqtibas verdiyimiz ―Yelisavetpol hadisələri
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haqqında doğru söz‖ adlı məqaləsində bu hadisələrə dair dolğun bilgi və ölçülüb-biçilmiş qiymətləndirməsini verir. O, fikirlərini belə yekunlaşdırır: ―Bir
şey şübhəsizdir. Bu, odur ki, əgər vəhşi və rüsvayçı 18 noyabr hadisəsi müsəlmanlar tərəfindən təşkil olunsa idi, necə ki mətbuatda ermənilərdən olan ―publisistlər‖ belə bir təşkilatçılığı müsəlmanlara şamil edirlər, müsəlman məhəlləsindən bircə erməni belə canını qurtara bilməzdi. Çox güman ki, öz insani simasını və vicdanını hələ itirməmiş ermənilərin bir çoxu da bu düşüncədədir və
buna əmindir‖. (18)
Bu sözlərin təsdiqi olaraq münasibətlərin kəskinləşməsinin yeni fazasını
doğurmuş insident baş verdi. Noyabr olaylarından sonra ziyalıların təmsilçiləri
qırğına ara vermək üçün xeyli səylər göstərdilər, və nəticədə 1905-ci ilin dekabrın 24-də Gəncədə azərbaycanlı və erməni tərəfləri arasında barışıq sazişi imzalandı. (19) Lakin bir neçə gündən sonra ermənilər yenidən fitnəkarlıqlara
başladılar, onlar, məsələn, 5 İran təbəəsi müsəlmanı oğurladılar, əvvəlki talanlardan sonra müsəlmanların salamat qalmış əmlakını viran etməyə, atışma törətməyə başladılar. Barışığı pozulmuş hesab edən iki naməlum şəxs bir ermənini oğurladılar. Bu erməni şəhər xəstəxanasının gözətçisi Qurgenbekov idi.
Lakin işə qarışan məmur Rüstəm bəy Mirzəyev Qurgenbekovun həyatını xilas
etdi. Həmçinin Qurgenbekovun azad olunmasında Ələkbər bəy Rəfibəyovun
müdaxiləsi böyük rol oynadı. Lakin bu hadisənin ardından ermənilər dəri-gön
müəssisələrini yandıraraq, bu cinayəti azərbaycanlıların üzərinə atmağa çalışdılar. Halbuki sonuncuların öz əmlaklarını yandırmağa əsası yox idi. Bu provokasiyaya qarşı öz etirazını Gəncə müsəlman cəmiyyətinin nümayəndələri –
Axund Pişnamazzadə, Ə. Rəfibəyov, Ə. Xasməmmədov, M. Ziyadxanov, B.
Ağasıyev, M.Ə. Rəfiyev, M.C. Məhəmmədov, Y. Yusifbəyov, C. Xoyski bildirdilər. (20)
Yeri gəlmişkən, hadisələrin dərhal ardından çoxsaylı erməni mətbuatı
Gəncədəki etnik toqquşmalara görə azərbaycanlı ziyalıları, şəhərin müsəlman
xadimlərini suçlamağa başlamışdılar. Bununla bağlı ―İrşad‖ yazırdı: ―Ermənilər burasını dürüst anlamışlar ki, müsəlmanlar ümumən avam, öz mənfəət və
zərərlərini bilməyən tayfadır. Əgər onların arasında orada burada beş-üç iş
bilən, millətin nəf və zərərini anlayıb milləti həlakətdən xilas edən adamlar
olmasa, ermənilər çoxdan müsəlmanları yıxıb fövt etmişdilər. Çünki erməni
milləti bir dənə öz xeyir və zərərini bilən tayfa olub, cümləsi birlikdə iş görən
tayfadır. Böylə olduqda əgər müsəlmanları pişrovları (öndə gedənləri – P.K.)
olmasa, onların müsəlmanlara qələbə etmələri aşkardır‖. [21] Gətirilən iqtibasdan aydın göründüyü kimi, erməni millətçi dairələri tərəfindən məhz azsaylı
Azərbaycan ziyalıları və ictimai xadimləri gözəl təşkil olunmuş, strukturlaşmış, möhtəşəm maddi, hərbi, maliyyə və bunlardan heç də geri qalmayan ideoloji resurslara malik erməni milli hərəkatının öz hədəflərinə çatmalarında
başlıca maneələrdən biri kimi qəbul edilirdi. Məhz pərvəriş tapmaqda olan
Azərbaycan milli hərəkatının ilkin qayə və dəyərlərinin daşıyıcısı olan azərbaycanlı ziyalılar vüsət almaqda olan erməni ekspansionizminə qarşı kütlələri
səfərbər etməyə və yönəltməyə qadir idilər. Özü də həmin kütlələrin ictimai
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şüurunun və fəallığının hələ bəsit səviyyədə, milli özünüdərkinin yetərincə
aşağı olduğu bir şəraitdə.
1906-cı ilin yanvarın 8-də Gəncədə ermənilərin başladığı atışma
meydana çıxmış, yalnız artilleriya işə qarışdıqdan sonra onu kəsmək mümkün
olmuşdu. 1906-cı ilin ilk aylarında Gəncə və ətrafında etnik toqquşmalar
demək olar ki, ara vermirdi. Faktiki olaraq şəhər xəndəklərlə Gəncə çayı boyu
iki hissəyə parçalanmış, bu hissələr arasında rabitə və əlaqə kəsilmişdi. Özü də
ruslar belə şəhərin azərbaycanlıların daha kompakt yaşadığı hissəsinə köçmüşdülər. Bu zaman şəhərin erməni hissəsində azərbaycanlılara mənsub evlər və
dükanlar, azərbaycanlılar yaşan hissəsində isə analoji olaraq erməni evləri və
dükanları dağıdılmışdı. Özü də ermənilər təkcə sözügedən binaları deyil,
həmçinin məscidləri də yerlə bir etmişdilər. Halbuki azərbaycanlılar erməni
kilsələrinə və ziyarətgahlarına toxunmamışdılar. İş o yerə çatmışdı ki, azərbaycanlı tələbələr şəhərin ermənilər yaşayan hissəsində olan gimnaziyaya getmək
imkanından məhrum olmuşdular. Ona görə də müsəlman hissədə yerləşən
―Rusiya‖ mehmanxanası icarəyə götürülmüş və burada azərbaycanlı balaların
təhsili bərpa edilmişdi.
İ.İ.Voronsov-Daşkovun 1906-cı ilin fevralında Nazirlər Şurasının sədri
qraf S.Y. Vitteyə ünvanladığı məlumatda iki millət arasında toqquşmaların xüsusi inadlılığından söhbət açaraq, artıq bütöv silahlı dəstələrin formalaşdığını
qeyd edirdi. O, ermənilərin ―heyrətamiz bütövlüyünü, hərbi təşkilatını və əla
silahlanması‖ müqabilində müsəlmanların da son zamanlar silahlı dəstələr yaratmaq təşəbbüsünü vurğulayırdı. (22;s.4) Gəncə ilə bağlı məlumatda deyilirdi
ki, Alftonun təyinatından sonra şəhərin erməni hissəsində əldəqayırma topdan
tutmuş müxtəlif sistem tüfəng və tapançalara qədər xeyli silah tapılmış və
müsadirə edilmişdi. (23) Yanvarın 30-da axtarışlar zamanı ələ keçmiş silah və
sursat təbii ki, erməni yaraqlılarının cəbbəxanasının yalnız bir qismi idi. Bunu
―İrşad‖ qəzetində getmiş məlumat da təsdiqləyirdi. Orada deyilirdi ki, axtarış
aparılan gün – yanvarın 30-da ―600 nəfərdən ibarət böyük erməni dəstəsi
şəhərdən çıxdı. Yaraqları da özləri ilə məən (birlikdə – P.K.) dağlara, kəndlərə
apardılar. Aranacaqlarını əvvəlcədən bilirdilər‖. Axtarış zamanı Qriqor
Ağuznazyants adlı bir erməninin evində aşkar edilmiş iki məktubdan aydın
olurdu ki, Gəncə daşnakları Batumlu zəngin ermənidən 200 min manat ianə,
habelə yandırıcı tüfənglər istəyirdilər. (24) Gəncə və ətrafında toqquşmalar
1906-cı ilin ilk aylarında davam edirdi. Erməni yaraqlılarına müqavimət
göstərən Gəncəbasarın azərbaycanlı kəndləri bəzən hakimiyyətin cəzasına tuş
gəlir, kiçicik fəallıq belə top atəşi ilə yatırılırdı. Morul, Qaracaəmirli, Şahvələdli kəndləri bu səbəbdən cəzalandırılmışdı. (25) Fevralın sonlarına doğru
Gəncədə ümumən sakitliyə riayət olunsa da, ətraf kəndlərə erməni hücumları
yenə də baş verməkdə idi. Erməni yaraqlıları çox vaxt azərbaycanlı maldarlara
basqınlar edərək, onların sürülərini qarət edirdilər.
Beləliklə, Gəncədə 1905-ci ilin sonunun – 1906-cı ilin başlanğıcının qanlı hadisələri, öz amansızlığına baxmayaraq, Gəncə azərbaycanlı cəmiyyətini,
xüsusən də onun düşünən hissəsini əhəmiyyətli dərəcədə konsolidasiya etdi.
Həmçinin münaqişə milli həmrəylik hissinin formalaşmasına təkan verdi.
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Gəncə ziyalıları artıq anlamağa başlamışdılar ki, yalnız milli birlik etnik konfrontasiya müstəvisində ona meydan oxuyan və çox vaxt hakimiyyət strukturlarının dəstəyindən yararlanan siyasi düşmənə – erməni millətçiliyinə qarşılıq
verməyə qadirdir. Yeri gəlmişkən, Gəncə azərbaycanlıları arasında milli canlanma digər məsələlərdə olduğu kimi, təhsil ocaqlarının artmasında və mədəni
həyatın daha rəngarəng olmasında özünü büruzə verirdi. ―İrşad‖ qəzetinin
məlumatlarına əsasən, 1906-cı ilin əvvəllərində şəhərdə ―Ədəb‖ adında məktəb
təsis edilmiş, ―Qeyrət‖ mətbəəsi Gəncəyə köçürülmüş, şəhər və sənət məktəbinin azərbaycanlı şagirdləri Nəcəf bəy Vəzirovdan, Ə. Haqverdiyevdən müxtəlif pyeslər səhnələşdirmiş, şer müsamirələri keçirmişdilər. Bu faktın bizim
üçün maraqlı tərəfi odur ki, sözügedən tədbirlər milli şüarlar altında baş tutmuşdu. Bu isə milli ideyaların artıq böyüməkdə olan nəslə tədricən sirayət
etməsindən xəbər verirdi.
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РЕЗЮМЕ
ПЕРВИН КЕРИМЗАДЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ В ГЯНДЖЕ В 1905-1906
ГОДАХ И ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО
ЕДИНСТВА
В статье исследуются рост этнической напряженности в Гяндже,
причины и последствия национальной розни в 1905-1906 годах. Национальные столкновения привели к формированию идей национального
единства. В статье широко освещается позиция российских официальных
кругов, поддержка царскими властями армянских дашнаков.
Ключевые слова: Гянджа, национальное столкновение, армяне,
империя, политика
SUMMARY
PARVIN KERIMZADE
THE FORMALIZING NATIONAL CONFLICTS AND UNION
IDEOLOGY DURING 1905-1906 YEARS IN GANJA
The increasing etnic tension in Ganja during 1905-1906 years and the
reasons of national conflict and results have been investigated in this
article.The national conflicts have been formalized the national union he
position of the bloody Russian ruling bodies, the support of Armenian
dashnaks by the authorities are widely discussed in the article.
Key words: Ganja, national conflict, armenians,empire, politics

(Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent E.Ġsayev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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XIX ƏSRĠN SONLARI XX ƏSRĠN ƏVVƏLLƏRĠNDƏ NAXÇIVANDA
MUSĠQĠ ALƏTLƏRĠ (NAXÇIVAN DÖVLƏT TARĠX MUZEYĠ
MATERĠALLARI ƏSASINDA)
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan diyarı zəngin mədəniyyətə malikdir. Bu mədəniyyətin ən bariz nümunələrindən biri də musiqi alətləridir. Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində saxlanan musiqi alətləri rəngarəngliyi ilə seçilir. Burada simli, nəfəsli və zərbli musiqi alətləri qorunub saxlanılmaqdadır. Burada balaban, tulum, saz, tar, qara zurna və baĢqa musiqi alətlərini görmək olar. Musiqi alətlərinin çoxluğu Naxçıvan diyarında musiqi mədəniyyətinin inkiĢaf etdiyini göstəririr.
Açar sözlər: Naxçıvan, Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi, musiqi alətləri,
tar, saz, zurna, ney, tütək, nağara, tulum.
Azərbaycanın Naxçıvan diyarı tarix boyu zəngin mədəniyyətə sahib olmuşdur. Bu zəngin mədəniyyətin bir parçası da musiqi və musiqi alətləridir.
Musiqi bəşəriyyət tarixinin ən dəyərli miraslarındandır. Tarixi qədim olan musiqi alətləri böyük ehtimalla ilk öncə əmək alətlərinin yaranması zamanı meydana gəlmiş daha sonra inkişaf edərək zənginləşmişdir. Naxçıvan diyarında
musiqinin ən qədim izləri Gəmiqaya qayaüstü təsvirlərində tariximizə həkk
olunmuşdur.
Bir millətin mədəni səviyyəcə ən yüksək pillədə olduğunu göstərən amillərdən biri də musiqi mədəniyyətinin olmasıdır. Çünki, musiqi bir insanın estetik zövqünün, duyğularının, hiss və həyəcanın tərənnümüdür. İlk növbədə musiqi əmək fəaliyyətinin təsiri ilə yaransa da daha sonra inkişaf edərək bugünkü
səviyyəsinə qalxmışdır. Musiqinin inkişafı özüylə birlikdə çalğı alətlərinin də
inkişafını şərtləndirirdi. Hər bir millətin etnos olaraq daxili dünyası ona xas
olan musiqi duyumunu formalaşdırır. Naxçıvan bölgəsinin qədim sakinləri də
musiqi sənətini inkişaf etdirərək yüksək səviyəyə gətirib çıxartmışlar. Gəmiqayada bir qayanın üzərində əks edilən qədim bir dini mərasimləri yerinə yetirən
insan təsvirləri musiqinin ibtidai formada olsa da, bölgəmizdə ən qədim nümunələrindən sayılır. Gəmiqayada rəqs səhnələrinin qeydə alınması Naxçıvanda
rəqs, musiqi mədəniyyətinin qədim köklərə malik olduğunu sübut edir (8, s.
10).
Musiqi həyatımızın bir parçasıdır. Mənəvi dünyamızın qidasıdır. Hislərimizin dilə gətirə bilmədiyimiz ifadəsidir. Bunun üçün də bir millətin musiqi
dünyası onun mədəni yüksəlişinin ən böyük sübutudur. Musiqi şən günlərdə,
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bayramlarda, istərsə də ağır və iztirablı vaxtlarda belə xalqa mənəvi dayaq
olmuşdur (12, s. 6).
Musiqi ilk öncə müəyyən mərasimlərin icrasında istifadə edilirdi. Daha
sonrakı dönəmlərdə dövlətlərin güclənməsi və mədəniyyətin yüksəlişi ilə bağlı
olaraq musiqi alətlərinin də təkmilləşməsi prosesi getmişdir. Xüsusən də müəyyən ayinləri yerinə yetirilən zaman musiqiçilərin mövqeyi gözə çarpırdı.
Dini mərasimlərdə nəğmələr söyləmək üzrə məbəd qulluqçuları olaraq iştirak
edən musiqiçilər tipik bir aləti ifa etməklə ustalaşmış rahiblər kimi musiqi
təhsillərini məbədlərdə alırdılar (13, s. 134). Musiqiçilərin məbədlərdə daha
sonra isə saraylarda fəaliyyəti musiqiçilərin təkmilləşməsinə səbəb olmuş və
buna uyğun olaraq musiqi alətlərinin inkişafını şərtləndirmişdir.
Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi zəngin maddi-mədəniyyət nümunələrinə
malikdir. Bunların içində isə musiqi alətləri xüsusi ilə diqqəti cəlb edir. Buradakı musiqi alətləri Naxçıvan diyarının zəngin musiqi mədəniyyətinin bir parçasıdır. Musiqi alətləri əsasən zərbli, simli və nəfəsli musiqi alətlərinə bölünür.
Simli musiqi alətlərinin qədim tarixi vardır. Əsasən bu alətlər müxtəlif
növlərə bölünürlər. Azərbaycanda və ona qonşu olan ərazilərdə simli musiqi
alətlərinin müxtəlif növləri istifadə olunmaqdadır. Bu musiqi alətləri qədim
dövrlərdə Qobustanda qaya üstü rəsmlərdə və müxtəlif keramikaların üzərində
həkk olunmuşdur. Simli musiqi alətlər içərisində yazılı qaynaqlara düşən ən
qədim əfsanə isə Şumerlərə məxsusdur. Əfsanəyə görə Lamaşın qız övladları
olsa da oğlan övladı olmur. O bunun üçün dua edir və onun bir oğlu olur. O
oğlunu gənc yaşında itirir. Oğlunun yasını saxlamaq üçün onun asıldığı
ağacdan ona bənzər bir fiqur yonub, ona at tükündən tellər bağlayıb hər
axşam oğlunu yad edir. Bununla da ilk udu yaratmış olur. Udun səsi o qədər
yanıqlı olur ki, bir gün Lamaşın özü də onu çalarkən ölür. Lamaşdan sonra
udun şəkli dəyişdi. Qeyd edək ki, davulun yaradılması da onun qızı Salayla
bağlanır (15, s. 106).
Muzeydə XIX əsrə aid edilən tar da vardır. Tar Azərbaycan musiqisinin
əsas alətlərindən biridir. Tarın özünəməxsus səs tempi onu musiqiçilər üçün ən
dəyərli alətlərdən biri edir. Tarın inkişafı əsasən muğam sənəti ilə bağlıdır.
Tarın yaranmasını görkəmli musiqişünas, filosof və ensklopedik alim türk
əsilli Əbu Nəsr əl-Fərabi (873-950) tərəfindən icad edilməsi fikri söylənilir (1,
s. 15). Bundan əlavə tar musiqi alətinin yaranması haqqında bir neçə fərziyyə
mövcuddur. Bir qisim tədqiqatçılar tarın Azərbaycanda yarandıqdan sonra
İrana yayıldığını söyləyirlər. Digər tədqiqatçılar isə İrandan bu bölgəyə yayıldığını söyləyirlər. Əgər biz tarın ən inkişaf etdiyi bölgələri götürsək tarın vətəni Azərbaycan olması haqqında birinci qisim tədqiqatçıların haqlı olduğunu
söyləyə bilərik. Tarın muğam sənəti ilə bağlılığı onun dini ayinlərdə istifadə
edilməsi ilə izah etmək olar. A. Məmmədovun fikrincə, tarın dini ayinlərin icrasında istifadə olunduğunu bir neçə sahələrdən izah etmək mümkündür: İki
çanağa malik olduğuna görə akustika-tembr baxımından digər alətlərlə müqayisədə daha mükəmməl olması, rübab ailəsindən olduğuna görə tarixən dini sitayişlə bağlılığı ( 7, s. 63).
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Tar əsasən muğamla bağlı olaraq inkişaf etmiş, təkmilləşmişdir. XVIIIXIX əsrlərdə tar və kaman alətləri xanəndəliyin inkişafı ilə yeni yüksəliş
mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Tar və kaman rekonstruksiyası xanəndəliyin
inkişafına bağlı olaraq baş verdi (11, s. 42). Naxçıvan ərazisində də tarın
inkişafı Azərbaycanın digər bölgələri ilə bağlı olaraq inkişaf etmişdir.
Tar əsasən 3 hissədən ibarətdir.
1. Kəllə.
2. Qol.
3. Qoşa çanaq.
Kəllənın üzərində 6 böyük, 3 kiçik, baş tərəfində isə ona yaraşıq verən
tac yerləşir. Tar 22 pərdə və 11 simə malikdir. Tarın simləri poladdan və
bürüncdən düzəldilir. Tar mizrabları mal buynuzundan, bəzən də sümükdən,
plasmasdan hazırlanır.
Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində qiymətli simli musiqi alətlərindən biri də sazdır. Saz əsasən aşıq sənəti ilə bağlı olmuşdur. Qədim dövrlərdə aşıqlara varsaq, ozan, dədə adlanırdı və onlar sazla və ya qopuzla çalardılar. Azərbaycanda bu alətə saz Türkiyədə isə bəzən bağlama da deyirlər. Göründüyü
kimi saz Balkan yarımadası, Anadolu, Qafqaz, Yaxın Şərq, İran və Orta Asiyaya qədər geniş bir əraziyə yayılmışdır (1, s. 32).
Sazın yaradılması Mesapotomiya ilə bağlanmışdı. Sazın burada məbəd
musiqiçiləri tərəfindən yaradıldığı daha sonra isə qonşu ərazilərə yayıldığı
söylənilməkdədir. Qədim dövrlərdə sazın gövdəsi su qabaqlarından və ya
tıspağa qabının üzərinə dəri gərdilərək ya da taxtadan oyularaq hazırlanırdı
(14, s. 66).
Sazlar öz növlərinə görə də böyük, orta və kiçik olur. Böyük saz 12001500 mm, orta saz 800-1000 mm, kiçik saz (cürə və ya qoltuq sazı) isə 500700 mm olur. Sazlar 10-14 pərdədən ibarət olur. Aşıq sazında 8-10 bəzəndə
11 sim olur. Mizrabı təzənə adlanır və gilas, albalı ağaclarının qabığından
hazırlanır (1, s. 32; 11, s. 16).
Sazın geniş yayılmasının əsas səbəblərindən biri də aşıq sənətinin inkişafı ilə bağlı olmuşdur. ―Kitabi- Dədə Qorqud‖da göstərilən və ozanların tərəfindən çalınan qopuzlar daha sonra öz yerlərini sazlara vermişlər. Naxçıvanda
aşıq sənəti öz inkişafının zirvəsinə XVIII əsrdə Ağ Aşığın yaradıcılığı ilə yüksəlmişdir (5, s. 15)
Musiqi alətləri içərisində nəfəsli musiqi alətləri xüsusi mövqeyə malik
olmuşdur. Adından da göründüyü kimi bu musiqi alətində musiqiçilər əsasən
üfləmək yolu ilə müəyyən musiqini ifa edirdilər. Nəfəsli musiqi alətlərinin
yaranmasının qədim tarixi olmuşdur. Onlar ilk əvvəllərdə sümükdən, müəyyən
çubuqlardan və ya qəmişdən hazırlanıb sadə quruluşa malik olmuşdur. Daha
sonra onlar təkmilləşərək indiki dövrümüzdəki inkişaf səviyyəsinə gəlib
çatmışdır. Bu musiqi alətləri əsasən heyvandarlıqla məşğul olan tayfalar tərəfindən yaradılsalar da daha sonra bütün məclislərdə istifadə olunmağa başlanmışdır.
Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində XIX- XX əsrə aid edilən iki tulum
vardır. Bildiyimiz üzrə tulum ən qədim musiqi alətlərinin başında gəlir. Onun
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tarixini 2500 il əvvələ aid edirlər (10, s. 117). Bu musiqi alətinin yaranması
maldarlıq təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı olmuşdur. Tulum əsasən 3 hissədən
ibarətdir.
1. Tuluma üfürmək üçün qoyulan qurğu.
2. Tulumun hava yığan hissəsi.
3. Tulumdan çıxan səs yaradan 2 ədəd boru.
Tulumun gövdəsi qoyun və keçi dərisindən hazırlanır. Səliqəli şəkildə
soyulan heyvan dəriləri xüsusi üsulla təmizlənir. Ona elastiklik vermək üçün
heyvan yağları ilə yağlanır. Daha sonra onun iki ayağı möhkəmcə bağlanır ki,
bu içəriyə üflənmiş havanın çıxmağına mane olsun. Üstdəki iki ayaqdan birinə
sümükdən və ya qamışdan hazırlanan ağzında tıxac olan boru, digərinə isə aləti
ifa etmək üçün qoşa boru bərkidilir. Musiqini ifa etmək və müxtəlif şəkildə
səslər ifa etmək üçün borunun üzərinə 7 oyuq açılır. Bu boruların uzunluğu isə
əsasən 260-280 mm olur.
Tulumlar əsasən sol qoltuğun altına qoyulur və sol qolla sinəyə sıxılır.
Bu zaman hava axını borudan çıxaraq səs yaradır ki, bunu da oyuqlarda
barmaqların hərəkəti ilə xüsusi musiqi ritmləri yaratmaq olur.
Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyindəki nəfəsli musiqi alətləri olan ney,
zurna, tütək və balaban kimi musiqi alətləridə nümayiş edilməkdədir. Burada 4
ədəd qara zurna saxlanmaqdadır. Qara zurnanın ən böyük olanın uzunluğu 350
mm, eni 50 mm-dir, filtiri isə 40 mm uzunluğundadır. O konus şəkilli gövdəyə
malikdir. Qara zurnada səslər yaratmaq üçün onun üzərində 8 deşik, arxa
tərəfində isə bir deşik vardır. Muzeydə olan bütün qara zurnalar da bu hal
görülür. Qara zurnaların sadəcə uzunluqlarında müəyyən fərqlər vardır.
Zurna böyük və kiçikliyindən asılı olaraq asəfi, qara, ərəbi, qara şəbahi
və cürə kimi növlərə bölünür. Qara zurnalar əsasən ərik ağacından hazırlanır.
Nəfəsli alətlər içərisində texniki cəhətdən üstünlüyü ondan ibarətdir ki,
melodiyadan melodiyaya keçərkən geniş interval sıçrayış etmək imkanına malikdir. Buna görə də toylarda, şənliklərdə, instrumental ansambllarda əsasən iki
zurna və nağaradan və ya mahnı müşaiyyəti ilə ifa olunur (3, s. 27).
Nəfəsli musiqi alətləri arasında xüsusi önəmə malik olan zümzümə tütək
və çoban tütəyi də qorunub saxlanmaqdadır. Zümzümə tütək çoban tütəyindən
nisbətən qısadır. Onun uzunluğu 185, eni isə 25 mm-dir. Çoban tütəyi isə 260
mm uzunluğunda və 20 mm enindindədir. Tütəyin üzərində 7, ağız tərəfində
isə 1 deşik vardır. Müasir tütəyin uzunluğu 240-350 mm-dir. Tütəyin səsi borunun uzunluğundan və qısalığından asılıdır. Əgər qamış uzun olarsa tütək
bəm, qısa olarsa zil adlanır.
Tütək ilk öncələri sümüklərdən və adi çubuqlardan hazırlanırdı, daha
sonra təkmilləşərək indiki formaya düşmüşdür. Tütək ərik, qoz və tut
ağaclarından hazırlanır, lakin qamışdan hazırlanan tütək daha üstün səsə malik
olur (11, s. 59). Belə tütəklərdə üst hissədən səs pərdələri (deşiklər) açılır ki,
bununla da müxtəlif tonlu səslər yaratmaq olur.
Ney nəfəsli müsiqi alətləri içərisində ən tez hazırlanan və quruluşca sadə
olanlardandır. Onun uzunluğu 340 mm, eni isə 15 mm –dir.
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Balabanda nəfəsli müsiqi alətlər içərisində xüsusi mövqeyə malikdir.
Naxçıvan Dövlət Tarix Müzeyində 3 ədəd balaban vardır. Onların uzunluqları
arasında fərqliliklər vardır. Bunlardan sümsü balaban 415 mm uzunluğunda,
borunun diametri isə 20 mm-dir. Onun ön tərəfində 8 deşik, arxa tərəfində isə
1 deşik vardır. Başlıqda isə 3 dənə hərəkətli çubuq vardır.
Balaban ərik, tut,qoz, armud ağaclarından hazırlanır və bitki yağları ilə
yağlanıb, xüsusi temperaturda qurudulur. Balaban ifa imkanları geniş və
çoxcəhətlidir. Bu musiqi aləti bütün muğamlar, xalq mahnıları, rəqslər və
instrumental pyeslər bütün çalarları və indeksləri ilə ifa olunur (11, s. 66).
Bundan əlavə Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində nəfəsli musiqi alətlər
içərisində sadə qəmişdən hazırlanan və üzərində müxtəlif sayda deşik olan 15
ədəd eksiponat saxlanmaqdadır.
Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində bir ədəd nağara vardır. Bildiyimiz kimi nağara ən qədim çalğı alətlərindən biridir. Nağara ərəb sözü olub taqqıldatmaq, döyəkləmək mənasını verir. Ancaq bunu qədim adı davul və ya dumbul
adlanmışdır (10, s. 186). Xalqımızın ən qədim yazılı abidələrindən sayılan
Qobustan qayaüstü təsvirlərdə də qeyd olunmuşdur. Eyni zamanda Qaval daşı
ilkin nağara sayıla bilər. Qavaldaşı Qobustan kolleksiyasının ən unikal artefaktlarından biridir. Faktiki olaraq bu daş yastısına quraşdırılmış nəhəng plitədən ibarat ən qədim musiqi alətidir (6, s. 169).
Nağaranın səsi qeyri-iradi olaraq rəqs edən adamların bədənini vəcdə
gətirir, onun hərəkətlərinə dinamiklik verir. O əsasən iki hissədən ibarət olmuşdur. Sağanağı müxtəlif ağaclardan, dərisi isə keçi və ya qoyun dərisindən
hazırlanır. Nağaranın ilkin formasında onun qurd dərisindən hazırlandığını da
Nizami Gəncəvinin ―İsgəndərnamə‖ əsərindəki bir beytdən görə bilərik.
CoĢdu qurd gönündə olan nağara
Dünyanın beynini gətirdi zara.
Ġgidlər köksündə çırpınan ürək
Dərindəm inlədi Türkün nayıtək (2, s 86-87).
Zərbli müsiqi alətlərindən sayılan nağara əsasən ən qədim musiqi alətlərindən biri olaraq çox zəngin tarixə malik olmuşdur. Hal-hazırda Naxçıvan ərazisində onun 3 növü istifadə olunur. Böyük nağara, bala nağara və cürə nağara
(orta ölçülü nağara). Çalğı zamanı böyük ölçülü nağara kos da adlanır. Diametri 450-500 mm olur. Bala və ya Cürə nağaranın diametri isə 350-400 mm olur.
Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində saxlanılan nağara da kos, yəni böyük ölçülü
nağaradır. Nağaranı istənilən səsi əldə etmək üçün əllə və ya başı qarmaqlı
toppuz çubuqla, yaxud da şax-şaxla zərbə enirilir. Naxçıvan ərazisində bunlara
çilin və çombaq deyilir. Nağaranın əllə çalınmasında da xüsusi üsullardan
istifadə edilir ki bunlar şapalaq, trel, çırtma və .s. adlarla adlanır (4, s. 27).
Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində qorunub saxlanılan musiqi alətlərimiz
Azərbaycan xalqının mənəvi və maddi xəzinəsidir. Qədim tarixə malik olan
diyarımızın mədəniyyətin hər sahəsində olduğu kimi musiqi sahəsində də
özünə məxsus zənginliyə malik olduğu bir daha özünü göstərir.
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РЕЗЮМЕ
САБУХИ ГАСАНОВ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НАХЧЫВАНА В КОНЦЕ XIX
И В НАЧАЛЕ XX ВЕКА (НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ)
Нахчыван, неотъемлемая часть Азербайджана, имеет богатую культуру. Одним из наиболее очевидных примеров этой культуры являются
музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты, хранящиеся в
Нахчыванском государственном историческом музее, отличаются разнообразием. Здесь сохранились струнных, духовых и ударных музыкальных
инструментов. Здесь вы можете увидеть балабан, тулумбас, саз, тар,
черную зурну и другие музыкальные инструменты. Наличие большинства музыкальных инструментов показывает развитие музыкальной культуры в Нахчыване.
Ключевые слова: Нахчыван, Нахчыванский Государственный
Исторический музей, музыкальные инструменты, тар, саз, змурна,
свирель, дудка, нагара, тулумбас.
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SUMMARY
SABUHI HASANOV
MUSICAL INSTRMENTS IN NAKHCHIVAN AT THE LAST OF IXX
CENURTY AND AT BEGINNING OF XX CENTURY
(ON THE BASIS OF MATERIALS OF NAKHCHIVAN STATE
HISTORY MUSEUM)
Nakhchivan, an integral part of Azerbaijan, has a rich culture. One of the
most obvious examples of this culture is the musical instruments. The musical
instruments kept in Nakhchivan State History Museum are distinguished by its
diversity. Here, the characters of stringed, breathtaking and musical
instruments are preserved. Here it can be seen balaban, tulum, saz, tar, black
zourna and other musical instruments. The numerousness of musical
instruments show the development of musical culture in Nakhichivan.
Key words: Nakhchivan, Nakhchivan State History museum, musical
instruments, tar, saz, zourna, ney, pipe, drum, tulum.

(Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent E.Ġsayev tərəfindən təqdim edilmiĢdir)
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QLOBAL EKOLOJĠ PROBLEMLƏRĠN TƏBĠĠ KOMPONENTLƏRƏ
TƏSĠRĠ
Qlobal ekoloji problemlərin meydana gəlməsinin əsas səbəbi cəmiyyət,
insan və təbiət arasında yaranan ziddiyətlərdəndir. Məqalədə müasir dövrümüzün ən aktual problemlərdən biri olan və dünya ictimaiyyətini narahat edən
ekoloji problemlər və bu problemlərin təbii komponentlərə təsiri məsələləri
araĢdırılmıĢdır.
Acar sözlər: ətraf mühit, qlobal ekoloji problem, ekoloji tarazlıq, təbii
komponentlər, ekoloji təhlükəsizlik.
Ekoloji problemlər müxtəlif ekoloji amillər nəticəsində təbiətin strukturunun və funksiyasının dəyişməsi nəticəsində yaranan problemlərdir. XX əsrin
ikinci yarısından başlayaraq cəmiyyətlə təbiət arasında ―maddələr mübadiləsi‖
olduqca genişlənmişdir. Bunun da nəticəsində cəmiyyətin təbiətə təzyiqi,
urbanizasiya, sənayeləşmə, kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsi prosesləri
daha da artmışdır. Eyni vaxtda ətraf mühitin vəziyyətinin korlanması və bir
çox rayon və regionlarda antropogen çirklənmə ekoloji təhlükəyə gətirib
çıxartmışdır. [2]
Ekoloji problemlərə ətraf mühitin çirklənməsi, təbii ehtiyatların tükənməsi, ekositemin tarazlığının, sabitliyinin pozulması, demoqrafik və urbanik
proseslərlə təbiətdəki proseslərin qarşılıqlı təsiri kimi problemləri aid etmək
olar. [1]
Ekoloji poblemlər qlobal problemlər sistemində sülh və müharibə problemlərindən sonra birinci sırada durur. Belə ki;
- mühüm qlobal problemlərdən biri kimi, ekoloji problemlərin həlli, hər
şeydən əvvəl, bütöv bəşəriyyətin mənafeyini ifadə edir;
- ikincisi, ekoloji problemlər özünü sivilizasiyanın inkişafına obyektiv təsir
amili kimi göstərir, onların kəskinləşməsi tərəqqini ləngidir və bəşəri
mədəniyyəti məhv olmaq təhlükəsi ilə hədələyir;
- üçüncüsü, onların adekvat təhlili inteqrativ yanaşmanı, yəni təbii, texniki
və ictimai elm nümayəndələrinin birgə fəaliyyətini tələb edir;
- dördüncüsü, onların düzgün həlli bütün dünya dövlətlərinin iştirakı ilə
geniş beynəlxalq əməkdaşlıq sayəsində mümkün olur. Ekoloji problemlərin yeri və rolu müəyyənləşdirilərkən aşağıdakı konkret vəzifələrin həlli
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yolları qarşıya çıxır:
- müasir dövrün qlobal problemlərinin xüsusiyyətlərinin meydana gəlməsi
səbəblərini və bu problemlər sistemində ekoloji problemlərin yerini aşkar
etmək;
- cəmiyyət və təbiətin qarşılıqlı münasibətlərinin optimallaşdırılması, ekoloji problemlərin ideoloji aspektini açmaq;
- sosial ekologiyanın mühüm konsepsiyalarının nəzəri-metodoloji, sosialsiyasi və aksioloji dünyagörüşü əsaslarını açmaq;
- ekoloji problemlərin təhlilinə ümumbəşəri yanaşmanın üstünlüyünü göstərmək.
Müasir dövrdə ekoloji problemlərin əhatə dairəsi genişlənmişdir və qlobal xarakter daşıyır. Problemin qlobal ―status‖ alması aşağıdakılarla izah oluna
bilər:
Birincisi, insanların fəaliyyəti nəticəsində mənfi təsirə məruz qalan obyektlərin sayı kəmiyyət və keyfiyyət nöqteyi-nəzərincə çoxalmış və sözün tam
mənasında yer kürəsinin bütün təbii sferlərini əhatə edir;
İkincisi, cəmiyyət və ekologiya arasında yaranmış ziddiyətin mənfi təsirinə bu və ya başqa səviyyədə bütün ölkələr məruz qalmışdır;
Üçüncüsü, insanların fəaliyyəti elə səviyyəyə çatmışdır ki, onlar planetdə
gedən təbii proseslərə əsaslı təsir göstərə bilərlər və əgər istilik-nüvə müharibəsi olarsa uzun illər boyu yaranmış sivilizasiyanı məhv edə bilərlər;
Nəhayət dördüncüsü, ekoloji problemlərin həlli labüd olaraq bütün
ölkələrin iştirakını tələb edir.(5)
Əhatə miqyasına görə ekoloji problemləri üç qrupa bölmək olar:
1. Bütün planeti əhatə edən ekoloji problemlər;
2. Region və regionlararası ekoloji problemlər;
3. Ayrı-ayrı təbii komplekslərdə baş verən, sonralar bütün komponentlərdə
özünü göstərə bilən, lakin mahiyyətcə bəşəri olan ekoloji problemlər.
Bütün planeti əhatə edən problemlərə ozon təbəqəsinin nazikləşməsi və
deşilməsi, mineral yanacaqların yandırılması nəticəsində atmosferdə karbon
qazının miqdarında baş verən dəyişikliklər, meşə areallarının azalması, bitki və
heyvanlar aləmində genetik müxtəlifliyin zəifləməsi ətraf mühitdə oksigenin
miqdarında baş verən dəyişikliklər daxildir. Region və regionlararası ekoloji
problemlərə dünya okeanının çirklənməsi, səhraların çoxalması, təbii resursların tükənməsi daxildir. Təbii komplekslərdə baş verən, sonralar ayrı-ayrı komponentlərdə bütün dünya ölkələrində təkrarlanan, mahiyyətcə bəşəri olan ekoloji problemlərə texniki geosistemin böyüməsi, urbanizasiya proseslərinin güclənməsi, avtomobillərin çoxalması, quru ərazilərin və təbii suların çirklənməsi
daxildir.
Hazırda bütün dünya üzrə aşağıdakı ekoloji problemlərə xüsusi diqqət
yetirilir. Bunlar torpağın eroziyası, səhralaşma, landşaftların deqradasiyası, içməli su qıtlığı, yeraltı suların keyfiyyətcə pisləşməsi, iqlimin dəyişməsi, dəniz
və okeanlarda baş verən çirklənmə, atmosferin yuxarı qatlarında ozon dəliklərinin genişlənməsi, atom elektrik stansiyalarının ətrafa mənfi təsiridir. [3]. Müasir zamanda yerin təkindən ildə 80 milyard ton filiz və qeyri-filiz çıxarılır ki,
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bunun da yalnız 3-4%-dən səmərəli istifadə olunur, qalan 96-97% təbiətə lazımsız maddələr qismində tullanır. Dünya okeanına hər il 50 min ton pestisid,
10 milyon ton neft tökülür. Yer üzərindəki çayların 30%-i çirklənmişdir.
Dünya əhalisinin 40%-i içməli su sarıdan əziyyət çəkir, 2 milyard sakini çirklənmiş sudan istifadə edir və bu da inkişaf etmiş ölkələrdə 80% xəstəliklərlə
müşayiət olunur. Planetin ciyərləri funksiyasının yerinə yetirən meşələr son 30
ildə 30%-i qırılmış və hər dəqiqə meşə sahələri 1 hektar azalmaya məruz qalır.
Dünyada hər 10 il ərzində torpaqların 7 %-i istifadədən çıxır. [4]
Bəşəriyyətin ekoloji problemləri bütün təbiətə güclü təsir göstərməkdədir. Bu problemlərdən biri də təbiətə və ətraf mühitə antropogen təsirinin 20-ci
yüzillikdə artması, biosferanin dayanıqlı olmasının son həddinə gəlib çıxması,
bəzi göstəricilər üzrə onu aşmasıdır. Pozulmamiş təbii toplum sahələrinin və
biomüxtəlifliyin azalması biosferin keyfiyyət baxımından tükənməsinə gətirib
çıxarılır. İnsanın şirin su, torpaq, bitki məhsullarından hədsiz istifadə etməsi
onların miqdar baxımından bərpa edilməsi imkanlarını xeyli azaltmış və bu da
onların tükənməsi probleminə gətirib cixartmışdir. İnsan fəaliyyətinin nəticəsində tullantılar ətraf mütüti çirkləndirir, onlar təbii proseslər nəticəsində ortalıqdan çıxmırlar. Bu da ətraf mühitin sıradan çıxması, iqlimin dəyişməsi, insan
sağlamlığına ziyan vurma ilə sonuclanır, ekosistemlərin tənəzzülünə gətirib
çıxardır. Təbiət öz növbəsində getdikcə yüksələn antropogen təsirlərə və ekoloji təhlükə yaradan gözlənilməyən dəyişikliklərlə cavab verir. Təbii landşaftların antropogen dəyişmələri və ətraf mühitin çirklənməsi tez-tez idarəedilməyən sonuclara gətirib çıxarmaqla ekoloji fəlakətlərin və iqtisadi itkilərin yaranmasına səbəb olur.
Ətraf mühitin kimyəvi maddələr və radiasiya ilə çirklənməsi mutasiyaları
sürətləndirir, yeni bioloji növlərin yaranmasına təkan verir. Bu növlər çox vaxt
yüksək davamlıqlı və adaptasiya qabiliyyətli olur, eyni zamanda insan üçün
təhlükəli olurlar. İnsan öz mühafizəkar bioloji varlığı ilə təbiətdən getdikcə
ayrılmaqdadır. Yaratdığı texnologiyaların sayəsində o bir çox durumlarda təbii
seçim və növlərarası rəqabətdən qurtulmuşdur. Bu da insanların sayının çoxalmasına gətirib çıxartmışdır. Bu qədər çox insanlarin tələbatlarını ödəmək üçün
maddələrin və enerjinin istifadəsi də kəskin olaraq atrmışdır. İnsan sayının artması onların bioloji keyfiyyətindən irəli gəlməmişdir. Əksinə, irsi xəstəliklər,
immunitetin aşağı düşməsi, infeksiyaların çoxalmış xroniki xəstəlikləri daha
çox artmışdır. [3]
İnsanların sağlamlığına mənfi təsir edən qlobal ekoloji problemlərin aradan qaldırılması və onların həlli yollarının öyrənilməsi çox vacibdir. Alimlərin
hesablamalarına görə uzun ömürlülüyün sirri əsasən havanın tərkibindəki kükürd-4 oksidin aşağı və suyun təmiz olmasıdır. Bunun üçün də ilk növbədə
müəssisələrdə tullantısız texnologiyanın tətbiq olunması, əsasən iri yaşayış
məntəqələrində şirin su təchizatının yaxşılaşdırılması, torpaqların şoranlaşmasının və meşələrin qırılmasının qarşısının alınması vacib faktorlardan biridir.
Ətraf mühitin mühafizəsi problemləri hazırda əsasən 3 başlıca səviyyədə
həll olunur: Ölkə, regional və qlobal səviyyədə. Bunlardan ən başlıcası problemlərin qlobal səviyyədə həll olunmasıdır. Qlobal səviyyə öz dünyəviliyi ilə,
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təbii resursların zənginliyinə (atmosfer, dünya okeanı) görə daha vacibdir,
çünki bu sərvətlər ümumbəşəri sərvətlərdir. Ətraf mühitin mühafizəsi problemləri, xüsusilə də qlobal səviyyədə bütün dünya ölkələrinin birgə səyini tələb
edir. Onun müvəffəqiyyətli həllinin əsas yolu odur ki, insanların istehsal və
qeyri- istehsal fəaliyyətini yaxın onilliklərdə elə təşkil etmək lazımdır ki,
cəmiyyətlə təbiət arasındakı qarşılıqlı münasibət optimal olsun. Ekoloji problemlərin tənzimlənməsi üçün dünya ölkələrinin qarşısında aşağıdakı mühafizə
tədbirlərini yerinə yetirmələri bir vəzifə olaraq durur. [4]
- ətraf mühitin mühafizəsinin kompleks proqramlarının tətbiqi
- ətraf mühitin çirklənməsinin prinsip və normalarının təsbiti
- texnologiyaların ekoloji təmizlik dərəcələrinin müəyyən edilməsi
- ekoloji zərərlərin müəyyənləşdirilməsi, iqtisadi sanksiyaların tətbiqi
- tullantılardan istifadə rejimlərinin müəyyən olunması
- ekoloji nəzarət və qiymətləndirmə monitorinqinin aparılması
- ekoloji təmiz məhsul istehsalı, istehlakı və yoxsulluqla mübarizə
- beynəlxalq təsisatlandırmaların genişləndirilməsi ekoloji qloballaşma
Ekoloji tədqiqatlar göstərir ki, təbii komplekslərdə baş verən qlobal və ya
regional dəyişikliklər komplekslərin ayrı-ayrı komponentlərinə, eləcə də
komponentlərdə baş verən dəyişikliklər bütövlükdə ekoloji gərginliyin
yaranmasına, bir çox hallarda isə ekoloji tarazlığın pozulmasına səbəb olur.
Bütün bunları nəzərə alaraq təbii kompleks və onların komponentlərinin
tədqiqi planlı şəkildə stasionar müşahidələr əsasında dünya dövlətlərinin birgə
iştirakı ilə aparılmalıdır.
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РЕЗЮМЕ
АЙНУРЕ ГУЛАМОВА
ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛНЫХ ЭКОЛОЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ НА
ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Появление глобальных экологических проблем является одним из
противоречий, созданных между обществом, людьми и природой. В
статье исследованы экологические проблемы, являющиеся на современном этапе одним из актуальных проблем и тревожащие мировое общество, а также вопросы влияния этих проблем на природные компоненты.
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SUMMARY
AYNURE GULAMOVA
THE IMPACT OF GLONAL ECOLOGICAL PROBLEMS TO
NATURAL COMPONENTS
The forming of global environmental problems is a contradiction between society, human and nature. In this article were studied the environmental
problems that are one of the most pressing problems of our modern period and
the impact of these problems on natural components
Key words: environment, global environmental problem, ecological
balance, natural components, environmental safety

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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TƏBABƏT ZƏLĠSĠNĠN YAYILMA AREALLARI VƏ ONLARIN
ĠNKĠġAF ETDĠRĠLMƏ ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ
Azərbaycan dünyanın ən rəngarəng təbiətinə və zəngin təbii sərvətlərinə
malik ölkədir. Bu təbii sərvətlərdən biri də insan həyatı və sağlamlığında xüsusi yeri olan təbabət zəlisidir. Təbabət zəlisinin ölkəmiz üçün geniĢ iqtisadi və
müalicəvi əhəmiyyəti vardır. Çünki təbabət zəlisindən tibbdə və alternativ təbabətdə bir sıra xəstəliklərin müalicəsində geniĢ istifadə edilir.
Açar sözlər: Təbabət zəlisi, zəli növləri, zəlilərlə müalicə, zəlinin arealı
Respublikamızda təbabət zəlisinin yayılma arealları və təbii resursları ilə
əlaqədar son dövrə kimi kompleks elmi-tədqiqat işləri aparılmayıb. Aşkar
olunmuş zəlilər isə hidrobioloji tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilib. Məhz
bu baxımdan təbabət zəlilərinin təbii resurslarının qorunub saxlanması və onlardan səmərəli istifadə edilməsi üçün biofabrika və tədarük məntəqələrinin yaradılması məqsədəuyğundur. Çünki zəlilərin kortəbii ovlanması və ekoloji faktorların mənfi təsirləri onların təbii resurslarını tükənməyə gətirib çıxara bilər.
Hazırda ölkəmizin su hövzələrində minlərlə zəli ―brakonyerlər‖ tərəfindən öz
mənfəətləri üçün kortəbii surətdə ovlanılır və qara bazarda satılır. Problemin
aradan qaldırılması və təbabət zəlisinin gələcək nəsillərə ötürülməsi məqsədilə
onun yayılma areallarının müəyyən edilməsi olduqca vacib məsələlərdən
biridir.
Qədim dövrlərdə insanlar təbabət zəlilərindən bir sıra xəstəliklərin
müalicəsində istifadə ediblər. Bizim eradan 200 il əvvəl Halofonalı Nikandr ilk
dəfə təbabət zəlisindən müalicə vasitəsi kimi istifadə edib. Daha sonra
Hippokrat, Halen, Dhavantari, Ġbn Sina və başqaları da zəli müalicəsinə müraciət etmişlər. Hippokrat bu qan soran canlı barədə müəyyən biliklərə malik olmuş, qədim Romanın böyük tibb mütəffəkkiri Halen itirilən sağlamlığın zəli
ilə geri qaytarıla biləcəyini, İbn Sina isə zəli müalicəsinin faydasının heç bir
tibbi prosedurla əvəz oluna bilməyəcəyini qeyd etmişdir. Hind təbabətinin banisi kimi tanınan Dhavantarinin bütün rəsmlərində bir əlində bal, digərində isə
zəli təsvir edilir. Hətta Misirdə bəzi məzarların üzərində zəlini əks etdirən
rəsmlərə rast gəlmək mümkündür [3].
Zəli müalicəsi qədim Misirdə və Çində geniş tətbiq edilib, Yunan və
Roma dövründə isə ən yaxşı səmərəli müalicə üsulu kimi qiymətləndirilib. Zəli
müalicəsi İtaliyada və Hindistanda da geniş istifadə edilib. Zəli ilə müalicə,
əsasən, Qərbi Avropada məşhur olub, onlar bronxial astma, ürək xəstəlikləri,
hipertoniya və dəri xəstəliklərini müalicə ediblər.
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Müasir dövrdə də zəli ilə müalicə üsulundan müxtəlif klinikalarda və alternativ təbabətdə geniş istifadə edilir. Dünyada zəlilərin 500-ə yaxın, Azərbaycanda isə 17 növü məlumdur. Təbabət zəlilərinin tüpürcək vəzisindən ifraz
olunan mayedən 120-yə qədər bioloji aktiv maddələr (BAM) aşkar edilmiş və
onların insan orqanizmi üçün faydalı xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmişlər.
Bununla yanaşı, təbabətdə zəlilərin anemaliyalı, hemofiliyalı, aşağı təzyiqli insanlara, habelə hamilə qadınlara və alkaqol qəbul etmiş insanlara tətbiq edilməsi məqsədəuyğun deyildir. Digər tərəfdən BAM-ın hər hansı bir komponentinin təsirindən bəzən insan orqanizmində alergiya əmələ gələ bilər.
Təbabət zəliləri şirin sututarlarında yaşayan onurğasız heyvanlar aləminin həlqəvi qurdlar tipinin (lat. Annelida), zəlilər (lat. hirudinea) sinfinə aiddir.
Tədqiqatçılar zəlilər sinfini iki yarım sinfə: qədim (lat. archihirudinea) və əsl
zəlilərə (lat. euhirudinea) ayırırlar [1, 4].

Təbabət zəlisi
Qədim zəlilərə yalnız bir dəstə-qıllı zəlilər (lat. acantabdellida), əsl zəlilərə isə (lat. rhynchobdellida) çənəli zəlilər (lat. qnathobdellida) dəstələri aid
edilir. Zəlilərin ən geniş yayılmış nümayəndələri əsl zəlilərdir. İnsanların sağlamlığında xüsusi yer tutan təbabət zəliləri əsl zəlilərin çənəlilər dəstəsinə
aiddir. Təbabət zəlilərinin insan orqanizmi üçün faydalı olan 3 forması
müəyyən edilmişdir [2, 4].
1) Adi təbabət zəlisi (lat. hirudo medicinalis)
2) Aptek təbabət zəlisi (lat. hirudo officinalis)
3) Şərq təbabət zəlisi (lat. hirodo orientalis)
Bu zəlilər bir-birinə çox yaxın olub, öz aralarında sərbəst çarpazlaşaraq
döllü nəsil verirlər. İndiyə qədər su hövzələrində qeydə alınan təbabət zəliləri
―hirudo medicinalis” adı altında verilib. Bu zəlilərin arasında şərq təbabət
zəlisi daha fəal olub, öz çəkisindən 4-5 dəfə artıq qan sorurlar. Təbabət zəliləri
su bitkiləri ilə zəngin olan şirin su hövzələrində, əsasən, göl və gölməçələrdə,
gölməçə tipli bataqlıqlarda, sucuq yerlərdə, sakit axan dayaz çaylarda, bəzi
bulaqlarda yaşayırlar. Bu zəlilər alabəzək, qaramtıl bataqlıq rəng çalarlı, açıq
qəhvəyi, bozumtul qara nöqtələrlə bəzənmiş yaşıl zeytuni parlaq rəngli bədənə
malikdir. Bədəni yumşaq, sürüşkən və möhkəm əzələ sisteminə malik olduğundan suda asanlıqla dalğavari hərəkət etməklə üzürlər.
Təbabət zəlilərinin bədəni bel-qarın istiqamətində yastılaşmış formada
olub, bədəninin ön ucunun üst tərəfində yarımdairə şəklində düzülmüş beş cüt
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göz yerləşir. Gözlər zəlilərin təsnifatında mühüm yer tutur. Təbabət zəlilərinin
bədəni seqmentlərdən ibarətdir. Əsl zəlilərdə seqmentlərin sayı sabit olub, 33
ədəd təşkil edir. Bədənin üzərində simmetrik düzülmüş boz-qara rəngli və
narıncı çalarlı nöqtəvari ləkələr yerləşir.
Su hövzələrində, akvarium və müxtəlif şəraitdə saxlanılan təbabət zəliləri ardıcıl olaraq (1-2 gündən bir) qabıqlarını (dərilərini) dəyişirlər. Bu qabıqlar
ağ rəngli olub, suyun dibinə çökərək, onun çirklənməsinə səbəb olur və zəliləri
istifadə üçün yararsız hala salır. Bu vəziyyətdə zəlilər qıvrılır, büzüşür və
passivləşirlər. Odur ki, akvarium və ya başqa qablarda saxlanılan zəlilərin suyu
mütəmadi olaraq təmiz su ilə dəyişdirilməlidir. Təbabət zəlilərinin orta hesabla
uzunluğu 100-120 mm-ə qədər, bəzən 200-250 mm uzunluğunda olan fərdlərə
rast gəlmək mümkündür [4].
Qeyd edilməlidir ki, tibbdə və alternativ təbabətdə 60-70 mm ölçüdə
zəlilər müalicə məqsədləri üçün daha yararlıdır. Müalicə əhəmiyyətli təbabət
zəliləri cənub mənşəlidir. Bu zəlilərin su həyat tərzi keçirməsinə baxmayaraq,
onlarda qəlsəmə sistemi yoxdur və bədənlərinin səthi ilə tənəffüs edirlər. Onlar
insan və heyvan qanını sorarkən (1 dəfə doyunca sorduğu qanla 6 ay, bəzən isə
1 ilə qədər qidalanmadan yaşaya bilir) dişlədiyi yerdə üç şüalı yara əmələ gəlir
və bu yaralar 2-3 günə sağalır.
Təbabət zəliləri su hövzələrində küləkli və soyuq havada su bitkilərinin
arasında, sahilə yaxın rütubətli yerlərdə torpağın içində və daşların altında
gizlənirlər. Su hövzələri quruyarsa, zəlilər bir müddət rütubətli torpaqlarda
yaşayır və ya orada quruluq yuxusuna (şaxtalı və soyuq havada qış yuxusuna)
gedirlər, isti və günəşli havada, əsasən, 26-27 °C temperaturda isə aktiv həyat
tərzi keçirirlər.
Təbabət zəlilərinin bədənində iki – ön və arxa sormacı mövcuddur. Ön
sormacda ağız dəliyi və möhkəm kitikula qatı ilə örtülmüş mişarşəkilli kəsicideşici dişcikləri yerləşir, bu qidalanmağa, arxa sormacı isə substratdan
yapışmağa və hərəkətə xidmət edir.
Təbabət zəliləri qida axtarışı məqsədilə yaşadıqları mənbələrin, xüsusilə
göl və gölməçələrin birindən digərinə asanlıqla miqrasiya edirlər. Onların hər
bir fərdi üçün 40-120 sm³ su ehtiyatı kifayət edir [4].
Təbabət zəliləri isti yay-yaz aylarında nəsil verirlər. Bu zəlilər, hermofroditdirlər ildə bir dəfə nəsil verirlər. Mayalanmış zəlilər suyun sahilə yaxın,
rütubətli torpaqlarda və daşların altında, tut ipəkqurdunun baramasına bənzər
barama qoyurlar. Baramaların daxilində 10-15 bəzən 20-25 embrion (rüşeym)
olur və onlar 25-30 gün müddətində inkişaf edərək yetkin fərdlərə bənzər ağ
rəngli xırda zəlilərə çevrilirlər. Əmələ gəlmiş xırda zəlilər ilk gündən fəal olub
qidalanır və həyatlarının 3-4-cü ilində cinsi yetkinliyə çatırlar [2].
Təbabət zəlilərindən seçilməyən, onlara oxşayan zəli növləri də az deyil.
Su hövzələrində təbabət zəliləri ilə eyni coğrafi mühitdə yaşayan yalançı at
zəlilərini də (lat. haemopis sanguisuga) göstərmək olar. Bu zəlilər insan və
heyvanların orqanizmidə ağız və traxeyalara daxil olub, onların həyat və
sağlamlığına təhlükə yarada bilər.
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Müşahidələr zamanı müəyyən edilmişdir ki, Quba rayonunun Xınalıq
kəndi ərazisində insan sağlamlığı üçün təhlükəli və yerli əhali arasında ―cır‖
zəli adlandırılan yalançı at zəlilərini səriştəsiz, qeyri-mütəxəssislər səhvən
onları təbabət zəlilərinə bənzədirlər.
Zəlilər təbii şəraitdə suda digər canlılarla – qurbağa, tısbağa, balıq, müxtəlif növ həşəratlarla birgə həyat tərzi keçirirlər ki, bu halda da təbabətdə istifadə üçün onların yararlı olmasını demək çətinləşir. Zəlilərin bədəni iysiz, qoxusuz, zəhərsiz olduğu üçün balıqlar, qurbağalar, su quşları, kirpilər və b. canlılar
onlarla asanlıqla qidalanır.
Təbabət zəlilərinə Rusiyanın cənub bölgələrində, Ukraynada, Macarıstanda, Misirdə, İsraildə, Afrikada, İranda, Qafqazda və b. regionlada rast gəlinir. Onlar 1984-cü ildə keçmiş SSRİ-nin ―Qırmızı Kitab‖ına salınmışdır [4].
Azərbaycanın təbii su hövzələrində də təbabət zəlilərinə geniş rast
gəlinir. Azərbaycanda ilk dəfə 1876-cı ildə Lənkəran, Astara və Masallı rayonlarının su hövzələrində zəli ovuna başlanılmış və qısa müddətdə 1,5 milyona
qədər zəli ovlanmışdır. 1962-ci ildə Abşeron yarımadasında Məmmədli kəndi
yaxınlığında, Yanardağ sahəsində zəli yetişdirilməsi üçün nohurlar düzəldilmiş
və Qızılağac körfəsindən gətirilmiş 5600 ədəd zəli buraxılmışdır. Nohur şəraitində zəlilər nəsil vermiş və burada ildə bir milyondan çox zəli ovlanmışdır.
Lakin sonradan bu işə fasilə verilmiş və bu istiqamatdə yalnız 2016-cı ildən
başlayaraq AMEA Zoologiya İnstitutunda tədqiqat işlərinə başlanılmışdır.
Hazırda zəli ovu respublikamızda geniş vüsət almışdır. Respublikamızın
Cəlilabad, Masallı, Lerik, Yardımlı, Astara, Ġsmayıllı, Zaqatala, Balakən,
Goranboy, ĠmiĢli, Zərdab, Goranboy, ġabran, Ağcabədi, Göygöl və b.
rayonların ərazilərində zəli populyasiyalarına rast gəlinir.
Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda həkimlər, bioloqlar, kimyaçılar və farmaseptlər təbabət zəlilərinin bioloji və fizioloji xüsusiyyətlərini, həmçinin zəlilərin tüpürcək vəzindən ifraz olunan sektetlərin (fermentləri) xassələri yaxşı
öyrənilir. Tədqiqatçılar qeyd edir ki, təbabət zəliləri əsil kiçik farmaseptik biofabrikdir. Aşkar olunub ki, qan sorarkən zəlilərin tüpürcək vəzisindən insan
bədəninə 120-ə yaxın faydalı bioloji aktiv ferment ifraz olunur. Onlardan ən
faydalısı hirudin fermentidir. 1884-cü ildə tədqiqatçı Ġ.B.Haykraft tərəfindən
kəşf olunmuş hirudin fermenti insan orqanizmində qanı duruldur, oksigenlə
zənginləşdirir, tromları əridir, yüksək qan təzyiqini aşağı salır, infarkt və insult
halları ehtimalını azaldır. Həmin ferment eyni zamanda dəri xəstəliklərini
müalicə edir. Qan dövranı, astma-bronxit, oynaq, baş ağrıları, artroz, damar
xəstəliklərini, sinir, böyrək, ağciyər, qara ciyər, ginekoloji, göz, prostat, şəkər,
dəmirov, miqren, osteoxondroz və b. başqa xəstəliklərin müalicə və
profilaktikasında müsbət səmərə verir. O, insan orqanizmində immuniteti gücləndirir, iltihab prosesini aradan qaldırır və təbii aspirin rolunu oynayır. Bu
müalicə üsulu kosmetologiyada da geniş istifadə olunur. Zəlinin ağız suyundan
ifraz olunan fermentlər dərini cavanlaşdırır, daha parlaq edir və xırda qırışları
aradan qaldırır [4].
Ümumiyyətlə, zəlilərin artıb çoxalması üçün biofabriklər və tədarük
məntəqələri olmadığından, respublikamızın su hövzələrindən minlərlə zəli
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səriştəsiz qeyri-mütəxəssislər tərəfindən kortəbii şəraitdə ovlanır və satılır.
Həmçinin ―brakonyerlik‖ yolu ilə ovlanmış zəlilər müxtəlif yollarla ölkəmizdən kənara çıxarılıb satılır.
Statistik məlumata görə hazırda ölkəmizdə 5 minə yaxın aptek fəaliyyət
göstərir, onların əksəriyyətində zəli satılır. Satılan zəlilər mənşəyi məlum
olmayan göl və gölməçələrdən toplanmış zəlilərdir. Bu zəlilərin tibbi nöqteyinəzərdən faydalı olması şübhə altındadır. Çünki müalicə məqsədilə hər zəlidən
yalnız bir dəfə istifadə olunmalıdır. Zəli qoyulan insanın qanının tərkibi barədə
isə mütəxəssis mütləq məlumatı olmalıdır.
Respublikamızda bir sıra tibb müəssisələrində, sağlamlıq ocaqlarında,
habelə alternativ təbabətdə zəli müalicəsindən geniş istifadə olunur. Məhz bu
baxımdan steril zəli tədarükü üçün regionlarda zəliçilik təsərrüfatlarının yaradılması mühüm məsələlərdən biri hesab olunur.
Təbabət zəlilərinin insan sağlamlığı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi
ilə əlaqədar, əhalinin zəli müalicəsinə artan tələbatını ödəmək, əlverişli və
səmərəli kommersiya fəaliyyətini genişləndirmək, tibbi turizmi inkişaf etdirmək məqsədilə, təbabət zəlilərinin təbii resurslarının qorunması, eləcə də yeni
iş yerlərinin yaradılması sahəsində mütərəqqi və rentabelli zəliçilik təsərrüfatlarının təşkil edilməsi və inkişaf etdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə təbabət zəlisinin inkişafı üçün xeyli
əlverişli təbii şərait mövcuddur. Onlara bir çox sututarlarda rast gəlinir. Araşdırmalar onu deməyə əsas verir ki, respublikamızda təbabət zəlilərinin təbii ehtiyatlarının qorunması, digər tərəfdən əhalinin günü-gündən artan tələbatının
ödənilməsi və steril zəli ilə təminatının yaxşılaşdılması ―xüsusi‖ qorunan təbiət
ərazilərində mövcud olan şirin su hövzələrində onların təbii artımına nail
olunması həmin ərazilərdə zəliçilik təsərrüfatının yaradılması, həm də
zəlilərdən səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək məqsədilə Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliyi qarşısında məsələ qaldırılması zəruri hesab edilir.
Digər tərəfdən zəlilərin nəslinin kəsilməsinin qarşısını almaq üçün süni
göllər yaradılmalı və orada zəli artırılıb ovlanaraq tədarük məntəqələrində toplanaraq, sifarişlər əsasında realizasiya olunması iqtisadi və müalicəvi cəhətdən
əhəmiyyətli ola bilər.
Təbabət zəlilərinin müalicəvi və iqtisadi əhəmiyyətini nəzərə alaraq, zənnimcə dövlət dəstəyi altında sahibkarlarda maraq artırmaqla regionlarda süni
göllər, nohurlar yaratmaqla orada təbabət zəlilərinin artırılması və ovlanaraq
tədarük məntəqələrində toplanması və sifarişçilərə realizasiya olunması əhalinin steril (sağlam) zəli ilə təminatına zəmanət yarada bilər. Təbabət zəlilərinin
müalicəvi və iqtisadi əhəmiyyət kəsb etməsini nəzərə alaraq, coğrafi regionlar
üzrə su hövzələrində zəlilərin coğrafi yayılması, təbii resurslarının müəyyən
edilməsi istiqamətində tədqiqat işlərinin aparılması vacib məsələlərdən biridir.
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РЕЗЮМЕ
ШАХВЕЛЕД АЛИЕВ
АРЕАЛ РАСПРОСТРОНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПИЯВКИ И
НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РАЗВИТИЯ
Азербайджан - страна с самой красочной природой и богатыми
природными ресурсами. Одним из этих природных ресурсов является
медицинская пиявка, имеющая особое место в жизни и здоровьи
человека. Медицинская пиявка имеет большое экономическое и
медицинское значение для нашей страны. Потому что медицинская
пиявка широко используется для лечения ряда заболеваний в медицине и
альтернативной медицине.
Ключевые слова: медицинская пиявка, виды пиявок, лечения
пиявками, areal пиявок
SUMMARY
SHAHVELED ALIYEV
AREA OF DISTRIBUTION OF MEDICAL PIANVKA AND
DIRECTIONS OF THEIR DEVELOPMENT
Azerbaijan is a country with the most colorful nature and rich natural
resources. One of these natural resources is a medical leech, which has a
special place in the life and health of a person. Medical leech has a great
economic and medical significance for our country. Because the medical leech
is widely used to treat a number of diseases in medicine and alternative
medicine.
Key words: medical leeches, types of leeches, treatment with leech,
range of leeches.

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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BÖYÜYƏN NƏSLĠN PSĠXĠ ĠNKĠġAFINA MÜASĠR KOMPÜTER
TEXNOLOGĠYASINDAN ĠSTĠFADƏNĠN TƏSĠRĠ
Məqalədə kompüter texnikasının sürətli inkiĢafının yeniyetmə və gənclərdə kompüter asılılığı sindiromu yaratmasının psixoloji problemlərindən, bu
texnologiyanın gənclərin psixi inkiĢafına yönəldilməsi yollarından bəhs edilir.
Bu məqalənin sonunda yeniyetmələr arasında kompüter narkomaniya səviyyəsinin müəyyən edilməsi üçün 10 sualdan ibarət kiçik sorğu tövsiyə olunub.
Açar sözlər: kompüter, Ģəbəkə, kompüter-addiksiya, addiktiv davranıĢ,
psixoloji problemlər.
Kompüter texnologiyalarının sürətlə inkişaf etdiyi bir şəraitdə yeniyetmə
və gənclərin kompüter asılılığı probleminin tədqiqi xüsusi aktuallıq kəsb edir.
Son zamanlar kompüter oyunlarına aludəçilik uşaq və yeniyetmələrin, o
cümlədən gənclərin şəxsiyyət kimi formalaşmasında dərin izlər buraxmaqdadır. Yeni informasiyaların bolluğu, kompüter texnologiyalarından aşırı istifadə,
yəni kompüter oyunlarının geniş yayılması müasir yeniyetmə və gənclərin
tərbiyə məkanına güclü təsir göstərir. Hal-hazırda müxtəlif kompüter proqramları ilə işləməyi, o cümlədən kompüter oyunları oynamağı bacaran yeniyetmə
və gənclərin sayı artmaqdadır. Kompüterləşmənin şübhəsiz müsbət əhəmiyyəti
ilə yanaşı, bu prosesin neqativ cəhətlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Neqativ
cəhət dedikdə, mövcud təmayülün bütövlükdə insanların sosial- psixoloji sağlamlığda yarana biləcək təhlükə başa düşülür. Son zamanlar kompüterə ifrat
aludəçiliklə bağlı yeni termin -kompüter asılılığı (və yaxud kompüter-addiksiya) termini yaranmışdır. Belə zərərli vərdişi psixoloqlar texniki vasitələrdən
törəyən emosional ―narkomaniyanın‖ bir növü kimi izah edirlər.
Kompüter asılılığı-insanın kompüterlə işləməyə və yaxud kompüter arxasında daha çox vaxt keçirməyə pataloji canatmadır. Xarici ölkə psixoloqlarından M.Şotton, Ş.Tekl, K.Yanq, T.Bolbot və b. kompüter asılılığı fenomenini
tədqiq etmişlər. Bu müəlliflərin tədqiqatları göstərir ki, kompüter asılılığın formalaşmasına təkcə gerçəklikdən uzaqlaşmağa istək və kəskin zərurət, özünü
kompüter oyunlarının personajları ilə eyniləşdirməyə kəskin tələbat yox, həm
də insanın fərdi xüsusiyyətləri təsir göstərir. Belə xüsusiyyətlərə insanın dayanıqlı davranışını müəyyənləşdirən xarakter aid edilir. Ən müxtəlif tədqiqatların nəticələrinə görə kompüter asılılığında olanlar bütün dünya üzrə istifadəçilərin 10%-ni təşkil edir.
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Bu sahədə aparılmış tədqiqatların və kompüter asılılığı üzrə proflaktika
sahəsində mövcud olan praktiki təcrübənin təhlili müəyyən ziddiyyətləri üzə
çıxarır. Bu ziddiyyətlər özünü yeniyetmə və gənclərin öz fəaliyyətlərində
kompüter texnologiyalarının tətbiq imkanları ilə kompüter asılılığına qarşı
tədbirlər nəzəriyyəsinin qeyri-kafı hazırlanması arasında göstərir.
Bu ziddiyyətin həll olunması ilk növbədə ―kompüter asılılığı‖ anlayışının məzmununun tam aşkarlanmasını tələb edir.
Kompüter texnologiyaları müasir insanın həyatına çox sürətlə tətbiq
olunur. Bu gün insanın hər yerdə və hər zaman - işdə, evdə, hətta maşında
kompüterlə ünsiyyət qurması heç kimi təəccübləndirmir. Kompüter təkcə böyük yaşlı insanların deyil, hətta kiçik yaşlıların belə həyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Hətta övladının evdən kənarda hansı əməllə məşğul
olacağı tam bəlli olmadığını düşünən valideyn, onun evdə, gözləri qarşısında
saatlarla kompüter arxasında vaxt keçirməsinə məmuniyyətlə razı olur.
―Kompüter asılılığı‖ anlayışı ötən əsrin 90-cı illərində yaranıb. Bu anlayış
gündəlik qayğı və problemlərdən uzaqlaşmaq məqsədi ilə virtual gerçəkliyə
inadkar canatma, bununla da öz emosional əhval-ruhiyyəsini yüksəltmək istəyi
ilə səciyyələnir. Məhz bununla da kompüter oyunları bütün yaş qrupuna daxil
olan insanlar üçün əyləncəli məşğələyə çevrilmişdir.
Kompüter oyunlarına hüdudsuz marağın əsasında həzz almağa tələbat
yaranır. Hal-hazırda kompüter oyunlarından asılılığın əmələ gəlməsinin iki
psixoloji mexanizmini fərqləndirirlər: a) gerçəklikdən uzaqlaşmağa; b) başqasının rolunu oynamağa tələbat. Hər iki psixoloji mexanizm eyni zamanda işləkdir. Lakin, onlardan biri kompüter asılılığının formalaşmasına təsir gücünə
görə digərini üstələyə bilər.
Bu sahədə aparılmış tədqiqatların nəticələrinə görə kompüter asılılığının
yaranma səbəblərini aşağıdakı kimi göstərmək olar:
- özünə nəzarət vərdişlərinin yoxluğu. Potensial addikt (yəni, kompüter
asılılığı olan konkret fərd) öz emosiyalarına müstəqil nəzarət edə bilmir və
özünün müəyyən istəklərini cilovlaya bilmir;
- İstirahətin müstəqil təşkilini bacarmamaq;
- Ünsiyyət defısiti;
- Kompüterlə qarşılıqlı təsirdə psixogigiyena qaydalarını bilməmək;
- Yaxın insanlarla ünsiyyətin kompüterlə əvəzləmə cəhdi;
- Real dünyanın çətinliklərindən qaçaraq virtual aləmə (―kompüter
dünyasına‖) keçmək istəyi;
- Aşağı səviyyəli özünü dəyərləndirmə və öz gücünə inamsızlıq, ətrafdakıların rəyindən asılılıq;
- Yamsılama, sadəcə olaraq yaxın insanlar kimi hərəkət edib, virtual aləmə keçmə. (l, 36) Kompüterdən pisixoloji asılılıq simptomlannı psixoloqlar aşağıdakı kimi göstərirlər: -Kompüter arxasında yaxşı əhval-ruhiyyə və ya eyforiya;
- Kompüter arxasında işləməkdən və ya oyundan uzaqlaşmaq arzusunun
olmaması; -Kompüterdən məcburi kənarlaşdırıldıqda əsəbləşmək;
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- Kompüter arxasında işləmək və ya oyun oynamaq üçün konkret vaxt

müəyyən edə bilməmək;
- Kompüter proqram təminatı üçün böyük pullar xərcləmək;
- Kompüter arxasında işləyərkən və ya oyunlar oynayarkən ev işlərini,
xidməti vəzifələri, təhsil problemlərini, elmi araşdırmaları unutmaq;
- Kompüter arasında vaxt keçirmək üçün öz sağlamlığına, gigiyenasına
və yuxusuna biganə qalmaq;
- Monitor qarşısında nahar etmək;
- Kompüter mövzusunda hər bir şəxslə, hətta bu sahədən o qədər də
məlumatı olmayan insanlarla həvəslə söhbətə can atmaq; (2, 128)
Kompüter arxasında vaxt keçirməyə həddən artıq vaxt ayırmaq həm fiziki, həm də pisixoloji sağlamlığa ciddi neqativ təsir göstərir. Kompüter asılılığından əziyyət çəkən insanlarda yaranan fiziki problemlər aşağıdakılardır:
-görmədə problem;
-immunitet çatışmamazlığı;
-baş ağrıları;
-kəskin yorğunluq;
-yuxusuzluq;
-bel ağrıları və s.(3, 52)
―Kompüter asılılığı‖ termini insanın kompüterlə işləməyə və yaxud kompüter arxasında vaxt keçirməyə pataloji həvəsini müəyyənləşdirir. Bu haqda ilk
dəfə ötən əsrin 80- ci illərində amerikalı alimlər söhbət açmışlar. Hal-hazırda
bu termin bir çox psixoloqlar tərəfindən qəbul edilməsədə, insan və kompüter
arasında pataloji əlaqənin mövcudluğuna heç kim şübhə etmir.
Yeniyetmələrdə kompüter asılılığının formalaşmasının əsas səbəblərindən biri, onların kompüter oyunlarından aldıqları macəraya tələbatıdır. Digər
bir səbəb isə onların nəzarətsiz qalmasıdır. Yəni valideynlər öz işləri ilə kifayət
qədər məşğul olur, lakin uşaqlara vaxt ayıra bilmirlər. Belə valideynlər uşağın
təhsildə uğurları, hiss və həyəcanları ilə maraqlanmır, uşağın nə ilə yaşadığını,
nə istədiyini bilmirlər. Bir çox hallarda valideynlər uşaqlarına kompüter almaqla işlərini bitirmiş hesab edirlər.
Beləliklə uşaq tam fəaliyyət azadlığı əldə edirlər. Başqa bir səbəb isə valideynlər arasında baş verən daimi ixtilaflardır. Belə ailələrdə həmişə gərgin
emosional-psixoloji mühit hökm sürür. Valideynlərin boşanması da uşağın, belə halların baş vermədiyi başqa reallığa keçməsinə səbəb olur. Valideynlərlə,
yaşıdlarla, məktəb yoldaşları ilə və ümumiyyətlə əhəmiyyətli bir insanla ünsiyyət defisiti də mühüm səbəblərdən biridir. Bu səbəblərdən yaranan gərginliyi
aradan qaldırmaq üçün uşaqlar (həmçinin, yeniyetmə və gənclər) virtual reallığı ―gedirlər‖.
Müəyyən həddə kompüterlə işləmək, İnternetdən istifadə etmək və ya
bəzi növdə kompüter oyunlan oynamaq insan üçün faydalı da ola bilər. Bu
zaman kompüter məntiqi təfəkkürün inkişafına, diqqətin artırılmasına yardımçı
olacaq vasitəyə çevrilir.
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Bir çox kompüter oyunları idrakı mahiyyət daşıya bilər. İnternet isə heç
şübhəsiz zəngin və maraqlı informasiya mənbəyi kimi çıxış edə bilər. Problem
o zaman meydana çıxır ki, kompüter arxasında keçirilən vaxt yuxarıda
dediyimiz həddi aşır və kompüter arxasında daha çox vaxt keçirməyə patoloji
istək və zərurət yaranır. Əksər hallarda İnternet və ya oyun asılılığı fərdin ətraf
gerçəklikdən gizli və ya aşkar narazılıqdan və başa düşülməmək qorxusundan
irəli gələn özünü ifadənin mümkünsüzlüyündən törəyir.
Öz iradəsi ilə kompüterə bağlı olan insanda gerçəkliklə bağlı problemlər
yaranmağa başlayır. Sosial adaptasiya pozulur, digər insanlarla ümumi mövzu
və ümumi dil tapmaq çətinləşir. Bir sıra sosial əhəmiyyətli məsələlər, məsələn
karyera, iş, ailə kompüter asılılığı olan insanı daha narahat etmir. Fəaliyyətin
məişət, təhsil, sosial, iş, ailə sferasına neqativ təsir baş verir.(4, 243)
Kompüter asılılığın insanın dost sevərlik, açıqlıq, ünsiyyət arzusu, şəfqət
hissi kimi sosial keyfiyyətlərinə daha aşkar təsir göstərir. Kəskin kompüter
asılılığı zamanı şəxsiyyətin sosial əlaqələrinin sərt deqradasiyası və yaxud
sosial dezadaptasiyası müşahidə olunur. Sosial dezadaptasiyanın sürətli
inkişafı, xüsusilə kompüter arxasında kifayət qədər çox vaxt keçirən uşaq və
yeniyetmələrdə müşahidə olunur. Bu halda sosial əlaqələrin deqradasiyası
obyektiv reallığın kompüterin köməyi ilə yaradılmış virtual reallıq tərəfindən
sıxışdınlması nəticəsində inkişaf edir. Sosial dezadaptasiya və virtual reallıq
dünyasına ifrat aludəçilik fonunda izafi aqressivlik və antisosial davranışın
müxtəlif növləri meydana gələ bilir. Kompüter asılılığından əziyyət çəkən
yeniyetmə və gənclər bir qayda olaraq təhsilə və bir sıra sosial funksiyalarının
gerçəkləşdirilməsinə az diqqət yetirirlər.
Kompüter asılılığının təsiri altında yeniyetmələrdə addiktiv davranış
formalaşa bilər. Addiktiv davranışın əsas səciyyəsi fərdin öz psixi halını
dəyişdirməsi vasitəsilə gerçəklikdən uzaqlaşmasıdır. Oxşar prosesin baş
verməsi nəticəsində yeniyetmə, təkcə öz şəxsi problemlərinə biganə münasibət
göstərmir, həm də öz şəxsi inkişafında tam durğunluq yaradır. Kompüterə tam
aludə olan fərd özünün gerçək həyatda mövcud olan problemlərinə əhəmiyyət
vermir və virtual aləmə qayıtmağa can atır.
Burada qeyd edək ki, kompüter asılılığı gender səciyyəsinə də malikdir.
Belə ki, oğlanlar qızlara nisbətən daha çox asılılığa meylli olurlar. Bu sahədə
tam dəqiq araşdırmalar hələ ki, olmasa da, bu bəzi səbəblərlə izah oluna bilər.
Əsas səbəb kimi oğlanların öz təbiətlərinə görə daha çox rəqabətə, yarışma
həvəsinə, birinci olmağa meylliliyini göstərmək olar.
Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, kompüter asılılığı üçün müəyyən risk
qruplarını müəyyənləşdirmək olar. Kompüter asılılığının inkişaf etməsi üçün
əsas risk qrupu 10-18 yaşında olan yeniyetmələrdir.
Burada təbii sual yaranır: məhz bu yaşda olan yeniyetmələr üçün kompüter nə ilə cəlbedicidir? Rus tədqiqatçı-psixoloqu Q.S.Abramova bu amilləri
aşağıdakı kimi qruplaşdırır:
- heç kim üçün əlyetərli olmayan, yalnız hər şeyə görə özünün məsuliyyət daşıyacağı məxsusi dünyanın mövcudluğu;
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-yeniyetmənin özü haqqında internetdə yerləşdirdiyi informasiyanın
başqası tərəfindən təftişinin mümkünsüzlüyü;
-gerçək, arzulanan və bütövlükdə uydurma insani keyfiyyətlərin virtual
surətdə qovuşdurmaq imkanları;
-proseslərin tam reallığı və ətraf dünyadan tam mücərrədləşmə (fikri
kənarlaşma) imkanları;
-virtual aləmdə buraxılmış səhvlərin asanlıqla təkrarlamaqla aradan
qaldırılma imkanları;
-oyun prosesində nəticəsindən asılı olmayaraq istənilən qərarların qəbul
edilməsinin mümkülnlüyü.(5, 119)
Kompüter asılılığı sırf psixoloji problem olmaqla yanaşı yeniyetmə və
gənclərin sosiallaşmasına, onların tam qiymətli şəxsiyyət kimi formalaşmasına
da ciddi neqativ təsir göstərir. Xatırladaq ki, bir sıra pozitiv insani fəzilətlər, o
cümlədən xeyir və şər anlayışı, mərhəmət və qəddarlıq, dostluq və xəyanət,
məhəbbət və nifrət haqqında baxışlar məhz yeniyetməlik çağlarında formalaşır.
Belə ki, kompüter asılılığının təsiri altında olan yeniyetmələrdə emosional
soyuqluq, özünəqapanma, ətrafdakıların hiss və həyəcanlanna biganəlik,
psixoloji infantilizm -yəni öz üzərinə məsuliyyət götürə bilməmək, hərəkətlərinə nəzarəti ələ almaq bacarığının olmaması -meydana gəlir. Tam qiymətli, cəmiyyət və ətrafdakılar üçün faydalı olacaq şəxsiyyət yalnız insanlarla canlı
ünsiyyətdə formalaşır. Kompüter oyunlarının təsiri altında olan yeniyetmə
tədricən reallıq hissini itirir və kompüterdəki oyunun süjet və hərəkətlərini gerçək həyata translyasiya etməyə başlayır.
Yeniyetmə və gənclərdə kompüter asılılığının aradan qaldırılması kifayət
qədər çətin prosesdir. Bunun üçün ilk növbədə onlarda kompüter asılılığının
olmasını və olduğu halda, hansı səviyyədə olduğunu müəyyənləşdirmək
zəruridir. Bunun üçün ən optimal vasitələrdən biri müəyyən testlərin hazırlanması və müvafiq risk qrupları arasında sorğuların keçirilməsidir. Bu zaman bəzi səciyyəvi xüsusiyyətlər mütləq nəzərə alınmalıdır. Belə ki, ilk növbədə sorğu üçün yalnız hər an İnternetə və kompüterə əlyetərliyi olanlar seçilməlidir.
Çünki, sorğuya cəlb olunanlar içərisində yalnız təhsil aldığı məktəb və ya
institutda kompüterlə ünsiyyət quranların olması bütövlükdə sorğunun nəticələrinin qeyri-dəqiqliyinə, ehtimali səciyyəsinin artmasına səbəb olardı.
Bu sahədə aparılmış tədqiqatlara, tərtib olunmuş testlərə əsaslanmaqla
qısa bir testin aparılmasını məqbul hesab edirik. Burada əsas məqsəd kompüterlə intensiv davranışın yeniyetmələrdə psixi pozğunluqların baş verməsini,
şəxsiyyətin özgələşməsi və ətraf aləmlə ünsiyyətinin pozulmasını müəyyənləşdirməkdir. Nəhayət, yeniyetmə və gənclər arasında kompüter asılılığının
ilkin mərhələdə hansı səviyyədə olmasını müəyyənləşdirmək üçün 10 sualdan
ibarət olan kiçik sorğu suallarını tövsiyyə edirik. Suallar aşağıdakılardır:
1. Siz hiss edirsinizmi ki, kompüter arxasında nəzərdə tutduğunuzdan daha
çox vaxt keçirmisiniz?
2. Gün ərzində kompüter arxasında nə qədər vaxt keçirirsiniz?
3. Kompüter arxasında nə qədər vaxt keçirdikdə dərslərinizdə geriləmə hiss
edirsiniz?
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4. Kompüter arxasında vaxt keçirdiyiniz zaman, kimsə sizi bundan ayırırsa
tez-tez əsəbləşirsinizmi?
5. Real həyatda insanlarla görüşmək əvəzinə kompüter arxasında və
şəbəkədə vaxt keçirməyə tez-tez üstünlük verirsiniz?
6. Şəbəkədə olmadıqda əhval-ruhiyyənin pozulduğunu, əsəbiliyi və
şəbəkəyə qoşulan kimi bu halların aradan qaldırıldığını nə qədər tez-tez
hiss edirsiniz?
7. Şəbəkə və kompüter arxasında çox vaxt keçirdiyiniz hallarda sizdə yuxu
pozğunluğuna qədər tez-tez baş verir?
8. Sizdən şəbəkədə nə etdiyinizi soruşduqda əsəbləşirsinizmi?
9. Həyatda üzləşdiyiniz çətinliklər haqqında fikirləri başınızdan çıxarmaq
üçün nə qədər tez- tez şəbəkəyə müraciət edirsiniz?
10. Kompüter arxasında və şəbəkədə keçirdiyiniz vaxtı ətrafdakılardan
gizlətməyə çalışırsınızmı?
Hesab edirik ki, sorğunun keçirilməsi və əldə olunan nəticələrin təhlili
yeniyetmələrin hansı dərəcədə kompüter asılılığında olmasını müəyyənləşdirməyə kömək edəcək. Bu isə öz növbəsində onlarla profilaktik tədbirlərin keçirilməsinə, tam olmasa da, onların qismən kompüter asılılığından qurtulmasına
təsirini göstərmiş olar.
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PE3IOME
ФУАДА АЛЛАХВЕРДИЕВА
ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ НА
ПСИХИКУ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ
В статье рассматривается быстрое развитие компьютерных технологий и психологические проблемы синтеза компьютерной зависимости
у подростков и молодежи, а также способы использования этой технологии для направления молодежи к умственному развитию. В конце этой
статьи был рекомендован небольшой вопросник с 10 вопросами для
определения уровня компьютерной зависимости среди подростков.
Ключевые слова: компыютер, сеть, компыютер-аддикция,
аддиктивное поведение, психологические проблемы .
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SUMMARY
FUADA ALLAHVERDIYEVA
IMPACT OF COMPUTER ADDICTION ON THE PSYCHOLOGY OF
ADOLESCENTS AND YOUTH
The article considers the rapid development of computer technologies
and psychological problems in the synthesis of computer addiction in
adolescents and young people, as well as the ways in which this technology can
be used to guide young people to mental development. At the end of this
article, a small questionnaire with 10 questions was recommended to determine
the level of computer dependence among adolescents.
Keywords: computer, network, computer-addiction, addictive behavior,
psychological problems

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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NATÜRMORTUN RƏNGLƏ ĠġLƏNMƏSĠ VƏ TƏLƏBƏYƏ
NATÜRMORTU TƏRTĠB ETMƏYĠ ÖYRƏTMƏYĠN PEDAQOJĠ
YOLLARI
Rəsm üçün bədii-pedaqojik hazırlıq elm və təcrübəyə əsaslanmalıdır. Buna görə də incəsənətin obyektiv qanunlarını öyrənən kursa müntəzəm və vaxtaĢırı əlavə edilməsi zəruridir. Problem yarandıqda müəllim "rəng harmoniyası", "ağır və yüngül çəki", "rəng intensivliyi" və s. kimi anlayıĢları izah edə biləcək.
Açar sözlər: natürmort, cansız əĢya, cansız təbiət, akvarel, sulu boya.
Hər natura qoyuluşu müəyyən konkret məqsəd yönümü daşıyır. ―Sadədən mürəkkəbə‖ prinsipinin rəhbər tutularaq natürmortun boyakarlıq kursunu
aşağıdakı ardıcıllıqla öyrənmək qəbul olunmuşdur.
―Natürmort‖ mövzusu üzrə dərs tapşırığını müəyyən edərkən ümumi qəbul edilmiş didaktika prinsiplərini əldə rəhbər tutmaq lazımdır: sistemlilik, ardıcıllıq, əyanilik, təlimin başa düşülən olması.
Sistemlilik və ardıcıllıq prinsiplərinə əsaslanaraq hər dərs tapşırığını əvvəlki ilə uzlaşdırmaq lazımdır; buradan daha bir şərt ortaya çıxır: hər tapşırıq
tələbələr üçün başa düşülən olmalıdır. Müəllimlər isə buna çox vaxt riayət
etmir. Tələbələri maraqlandırmağa çalışaraq onlar çox vaxt tapşırığı mürəkkəbləşdirir, natürmortda artıq predmetlər çox olur.
Boyakarlıq üzrə bədii-pedaqoji hazırlıq elmilik prinsipini ödəməli və
praktika ilə bağlı olmalıdır. Buna görə də təsviri sənətin obyektiv qanunlarını
öyrənən kursa müntəzəm olaraq və vaxtında əlavələr etmək lazımdır. Məsələnin qoyuluşunda müəllim ―rəngin həmahəngliyi‖, ―tonun ağır və yüngüllüyü‖,
―rəng kontarstlığı‖ və s. anlayışları izah edir.
Düşünülmüş, yaxşı təşkil olunmuş natürmort kompozisiyası, rəng və işığın obyektiv qanunauyğunluqlarını başa düşülən və əyani formada əks etdirir.
Belə natürmort gözəl mənzərə təşkil edir, müsbət emosiyalar doğurur. Tədris
natürmortları vasitəsilə bədii zövqün tərbiyə edilməsi çox səmərəli keçir.
Çox vaxt deyirlər ki, müəllim natürmortu necə tərtib edirsə tələbələr də o
cür çəkir.
Boyakarlıq üzrə qoyuluşlarda yersiz effektivliyə deyil, məzmunluluq, aydınlıq və sadəlik kimi ciddi tədris tələblərinin yerinə yetirilməsinə səy göstərmək lazımdır. Təsviri incəsənətin istənilən kompozisiyası kimi (o qoyuluşu da
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bütün elementləri bir-birilə uyğunlaşdırılmış tamlığa malik olmalı) müxtəlif
yerlərdən baxdıqda öz nizamlanan gözəlliyini itirməməlidir.
Natürmortun tədris və estetik cazibədarlığı boyakarlıq sinfi üzrə təlimtərbiyə prosesinin fəal ilkin amilidir.
İncəsənətin istənilən başqa növündə olduğu kimi, akvareldə də rəssam
boyakarlıq texnikasına malik olmalıdır. Ümumiyyətlə, akvarel texnikası çətindir, lakin çox cəlbedicidir. O, çox diqqətli olmağı, sürətlə işləməyi tələb edir.
Rəssamın temperamenti burada yağlı boyakarlıqda olduğundan daha aydın və
asan əks olunur.
Təlimin başlanğıc mərhələsində akvarel ən münasib və başa düşülən materialdır. Bu prosesdə, xüsusilə natürmort öyrənilərkən bu materiala və boyakarlıq texnikasına diqqət yetirilir. Akvarel boyakarlığının mənimsənilməsi yuxarı kurslarda da davam edir (buraya buraxılış işinin akvarellə yerinə yetirilməsi də daxildir). Akvarel boyakarlığı texnikasının mənimsənilməsi məktəbdə
işləmək üçün xüsusilə vacibdir – istər pedaqoji praktika kursları keçirilən
dövrdə, istərsə də təsviri incəsənət müəllimlərinin müstəqil işləməsi zamanı.
Akvarel texnikası boyakarlığı həm uzunmüddətli çox seanslı qoyuluşlar,
həm də qısamüddətli etüdlər zamanı imkan verir. İlk tapşırıqlardan başlayaraq
texniki predmetləri mənimsəmək üzrə keçirilən məşğələlər ətraf gerçəkliyi əks
etdirən realist sənətin humanist ideyalarını ifadə etməyin üsul və vasitəsidir.
Akvarel boyakarlığına yiyələnərkən naturanın realist təsvir qanunlarının öyrənilməsinə, işdə düzgün metodik ardıcıllığın olmasına böyük diqqət yetirilir ki,
tələbələr zəruri biliklər və professional savad ala bilsinlər. Müəllim təkcə tapşırığın şərtlərini izah etməyi bacarmalı deyil, həm də şəxsi nümunəsi ilə
natürmortu necə çəkmək mümkün olduğunu göstərməlidir. Bu ondan akvarel
texnikasının əsaslarına professional cəhətdən savadlı yiyələnməyi tələb edir.
Rəsm çəkməyin texniki priyomlarının naturada əksinin böyük əhəmiyyəti var
və o, etüddə emosional təəssürat yaradılmasına ciddi təsir edir. Müəllim
tələbələri fırça ilə işin əsas texniki priyomları ilə tanış etməlidir. Onlara bu
çalardan tədricən başqasına keçmək bacarığı – lessirovka yolu ilə rənglərin
alınması, ―yaş-yaş‖ işləmək öyrədilməlidir.
Fırça ilə iş texnikası yeksənək və cəsarətsizdirsə təsvir boyakarlıq keyfiyyətini itirər, ―əzilmiş‖ və ―darıxdırıcı‖ alınar. İş cəsarətli yaxımlarla, boyası
çox fırça ilə götürüldükdə tonlar şəffaf, dərin və saf alınar. Rəssam müxtəlif
ifadə vasitələri tətbiq edərək, etüdün mənzərəli həllini əldə edilir. Akvarel
boyakarlığının mühüm keyfiyyətlərində biri onun şəffaflığı, kağızın ağ rəngini
əks etdirmək bacarığıdır; bu boyalara təzəlik və rəng dərinliyi verir.
Kağız boya qatlarından keçmiş işığı əks etdirir. Ona görə də boyakarlıqda kağız rəngin əsas optik ağardıcısıdır, akvarelin palitrasında ağ rəng olmur.
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Boyaların qat-qat yaxma texnikası
Çox vaxt boyaları bir-birinin üstündə nazik qatlarla yaxılma üsulu ilə qatışdırırlar. Bu üsulla bu və ya başqa rəngi təkrar yaxmaqla rəngi gücləndirmək
olar, lakin onu daha işıqlı etmək olmaz, çünki hər yeni çəkilmiş qat rəngi əvvəlkindən tutqun edir. Boyaların mexaniki qatışdırılmasında olduğu kimi rənglərin bir-birinin üzərinə yaxılma texnikasında da iki-üç boya ilə kifayətlənmək lazımdır ki, rəng tonu ―çirklənməsin‖.
Rənglər bir-birinin üzərinə yaxılmaqla qatışdırıldıqda hər əvvəlki qatın
üstü qismən açılır. Bu zaman rənglər tam qatışmır. Nəticədə, rənglərin bəziləri
birgə, bəziləri isə ayrı-ayrılıqda işləyir. Rənglərin optik qatışması ləkə və ya
yaxımlar canlılığı, şəffaflığı və rəng çalarlarının oynaqlığı ilə fərqlənən ümumi
mürəkkəb rəng şəklində birləşir. Akvarel boyakarlığının texnikası istər öz priyomları, istərsə də boyalardan istifadə üsullarına görə mürəkkəb və rəngarəngdir. Akvarel üçün xarakterik olan lessirovka priyomuna baxaq.
Lessirovka akvarel boyakarlığının ən çox yayılmış priyomlarındandır.
Əvvəlki qatı açmadan ardıcıl olaraq bir boya qatını digərinin üzərinə yaxmaqdan ibarətdir. Boya qatları işıqlanaraq rənglərin optik qatışmasını yaradır və
nəticədə yeni rəng tonu əmələ gəlir. Lessirovka texnikasında şəffaf, narın əzilmiş boyalardan istifadə edilir ki, rəssam dəfələrlə bir qatın üzərinə başqasını
çəkə bilsin və eyni zamanda ən dərindəki qatın da görünə bilməsini təmin etsin. Lessirovka texnikasının bu keyfiyyəti tərkibcə, zənginliyinə və parlaqlığına görə dolğun rəng almağa imkan verir. Lessirovkadan çox ehtiyyatla istifadə
etmək lazımdır: boyaları zəif məhlul şəklində çəkmək, yəni fırçanı səy ilə yaxşı islatmaq və fırça ilə əvvəlki qata toxunmamaq lazımdır. İşi lokal rəngin
çəkilməsindən başlamaq olar. Bunun üçün natura ilə onun təsviri arasında rəng
oxşarlığını təyin etmək üçün lazım olacaq boyaları əvvəlcədən palitra üzərində
müəyyənləşdirmək lazımdır. Predmetləri hələ bütün həcmdə göstərmədən yarımtonları və kölgələri, koloriti çəkirlər. Kölgəli tərəfləri tədricən gücləndirərkən onların boyalarını hədsiz artıq etməmək, açıq yerləri isə çalışıb tutqunlaşdırmamaq lazımdır, çünki boyanın tez-tez silinməsi rəngin parlaqlığının itmə224
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sinə gətirib çıxarır. İşin ilk mərhələlərində detalları çəkib qurtarmırlar, ən başlıcası-böyük formanı aşkar etməkdir. İşin ilk mərhələsini bitirdikdən sonra
onun ümumi vəziyyətini tənqidi qiymətləndirmək lazımdır. Məsələn, birinci,
ikinci və üçüncü planların necə göründüyünü yoxlayın. Əgər arxa plandakı
predmet öz tonuna görə (çox işıqlı və ya çox tutqundursa) qabağa çıxarsa zəruri düzəlişlər etmək lazımdır. bundan sonra formanın detallaşdırılmasına keçmək olar. daha mühüm premetlər az mühümlərə nisbətən daha müfəssəl çəkilməlidir. Arxa planda olan predmetlər bir çox hallarda ümumiləşmiş şəkildə
qala bilər. Detallar üzərində işi bitirdikdən sonra işi yekunlaşdırmağa hissələr
və tam arasında daha güclü vəhdət yaratmağa keçmək lazımdır.
Natürmort üzərində işin yekun mərhələsi yaradıcılıq prosesinin mühüm
və məsul mərhələsidir. İlkin mərhələlərdə parlaq, işıqlı və dolğun boyalardan
istifadə edildiyi halda, yekun mərhələdə daha çox sakit tonlar tətbiq edilirsə,
əksinə müəyyən rəng ―çirklənməsi‖ olduqda işi canlandıran rənglər daxil etmək lazımdır.

Akvarellə “YaĢ-yaĢ” iĢləmə texnikası
Hər kağıza, yaxud hələ tam qurumamış boyanın üzərinə daha tutqun, yaxud daha açıq boyanı elə çəkirlər ki, yeni vurulan rəng bir az yayıla bilsin. Bu
üsulla işıqlı ləkələrin suda əks olunmasını, ipək parçanın incə qırışlarını yaxşı
ifadə etmək olar. Bu metod eskizlərin, sürətlə çəkilmiş eskiz layihələrin və
etüdlərin hazırlanmasında istifadə edilir ki, naturadakı güclü ton və rəng nisbətlərini vermək mümkün olsun. ―Yaş-yaş‖ işləmə metodu ilə bir rəngin tədricən başqasına keçməsini, yaxud bir rəngin növbənöv çalarlarını almaq mümkündür. ―Yaş-yaş‖ işləməyin çox üsulları mövcuddur. Məsələn, orta işıq tonu
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tapılır və onunla müstəvinin, yaxud predmetin bir hissəsi örtülür. Boya tam
qurumamış başqa rəng çaları seçilir, bir hissəsi əvvəlki boyanın üzərinə düşməklə onunla yanaşı çəkilir. Bir boya digəri ilə qarışaraq rənglərin tədrici keçidini yaradır. Bu yolla kiçik sahədə rəngləri bir-birinə qatışdırmaq və bu zaman
bəzi yerlərdə əvvəlki tonları saxlamaq olar. Bir rəngi başqası ilə tamam örtmək
də olar. ―Yaş-yaş‖ işləyərkən açıq tonları tutqun olanlarla açıq tonlar da daxil
etmək olar. Səthi sərhədləri olmayan müxtəlif tonlarla örtmək üçün əvvəlcə
həmin səthi təmiz su ilə islatmaq, sonra nəm kağız üzərində tələb olunan
rəngləri almaq olar. Nəm kağız ayrı-ayrı nöqtələr arasında sərhədi azaldır.
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РЕЗЮМЕ
АКИФ ГУСЕЙНОВ
ЦВЕТНАЯ РАБОТА С НАТЮРМОРТОМ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПУТИ ОБУЧЕНИЯ КОМПОНОВКИ
НАТЮРМОРТА СТУДЕНТАМ
Художественно-педагогическая подготовка по окраске должна
охарактеризовать принцип науки в практике. Поэтому необходимо
регулярно и своевременно дополнять курс, который учит объективным
законам изобразительного искусства. В случае проблемы учитель должен
«гармонизировать цвета», «тяжелый и легкий», «интенсивность цвета» и
т. Д. объяснят концепции.
Ключевые слова: натюрморт, безжизненный материал, мертвая
природа, акварель, водная краска
SUMMARY
AKIF HUSEYNOV
COLOR WORK WITH NATYURMORT AND
PEDAGOGICAL WAYS OF TEACHING STUDENTS HOW TO
DESIGN NATYURMORT
Artistic-pedagogical preparation for painting must be based on science
and practice. Therefore, it is necessary to regularly and timely additions to the
course that learns the objective laws of fine art. In the case of the problem,
the teacher will be able to "color harmony", "heavy and lightweight", "color
intensity" and so on. explains the concepts.
Key words: still life, lifeless material, lifeless nature, watercolor,
aqueous paint

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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MƏKTƏBLĠLƏRĠN YARADICI FƏALĠYYƏTĠNĠN TƏġKĠLĠ
Məktəblilərin asudə vaxtlarının səmərəli təĢkili onların bilik və dünyagörüĢlərinin geniĢləndirilməsi, mənəvi və əxlaqi cəhətdən inkiĢafı baxımından
son dərəcə böyük əhəmiyyət kəsb edir. "Asudə vaxt anlayıĢı öz mahiyyətinə görə nisbi xarakter daĢıyır. O hər bir fərdin daxili tələbatları, meyl və maraqlarına uyğun qurulur. Məktəblinin asudə vaxtı onun tədris prosesindən sonrakı
müddəti – ev tapĢırıqlarını, fizioloji tələbatlarını yerinə yetirdikdən sonra qalan vaxtı nəzərdə tutur" (1, 126).
Açar sözlər: Yaradıcılıq, asudə vaxt, insan kapitalı.
Aparılan müşahidələr göstərir ki, şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında
sinif-dərs prosesinin təsir imkanları artdıqca, asudə vaxtın səmərəli və yaradıcı
təşkilinə də ehtiyac artır. Bu işdə valideynlərin üzərinə düşən məsuliyyət daha
çoxdur. Açıq etiraf olunmalıdır ki, şagirdin dərsdən sonrakı asudə vaxtlarının
səmərəli təşkilinə diqqət göstərməyən valideynlər nəticədə bir çox problemlərlə üzləşməli olurlar.
Aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, asudə vaxt anlayışı
haqqında tələbə gənclərin fikirlərində müxtəliflik var; bir qrup gənc asudə vaxt
deyəndə yalnız əyləncə kimi başa düşür, diskotekaya, konsertə getmək və s.
Digər qrup isə, asudə vaxt anlayışını, həm əyləncə, həm də öyrənmək, mənimsəmək kimi qavrayır.
Bugün gənclər vaxt bölgüsünü çox vaxt düzgün bölüşdürə bilmirlər. Bir
çox gənclərimiz vaxtlarının çoxunu internet–klublarda–sosial şəbəkələrdə,
müxtəlif saytlarda yazışmaqla və müxtəlif kompüter oyunları ilə, çayxanalarda
müxtəlif oyunlar oynamaqla vaxtlarını keçirməyi üstün tuturlar. Və ya dostlarla bir yerə yığışaraq, söhbətləşmək (qiybətləşməklə), deyib – gülmək, əylənməklə öz vaxtlarını keçirirlər.
Boş vaxtımızı səmərəli keçirmək üçün ilk ağıla gələn variant kitab
oxumaqdır. Kitablar bizə hərtərəfli yardımçı olur. Digər tərəfdən hər hansı bir
sənətlə də məşğul olmaq olar, məsələn toxuculuq, rəssamlıq, hər hansı bir dil
kursuna yazılmaq, musiqi alətində ifa etmək, idmanın hər hansı bir növüylə
məşğul olmaq, maşın sürməyi öyrənmək və s.
Lakin hamı asudə vaxtını eyni, və ya səmərəli keçirmir. Region gəncləri
üçün imkanlar daha zəifdir. Və gənclərin üz tuta biləcəyi məkanlar demək olar
ki, çox azdır. Oğlanlar internet klublara, çayxanalara gedərək asudə vaxtlarını
keçirməyə çalışırlar. Qızlar üçün isə vəziyyət o qədər də ürəkaçan deyil. Son
vaxtlar rayon mərkəzlərində Gənclər Evi tikilməyə başlanılıb. Qismən də olsa,
asudə vaxtı keçirmək üçün səmərəli yerlərdir. Çünki gənclər üçün bütün im228
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kanlar yaradılır. Amma hər kəs istifadə edə bilmir, bu həm Gənclər Evlərinin
şəhər mərkəzindən uzaq olması, həm də pullu olması ilə əlaqədardır. İqtisadi
durumu da nəzərə alsaq, asudə vaxtın səmərəli təşkil olunmasında problemlər
hələ də çoxdur. Bunun üçün daha geniş tədbirlər planı hazırlamaq lazımdır (rayon və kəndlərdə peşə yönümlü pulsuz və ya ucuz mərkəzlər yaratmaq, mədəniyyət və kino günləri təşkil etmək və s.) Hər halda, əgər biz vaxtımızdan yararlanmaq istəyiriksə, onu maraqlı edə bilərik, istər paytaxt olsun, istərsə də rayon. Rayonlarda kitabxanalar var ki, istədiyimiz kitabları tapıb mütailə etməkdə, daha sonra oxuduğumuz kitab haqqında müzakirə aparmaqda bizlər üçün
faydalıdır. Həmçinin idmanla maraqlananlar üçün rayonlarda Olimpiya Kompleksləri tikilib, bu komplekslərdə də maraqlı və səmərəli vaxt keçirə bilərik.
Gənclik çağında asudə vaxtımızı dəyərləndirmək, gələcəkdə bir çox məsələlərdə istifadə edə biləcəyimiz işlər öyrənməyimizə kömək edər. Bundan
başqa vaxtıyla boş vaxtımızı dəyərləndirmək üçün etdiyimiz məşğuliyyətlər
gələcəkdə bizim ikinci peşəmiz ola bilər.
Bugün asudə vaxtın səmərəli istifadəsi, gələcəyimizin təminatı ola bilər,
əziz gənclər! Necə deyərlər – ―Gənclik müdrikliyi mənimsəmək, qocalıq isə bu
müdrikliyi tətbiq etmək dövrüdür‖….
Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin təhsil islahatlarını milli-dəyərlərimizdən
faydalanmaqla həyata keçirməyi vacib sayırdı. Uzun illər ərzində təhsil sisteminin tərkib hissəsi olan uşaq, yeniyetmə və gənclərin yaradıcılıq mərkəzlərinin respublikada fəaliyyətinin ölkənin intellektual potensialının inkişafında
mühüm rolu olmuşdur. Aparılan sorğulardan da aydın olur ki, məktəblilərin
asudə vaxtlarının mənalı keçirilməsinə dövlət qayğılarının artmasına valideynlərin münasibətlərində pozitiv amilləri xeyli artmışdır.
Ölkə başçısı, möhtərəm prezident İlham Əliyevin istedadlı uşaqların aşkar edilməsi – onlarla aparılacaq çoxcəhətli təlim- tərbiyənin inkişafına yönəlmiş məlum sərəncamın – bu sahədə pedaqoji texnologiyaların tətbiqinin genişləndirilməsini qarşıya qoymuşdur.
Məktəblilərin asudə vaxtları pedoqoji əsaslar üzərində qurulmalıdır. Pedoqoji əsaslar dedikdə asudə vaxtlarda uşaqlarla aparılan təlim-tərbiyə işinin
məqsədi, məzmunu, forma və metodları onların bililk, bacarıq və vərdişlərinin
inkişafı ilə şərtlənən didaktik tələbləri özündə əks etdirməsidir. Məktəblilərin
asudə vaxtı böyüklərin nəzər diqqətindən kənarda qalmamalıdır. Evdə də,
məktəbdənkənar müəssisələrdə də məktəblilərin asudə vaxtı yaradıcı fəaliyyətə
istiqaətlənməlidir və elə təşkil olunmalıdır ki, bu vaxt müəyyən dəyərə malik
olsun.
Dünya praktikasında uşaqların qabiliyyəti – müvafiq fəaliyyət imkanları
ətrafında müəyyənləşdirilir. Bir çox hallarda dərnək rəhbərləri pedaqoji tələblərə əməl etmədən, uşaqların qabiliyyət və bacarığına fikir vermədən daha çox
kəmiyyətə üstünlük verir, şagirdlərinin sayını çoxaltmağa şalışırlar ki, bu da
uşağın yaradıcı fəaliyyətinə heç bir təsir göstərə bilmir. Unutmaq olmaz ki,
insan kapitalının başlılca şərti intelektuallığın inkişafıdır.
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Demək – yaradıcı fəaliyyət – uşağın qabiliyyəti ilə şərtlənir. İlk növbədə
uşağın malik olduğu qabiliyyətin aşkar edilməsinin göstəricisi olan müvafiq fəaliyyətə təhrikinə müəllim diqqət göstərməlidir.
Uşaqların asudə vaxtlarının yaradıcı təşkili onların bir şəxsiyyət kimi inkişaf etdirilməsini optimallaşdırır ki, bu da əsasən iki istiqamətdə həyata
keçirilir.
Birinci – yaradıcılıq mərkəzlərində fəaliyyət göstərən dərnəklərin imkanları daxilində bəşəriyyətin əldə etdiyi zəngin təcrübədən hər bir uşaq mənimsəməlidir.
İkincisi – isə qazanılan dəyərlər nəticəsində uşaq yaradıcı fəaliyyəti ilə
müstəqil olaraq imkanlarını gerçəkləşdirməlidir. Bir qayda olaraq uşağın asudə
vaxtı fəal – təlimlə köklənir. Buna iki tərəf öyrədən və öyrənən qarşılıqlı
əlaqədə məqsədyönlü olaraq problemin həllində iştirak edirlər. Müəllim
bələdçi, uşaq isə tədqiqatçı olur. Uşağın dərsdən kənar asudə vaxtlarını təsnif
etsək – görərik ki, yaradıcılıq mərkəzlərinin rolu əvəzsizdir.
Yaradıcılıq işlərinin məzmununu həyati bacarıqlara əsaslanan təhsllə
şərtlənməlidir. Dərnəklərin adları və təmayülləri müxtəlif olsa da mahiyyətində hamısında axtarış – yaradıcılıq xarakterləri, prinsipləri durmalıdır. Son nəticədə isə uşaqların yaradıcı təfəkkür mədəniyyətini inkişaf etdirmək, yüksək
intellektuallıq tərbiyə etməyə nail olmaq əsas pedoqoji tələb kimi qarşıda durmalıdır.
Uşaq və gənclər yaradıcılıq mərkəzlərində bu gün təlimin məzmunu təhsil islahatı prinsiplərinin tələblərinə uyğun qurulmalıdır. Müəllimin rəhbərliyi
altında məqsədyönlü planlaşdırılan asudə vaxtda uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında demokratikləşdirmə, humanistləşdirmə, humanitarlaşdırılma, inteqrasiya, diferensiallaşma kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edən amillər daim gözlənilməlidir. Elə olduqda uşaq öz intelektinin imkanlarına inam hissi artaraq təhlil etmə, quraşdırma, mühakimə yürütmə, planlaşdırma kimi idraki qabiliyyətlər uşaqlarda dinamik inkişaf edər.
İntellekt qabiliyyətlərini inkişaf etdirməkdə mühüm təsir imkanlarına
malik olan həmin üsulların hər biri iki cəhətdən- kəmiyyət və keyfiyyətə görə
qiymətləndirilərək xarakterizə olunur. Məsələn; təhlil etmənin kəmiyyətə görə
müsbət nəticəsində uşaq hazırladığı məmulatın hissələrinin çoxluğundan asılı
olmayaraq onların birləşdirilməsini və yerini asanlıqla müəyyən edir. Əks halda–uşaq hissələrin birləşdirilməsində ardıcıllığın gözlənilməsində müəyyən
çaşqınlıq göstərərsə onun yaradıcı qabiliyyətinin zəif olduğu özünü göstərəcəkdir.
Uşaq yaradıcılığının keyfiyyət göstəricisində uşaq məmulatın çoxsaylı
hissələrini quraşdıraraq daha dəqiq seçimi etməsi ilə və onları dəqiq fərqləndirə bilməsi ilə şərtlənir.
Yaradıcılıq mərkəzlərində uşaqların təlim əməyi üzrə fəallıq sinif dərs
şəraitində bir çox parametrlərinə görə fərqlənir. Burada–uşağın daxili motivləri, marağı nəzərə alınaraq bütün fəaliyyət növlərində qabiliyyətlər üzə çıxarılır.
Yaradıcılıq mərkəzlərinə cəlb olunan bütün uşaqların asudə vaxtlarının
təşkilində onların meyl və maraqlarına görə yaradıcı fəaliyyətlərinin formalaş230
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ması üçün pedaqoji, psixoloji, intelektual, test yoxlamalarının aparılması zərurəti qarşıya qoyulur. Belə testlərin hazırlanması dünya praktikasında öz səmərəsini artıq vermişdir.
Nəticə etibarı ilə problemin mahiyyətinə diqqət yönəltsək, aşağıdakı
fikirləri söyləyə bilərik:
- Müasir dövrümüzdə əvvəlki dövrlərə nisbətən uşaqların asudə vaxtlarını
səmərəli təşkilinə daha böyük ehtiyac vardır.
- Ölkənin iqtisadi qüdrətinin yüksəlməsində rəqabətə davamlı sənət adamlarının həyatı bacarıqlar əsasında tərbiyə olunması üçün yaradıcılıq mərkəzlərinin
maddi texniki bazalarının müasirləşdirilməsinə ehtiyac vardır.
- İnsan kapitalı kimi dövlət siyasətinin uğurlu həllində uşaq yaradıcılığı mərkəzlərinin funksiyalarının və şəbəkələrinin genişləndirilməsinə zərurət vardır.
- Uşaqların asudə vaxtları onların marağına, qabiliyyət və bacarığına, yaşına
uyğun olaraq təşkil edilməlidir.
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РЕЗЮМЕ
НЕЗАКЕТ ИМАМВЕРДИЕВА
ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ
В статье говорится что школьники и молодежи должны провести
свои свободные время оптимально и продуктивно. В статье показывается
что свободное время должен обслужить творческой работе и
интеллектуальный развитие молодежи и школьников.
Ключевые слова: Творчество, досуг, человеческий капитал
SUMMARY
NEZAKET IMAMVERDIYEVA
ORGANIZING THE CREATIVE WORK OF SCHOOLCHILDREN
Conversation goes in the article from pedagogical bases of the efficient
forming of the free times of the pupils. It is/are shown that establishments of
non-scholastic upbringing have for efficient forming of the free times of the
pupils to big (elder, great) opportunities. Free time of the pupils must serve
their creative activity, intellectual development.
Keywords: Creativity, leisure, human capital
(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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TÜRKĠYƏ KĠTABXANALARINDA SAXLANILAN BABA
NEMƏTULLAH NAXÇIVANĠNĠN ƏLYAZMA ƏSƏRLƏRĠ
Məqalədə Baba Nemətullah Naxçıvaninin həyat və yaradıcılığı haqqında
məlumat verilir. Həmçinin onun Türkiyə kitabxanalarında saxlanılan əlyazma
əsərləri barədə də geniĢ faktlar təhlil olunur. Əsərlərinin böyük bir hissəsi təsəvvüf və təfsir sahəsində qələmə alınmıĢdır.
AraĢdırmalarda müəyyən olunmuĢdur ki, onun 12 əsəri Türkiyə kitabxana arxivlərində saxlanılır.
Açar sözlər: Naxçıvan, Baba Nemətullah Naxçıvani, əsərləri, əlyazma,
Türkiyə.
XV əsrin görkəmli nümayəndəsi Baba Nemətullah Naxçıvaninin fəlsəfi,
eyni zamanda məzmunlu əsərləri nəsildən-nəsilə keçərək dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır. Baba Nemətullah Naxçıvani həyatının çoxunu Naxçıvanda keçirdiyi məlumdur. Həyatı haqqında çox az məlumat olan bu böyük sufi aliminin
Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsən dövründə (1467-1478) təhsil aldığı, Sultan
Yaqubun dövründə isə (1478-1490) Naxçıvan mədrəsələrində müəllimlik etdiyi bildirilir. Onun daha sonra Naxçıvanı tərk etdiyi, bunun da dövrünün böyük
sufi alimi hesab edilən Seyyid Yəhya Şirvaninin davamçısı, xəlvəti təriqətinin
şeyxi Dədə Ömər Rövşəninin xəstəliyi ilə əlaqədar olduğu bildirilir. ―Belə ki,
Rövşəninin xəstə olduğunu eşidən Baba Nemətullah Naxçıvani 1487-ci ildə
fürsət tapıb Təbrizə öz mənəvi şeyxini ziyarət etmək üçün tez bir zamanda gedib və geri qayıtmışdır‖ (2, s. 61).
Bir müddətdən sonra yenidən Təbrizə gedən Baba Nemətullah Naxçıvaninin orada qaldığı qeyd olunur. Belə ki, o, özünün məşhur Quran təfsirı kitabını Təbrizdə yazmağa başlamış və 1497-ci ildə tamamlamışdır. O dövrdə
Azərbaycanda siyasi vəziyyətin ağır olduğunu, Ağqoyunlu taxtı uğrunda Sultan Yaqubun oğlanları və nəvələri arasında müharibələrin vüsət aldığını görən
B.N.Naxçıvani 1499-cu ildə Təbrizi tərk edərək Anadoluya getmişdir. 1500-cü
ildə Konya yaxınlığındakı Ağşəhərdə məskunlaşan B.N.Naxçıvani bundan
sonrakı həyatını elm və irfana həsr etmişdi. Anadolu sufiləri, təfsir alimləri və
fəqihləri arasında böyük şöhrət tapan B.N.Naxçıvani sadə və kasıb həyat yaşamış və dövrün siyasi hadisələrindən hər zaman kənar durmuşdu. ―Görkəmli
alim, ölməz bir mütəfəkkir Baba Nemətullah Naxçıvani 1514-cü ildə Ağşəhərdə cismən əbədi aləmə qovuşmuşdur‖ (3, s. 4). Onun ölməz əsərləri, elmi fəaliyyəti və fəlsəfi fikirləri Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin zənginliyindən xəbər verməklə bərabər, Naxçıvanın bu günü və gələcəyi üçün böyük elmi əhəmiyyət kəsb edir.
232

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2018 № 2
B.N.Naxçıvani təsəvvüf və təfsir sahəsində müxtəlif əsərlər qələmə almışdır. Onun əsərlərinin böyük hissəsi günümüzə qədər gəlmiş, bir neçəsi istisna olmaqla əksəriyyəti nəşr olunmamışdır. Əsərlərinin əlyazmaları Türkiyə
kitabxanlarında saxlanılır. ―Əsərlərin tamamı təsəvvüfə dair olmaqla bərabər
fiqh, hədis, kəlam, fəlsəfə və əqaid kimi fərqli elm budaqlarıyla bağlı mövzusundan da söz etmişdir‖ (1, s. 275).
Gərgin elmi fəaliyyətlə məşğul olan Baba Nemətullah Naxçıvaninin ən
böyük əsəri ―əl-Fəvatihul-ilahiyyə vəl məfatihul-qeybiyyə əl-muzihatu lil-kəlimul-Quraniyyə vəl-hukəmul-Furqaniyyə‖ adlı təfsir kitabıdır. Təbrizdə
1496/7-ci ildə tamamladığı bu əsər sufi qəlbinə dolan batini məna və işarətlərə
görə ayələrin təvil edildiyi təsəvvufi təfsirlər əsəridir. Bu, İslam ədəbiyyatında
Quranı təsəvvüfi üsulla təfsir edən ilk əsər hesab edilir. Əsər özündən sonra
bütün sufilərin və təsəvvüf alimlərinin mənbə kitabına çevrilmişdir.
Elm aləminin işıqlı çırağı hesab edilən, gözəl bir üslubla qələmə alınan
əsər eyni zamanda ―Quran‖ın ilk fəlsəfi təhlili hesab edilir. Elə buna görə də
müəllif öz əsərinə ―Quranın kəlmə və hikmətlərini açıqlayan qeybin açarı və
ilahi fəthi‖ adını vermişdir. B.N.Naxçıvani müqəddəs Qurani-Kərimin məqsədini belə açıqlayır: ―Haqqı batildən ayırd edən Quran haqq əhlinə, haqq yolu
açıqlamaq üçün (haqq və həqiqət ilə) xalqa (insanlara) Haqq tərəfindən endirilmişdir. Nə qarşısından nə arxasından onu boşa çıxaracaq bir söz gəlməz. O
Rəhman surətində yaradılan insani-kamilin xüsusiyyətlərini ehtiva edir‖ (4, s.
16). Bu əsərin Naxçıvaninin öz əli ilə yazdığı nüsxəsinin ikinci cildi Topqapı
Sarayı III Əhməd Kitabxanasında saxlanılır.
Müəllifin böyük əsərlərindən biri də ―Hidayətül-ixvan‖dır. Bir növ təsəvvüf qardaşlığının İslami-fəlsəfəsini yaradan kitab çox qiymətli mənbə hesab
edilir. Ərəbcə qələmə alınan əsər Türkiyədə tərcümə edilib nəşr olunmuşdur.
Əsərdə vəhdəti-vücud haqqında fəlsəfəçilərin və kəlamçıların yaxınlaşdığı
mövzular ətrafında öz subyektiv fikirlərin irəli sürmüş və yeni mülahizələr
yürütmüşdür. Həmçinin arif olan insanın Allaha böyük bir eşq və cəzb ilə
yaxınlaşmasını qeyd edir. Əsər ―Söyləyənə deyil, söylədənə bax‖ başlığı altındakı düşüncələrini, ―Gəlin Allahla baqi olun. Ona gedən yollar, yaradılmışların
nəfəslərinin sayı qədərdir. Lakin hamısı Allah dərgahında bitər. Qayıdacağımız
yer də Onadır‖ sözləri ilə bitir. Baba Nemətullah Naxçıvaninin bu əsəri
Türkiyə Nuri Osmaniyyə Kitabxanasında №-1972: arxiv sayında saxlanılır.
Baba Nemətullah Naxçıvaninin digər bir kitabı ―Tərcümeyi Nəqşi-Füşuş‖ adlanır. Bu kitab Türkiyənin Süleymaniyyə Kitabxanasının Pertev Paşa
Kit. №-615 və Rəşid Əfəndi Kit. №-1041 vr. 53b-58b saxlanma vahidində
qeydiyyata alınmış və mühafizə olunur.
Müəllifin başqa bir kitabı isə belə adlanır ―Şərhi Gülşəni-Raz‖. Bu əlyazma nüsxəsi Mahmud Şəbüstərinin yazdığı ―Gülşəni-Raz‖ adlı əsərinə öz düşüncəsi qabiliyyətində yazmış olduğu müfəssəl bir şərhdir. Kitabın əvvəlində
təsəvvüfə daxil olmuş yeni kimsələrə xitabən xeyir diləyir. Sonra təsəvvüfün
izahını verir, sufilərin irfan və idrak dərəcələri ilə bağlı bir neçə zəruri şeyləri
izah edir.
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Yazıldığı tarixdən başlayaraq həqiqət və məntiq üsuli ilə haqlı bir şöhrət
qazanan bu kitab vəhdəti-vücud anlayışını anladan, bəzi məcazları təhlil edən
kitablara; Qurani-Kərim, Hədis və Məsnəvidən sonra daima müraciət edilən
bir ana qaynaq hesab edilmişdir. Baba Nemətullah Naxçıvani Şeyx Mahmud
Şəbüstərinin bu əsərinə maraqlı izah yazmışdır. Bu əsərin bir nüsxəsi İstanbulda Həmidiyyə kitabxanasında saxlanılır. Əsər bu sözlərlə başlanır: ―Ancaq o
haqdır və düz yola rəhbərlik edən odur. Mənim müvəffəqiyyət əldə etməyim
ancaq Allahdandır. Sarsılmaz inam və irfan gülşəninin xoş nəğməli bülbüllərinin ilk sözü, izah və axtarış bağının yüksəkliklərində yer salan qumrilərin baş
dastanı, kəşf və aydınlaşdırma sahəsində yerləşən şirin dilli tutilərin zövqlü,
könülə yatan ilk söhbəti o padşahın şükr və sənasına, mədhinə həsr edilməlidir
ki, camalının aləmi işıqlandıran günəşi hər zərrədə özünü göstərir. Onun parlaq
nuru dünyanın bütün ucqarlarında görünür. Yerlərin, göylərin işığı Allahdandır‖ (5, s. 112). Kitab Türkiyənin Süleymaniyyə Kitabxanasının Pertev Paşa
Kit. №-168 saxlanma vahidində mühafizə olunur.
Onun qələmə aldığı digər bir əsəri ―Risaleyi Məcmueyi Lətaif‖ adlanır.
B.N.Naxçıvani bu əsərinə ―Fəth‖ surəsinin ilk ayəsinin işığında, fəthin üç
növündən bəhs edərək başlamışdır. Bunlardan; fütuhi-zahir, fütuhi-həqiqət və
fütühi-müqaşəfə olduğunu alt başlıklarla anladır. Sonra namazların vaxtları və
xüsusiyyətlərini izah edərək salatu-vusqa, salatu-əsr olduğunu, gündəlik namaz
vaxtlarının içində ona ayrı önəm göstərilməsi qeyd edilir. Bu əsər Türkiyənin
Nuri Osmaniyyə Ktp. №-4899: saxlanma vahidində qorunur.
Baba Nemətullah Naxçıvaninin ―İstilahatus-Sufiyyə‖ əsəri də dövrünün
məşhur əsərlərindəndir. B.N.Naxçıvani təsəvvüf anlayışlarını açıqladığı ―İstilahatus-Sufiyyə‖ adlı bu əsərində talib-mətlub, muhib-məhbub müqayisələri ilə
başlayır. Davamında isə həqiqəti-Məhəmmədiyyənin surəti-ismi-cami-ilahiyyə
olduğunu ifadə edir.
B.N.Naxçıvani bu əsərində ərəblərin əlifbasına daxil olan hərflərə dəlalət
edilən asanlıqla yadda qalması üçün ―əbcəd‖ deyə tərtib edilən hərf sistemini
əsas götürmüşdür. Əsər Türkiyənin Millət Ktb. Əli Əmiri Kit. (Ərəbi)
№4339/4: saxlanma vahidində mühafizə olunur.
Baba Nemətullah Naxçıvaninin digər bir əsəri isə ―Hidayət‖ adlanır.
B.N.Naxçıvani bu əsərinə bismillah, həmd və salavatla başlayır. Qısa girişdən
sonra izah verdiyi ―Hidayət‖ başlıqları ilə mövzuya davam edir. İlk öncə
insan-aləm və insan-Allah münasibətləri aydınlaşdırır. Sahibi nuri-mərifət,
nuri-ağıl, nuri-elm, nəfsi-natiqi, surəti-mərtəbeyi-əhədiyyət və ruhi-mərtəbeyiəhədiyyət anlayışlarını izah edir. Bu əsər Türkiyənin Millət Ktb. Əli Əmiri Kit.
(Farsca) №1028/22: saxlanma vahidində mühafizə olunur.
Onun qələmə aldığı digər bir əsəri ―Risaleyi Təhqiqat‖ adlanır. B.N.Naxçıvani risaləsinə ərəb əlifbasının ilk hərfinin, ismi-əzəmin ilk hərfinə müqabil
olduğunu ifadə edərək başlamışdır. Sonra Allahın adları və sifətlərindən bəhs
edərək bunlar qeybin açarları olduğunu; ―Qeybin (görünməz aləmin) açarları
Onun yanındadır, onları Ondan başqası bilməz‖ Ənam surəsinin 59-cu ayəsi ilə
izah edir. Görkəmli təfsir aliminin bu əsəri Türkiyənin Süleymaniyyə Kitabxanasının Pertev Paşa Kit. №-615 saxlanma arxivində qorunur.
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B.N.Naxçıvaninin ―Risaleyi Niqat‖ əsəri də mühüm əhəmiyyətə malikdir. Dəyərli təfsir ustası bu risaləsinə Allahın böyüklüyü və təkliyinə, yenilməz
olduğuna işarə edərək başlamışdır. Sonra insanın varlığı və onun Qüdrəti-İlahi
qarşısındakı məsuliyyətini izah edərək Allah-insan, insan-Allah arasındakı münasibəti ortaya qoymuşdur. Onun fikrincə aləm insanın həqiqətinin sürətidir.
Allahın əsmasının sürəti olan insanın həqiqətinin görüntüsü bütün tərəfləri ilə
aləmin həqiqətidir. Bu baxımdan da o, həqiqəti-insaniyyə, aləmi–müfəssəl deyə adlandırmışdır. Onun fikrincə insani-kamil yer üzünün xəlifəsi seçilmişdir.
Əsərdə onun ikinci mənalı hipotezi ondan ibarətdir ki, aləmi-xəyal, aləmi-həqiqət şəklində ifadə olunur. Allahın varlığını: ―Ucadır, özündən başqa
heç bir şey ona dəlil ola bilməz. Varlığı ancaq özü ilə qaim olar‖ sözləri ilə ifadə edir. Əsər Türkiyənin Süleymaniyyə Kitabxanasının Pertev Paşa Kit. №615 saxlanma vahidində mühafizə olunur.
Onun digər bir ―Risaleyi Vücudi-Mütləq‖ adlı əsəri mövcuddur.
B.N.Naxçıvani bu iki vərəqlik risaləsində Allahın varlığının həqiqətindən bəhs
edir, Onun varlığının külli, cüzü, xass, amm, bölüntülərə tabe olmayacağını,
varlığının heç bir şeyin varlığına bağlı olmayacağını ifadə edir. Bunun
əhədiyyət olduğunu bildirir. Risaləsinə mərtəbeyi-insani-kamilin bütün ilahi və
kövnü sifətləri özündə toplandığından bəhs edərək sona çatdırır. Bu qısa
məzmunlu əsər Türkiyənin Süleymaniyyə Kitabxanasının Pertev Paşa Kit. №615 saxlanma vahidində mühafizə olunur.
B.N.Naxçıvaninin fərqli bir risalə əsəri isə ―Risaleyi Əsilə vəl Əcvibə
(Sual və cavab)‖ adlanır. B.N.Naxçıvaninin iki vərəqlik bu risaləsi təsəvvüf
üsulunda bəzi məsələlərin sual və cavab yoluyla izahından ibarətdir. Risalənin
vərəqlərinin hamısı yazı ilə dolmuşdur. Müəllif icadi-aləmlə bağlı sual və cavab, Məhəmməd peyğəmbər əleyhis-salamla Adəm əleyhis-salam arasında
olan zamanın olması, peyğəmbərliyin başlanğıcı və sona çatması dəlillərlə izah
edilir, ağıl və qələm, ruh və başqa müxtəlif sahələrə aid suallara cavab verməklə davam edir. Allahın camal və cəlal sifətləri ilə verilən sual və cavabla bitir.
Əsər təliq xətti ilə farsca yazılmışdır. Bu əsər də həmçinin Türkiyənin Nuri
Osmaniyyə Ktp. №-4940: saxlanma vahidində mühafizə olunur.
B.N.Naxçıvaninin digər risalə əsərlərindən olan bu əsəri ―Risaleyi Zikriyyə‖ adlanır. B.N.Naxçıvani iki vərəqlik bu risaləsinə Peyğəmbər əleyhis-salamın; ―Kim xalis və muxlis bir şəkildə «La İlahə illəllah» deyərsə cənnətə daxil olar‖ hədisi ilə başlayır. Kəlmeyi-Tovhidin işarə etdiyi yorumlarla təmas
olaraq piri-kamil, mürşidi-mükəmməl, vəliyye-xuda, varisi-ənbiya, saliki-quşeyi-yəqin, ruye-inayət və hidayət sözləri ilə kəlmeyi-tovhidi təcrübə etdiklərini
izah edir. Əsər təliq xətti ilə farsca yazılmışdır. Bu əsər də Türkiyənin Nuri Osmaniyyə Ktp. №-4899: saxlanma vahidində mühafizə olunur.
Güman edirik B.N.Naxçıvaninin qardaş Türkiyə Cümhuriyyətinin kitabxana və saraylarında yüksək səviyyədə saxlanılan əsərləri ilə yanaşı, ona hörmət olaraq Ağşəhərdə adına verildiyi bir İmam-Natiq Məktəbi vardır. Adına
küçə adı verilmişdir. Adına müqəddəs bir məscid tikilmişdir. Məzarı duaların
edildiyi, xalqın davamlı ziyarət etdiyi, diləklərin diləndiyi bir yer halına çevril235
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mişdir. Çünki adı bütün övliyalardan bəhs edən ensiklopediya və digər əsərlərdə keçmişdir.
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РЕЗЮМЕ
САБУХИ ИБРАГИМОВ
ХРАНЯЩИЕСЯ В БИБЛИОТЕКАХ ТУРЦИИ РУКОПИСНЫЕ
ТРУДЫ БАБЫ НЕМЕТУЛЛАХА НАХЧЫВАНИ
В статье приводятся сведения о жизни и творчестве Бабы Неметуллаха Нахчывани. Подробно рассмотрены факты, касающиеся его рукописей, которые хранятся в библиотеках Турции. Большая часть его трудов
относится к области мистики и комментариев к теологическим произведениям.
В ходе исследований выяснено, что 12 его трудов хранятся в архивах библиотек Турции.
Ключевые слова: Нахчыван, Бабы Неметуллаха Нахчывани, произведения, рукопись, Турции.
SUMMARY
SABUHI IBRAHIMOV
STORED IN TURKEY’S LIBRARIES MANUSCRIPT WORKS OF
BABA NEMATULLAH NAKHCHIVANI
The paper gives information about the life and work of Baba Nemetullah
Nakhchivani. The facts concerning his manuscripts, which are stored in the
libraries of Turkey, are examined in detail. Much of his works belongs to the
realm of mysticism and commentaries on theological works.
During the research it has been found out that 12 of his works are stored
in the library archives of Turkey.
Keywords: Nakhchivan, Baba Nemetullah Nakhchivani, works,
manuscript, Turkey.
(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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KĠÇĠK MƏKTƏBYAġLI ġAGĠRDLƏRĠN TƏLĠM FƏALĠYYƏTĠNƏ
ADAPTASĠYASINDA TƏFƏKKÜRÜN ROLU
Bir-biri ilə əlaqədar olan psixi proseslər içərisində təfəkkürün özünəməxsus yeri vardır. UĢaqların təfəkkürünün inkiĢafı problemi uzun illər psixoloq və pedaqoqların araĢdırma mövzusu olmuĢdur. Nəzərə almaq lazımdır ki,
uĢağın təfəkkürünün inkiĢafı sayəsində problemləri həll etmə, qərar vermə və
mənimsəmə bacarıqlarının inkiĢafı təmin olunur. Təfəkkür kiçik məktəblinin əldə etdiyi məlumatların məzmununu dərk etmələrinə yardım edən psixi prosesdir.
Təfəkkür kiçikyaĢlı məktəblinin bilik əldə etməsinə, öyrəndiyi materialları baĢa düĢməsinə yardım edən, eyni zamanda onun təlim fəaliyyətinə, məktəb
mühitinə adaptasiyasını təmin edən idrak prosesidir. Adaptasiya kiçik məktəblinin psixikasının məktəb təliminin Ģərtlərinə fəal uyğunlaĢmasını təmin edən
mürəkkəb prosesdir. Bu proses, adətən, uĢağın Ģəraitə uyğunlaĢmasından,
onun həyatındakı razılıq və narazılıq səviyyəsindən asılıdır.
Açar sözlər: təfəkkür,təlim, adaptasiya, kiçik məktəbyaĢlı, Ģagird, fəaliyyət, idrak prosesi
Məktəbə daxil olmaqla kiçikyaşlı şagirdin əsas fəaliyyət növü təlim olur
ki, nəticədə o, müvafiq biliklərə yiyələnir, əqli inkişafı üçün şərait yaranmış
olur. Təlim, müəllim və şagird arasında, yəni öyrədən və öyrənənin qarşılıqlı
fəaliyyəti nəticəsində yaranan ikitərəfli prosesdir. Məhz təlim fəaliyyətində
şagird – öyrənən, öyrədənin – müəllimin rəhbərliyi altında müəyyən biliklərə,
bacarıqlara yiyələnir. Bu zaman onun idrak proseslərinin inkişafı sürətlənir.
Psixoloq John Devey məktəb təliminin uşağın psixoloji sağlamlığında
böyük rol oynadığını qeyd edirdi. Onun fikrincə, məktəb təliminin uşağa təsiri
nəticəsində o, bir şəxsiyyət, bir vətəndaş olaraq böyüyür.
Psixoloqlar uşaq üçün məktəb dövrünün çox vacib, eyni zamanda ən kritik dövr olduğunu qeyd edirlər. Məhz öyrənmə prosesinin təsiri altında uşağın
idrak prosesinin müstəqilliyi başlayır. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu müstəqillik
uşaqda öyrənmə prosesinə, onun təlim fəaliyyətinə adaptasiyasına çətinlik
yaradır. Çünki kiçikyaşlı məktəbli hələ də hadisələri, prosesləri ixtiyari olaraq
idarə etmək üçün xüsusi bilik və bacarıqlara malik deyildir. Belə ki, o, obyektə
uzun müddət diqqət yetirə, fərqlilikləri tam olaraq ayırd edə, diqqətini bir obyektdən digərinə keçirdə bilmir. Məsələn birinci sinif şagirdləri müəllimin izahını dinləmək, problemi həll etmək və qaydaları yadda saxlamaqda çətinlik çəkirlər. Riyazi təsvirləri, misalları yazarkən, mətni oxuyarkən tədris materialının
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əsas və vacib cəhətlərini necə ayıracaqlarını bilmirlər. Buna görə də kiçik
məktəbyaşı dövründə əsas vəzifə diqqət, qavrayış, hafizə, təfəkkür kimi psixi
proseslərin-idrak proseslərinin inkişafının təmin edilməsidir.
- Uşağın adaptasiyası onda psixi proseslərin necə cərəyan etməsində öz
əksini tapır. Psixi inkişaf zamana görə psixi proseslərin quruluşunda kəmiyyət
və keyfiyyət baxımından baş verən qanunauyğun dəyişmə, yenidən qurulmasıdır. Psixi inkişaf dəyişiklərin dinamikası istiqaməti, artıq formalaşmış quruluşlar üzərində yeninin yaranması və onun inkişaf qanunauyğunluğu ilə xarakterizə olunur.
Təlim fəaliyyətinin psixi inkişafa təsiri aşağıdakı problemlərin məqsədyönlü həlli ilə izah olunur [3,16]
- İdrak proseslərinin ixtiyari tərəflərinin imkanları genişlənir. Hər şeydən
əvvəl, bələdləşmə refleksinin yaranmasına səbəb olan cisim və hadisələr
üzərində daha çox mərkəzləşməyə başlayır.
- Diqqətin həcmi genişlənir, davamlılığı artır. Bununla bağlı cisim və
hadisələrin yadda saxlanılmasına, biliklərin tədbiqinə imkan yaranır. O,
məntiqi fikirlərə istiqamətlənir.
- Hafizənin sözlü-məntiqi forması təfəkkür əməliyyatlarını qidalandırır.
Uşaq şifahi məlumata əsasən asanlıqla fəaliyyətini qurur, davam etdirir, sona
çatdırır.
- Söz ehtiyatı sürətlə artır.
- Bərpaedici təxəyyülə istinad edərək şifahi təsvirlər əsasında əyani surətlər yaranmağa başlayır. Beləliklə, bərpaedici təxəyyül təkminləşir. Təkminləşmə yaradıcı təxəyyülün məzmununda da öz əksini tapır. Göstərilənlərlə
yanaşı, təxəyyül özünün qeyri-sabitliyi ilə diqqəti cəlb edir.
- Fəaliyyətin digər formaları ilə müqayisədə təlim fəaliyyətində intellektual hisslərin inkişafı intensiv xarakter alır [3,16].
Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətinə adaptasiyasında bütün idrak
proseslərinin – eyni zamanda təfəkkürün böyük rolu vardır. Bəzi psixoloqlara
görə təfəkkürün izahını vermək çox çətindir. Çünki onun inkişafı uzun sürən
və sistematik bir iş tələb edir.
Psixoloq Fişerə (2005) görə təfəkkür sayəsində uşaq daha yaradıcı və
tənqidi düşünə bilir. O, təfəkkürü düşünmə, qarşıya çıxan problemləri həll etmə məqsədilə bağlı idrak prosesi olaraq dəyərləndirirdi. Təfəkkür kiçik məktəblinin dil, əqli və sosial inkişafını təmin edən, eyni zamanda, onun təlim fəaliyyətinə adaptasiyasına yardım edən əsas idrak proseslərindən biridir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, uşağın təfəkkürünün inkişafı sayəsində problemləri həll etmə, qərar vermə və mənimsəmə bacarıqlarının inkişafı təmin
olunur.
Təfəkkür kiçikyaşlı məktəblinin əldə etdiyi məlumatların məzmununu
dərk etmələrinə yardım edən psixi prosesdir. Məhz təfəkkür sayəsində uşaq
oxuma, yazma bacarıqlarına yiyələnir, riyazi hesablamaları mənimsəyir. Uşaqların təfəkkürü ilə bağlı bir çox psixoloqlar araşdırmalar aparmışlar. Onlardan
Jan Piaje, Anri Vallon, Barbel İnelder, L.İ.Aydarova, A.K.Dusaviçkiy,
A.K.Markova, V.V.Repkin, V.V.Rubçov, Q.A.Çukerman, L.S.Vıqotskiy,
238

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2018 № 2
A.N.Leontiyev, S.L.Rubinşteyn, P.Y.Qalperin, A.A.Smirinov və başqaları
göstərmək olar [12,1].
Rubinşteyn təfəkkürə belə izah verirdi. Təfəkkür həqiqətin analiz və
sintezi əsasında gerçəkliyin əks olunması prosesidir [12,1].
Psixoloq Kaffe təfəkkürün kiçik məktəblinin həm özünün, həm də başqalarının fikir və düşüncələrini anlamaq, təlim fəaliyyətində qabiliyyətini daha
yaxşı istifadə etmək üçün həyata keçirilən effektiv, mütəşəkkil və funksional
bir proses kimi qiymətləndirirdi.
Psixoloq Norris (1985) təfəkkürü kiçikyaşlı məktəblidə həm özünün,
həm də başqa sinif yoldaşlarının fikirlərini qiymətləndirən alternativlər tapmaq
və səmərəli düşünmə bacarıqlarını inkişaf etdirən vacib psixi proseslərdən biri
olaraq xarakterizə edirdi. Beləliklə əslində təfəkkür uşaq üçün öyrəndiklərini
―analiz etmə‖, ―izah etmə‖, ―dəyərləndirmə‖, ‖qiymətləndirmə‖, ―nəticə çıxarma‖ kimi funksiyaları həyata keçirir [4,16].
Psixoloqlar Enkis (1991) və Fasion (1990) qeyd edirdilər ki, təfəkkürün
inkişafı kiçik məktəblinin özünəinam və intellektual imkanlarını yüksəltməklə
onun öyrənməyə, təlim fəaliyyətinə marağını formalaşdırır ki, nəticədə şagird,
mövcud vəziyyətə daha rahatlıqla uyğunlaşır [2,50].
Psixoloq Epsteyin təfəkkürü çox sayda məlumatın və bizi inandırmağa
çalışan imkanların olduğu dünyaya qarşı müdafiə olduğunu irəli sürürdü. Yəni
onun fikrinə görə təfəkkür insanları doğrulanmamış iddia və düşüncələrdən
azad edir [1,91].
Belə ki, psixoloqların təfəkkürə verdiyi tərifləri yekunlaşdırsaq – onun
yeniliyin axtarışı ilə bağlı bir proses olduğunu və bununla da intellektual inkişafın ən yüksək mərhələsini təşkil etdiyini düşünə bilərik. Təfəkkür psixi proseslərin - idrak proseslərinin ən yüksək mərhələsi olub obyektiv reallığı əks
etdirir. Kiçik məktəblinin təfəkkürünün inkişafı sayəsində onun intellektual
proseslərində struktur və keyfiyyət dəyişiklikləri baş verir,
Kiçikyaşlı məktəblilərin təfəkkürü daha çox konkretdir, yəni vizuala,
əyaniyə əsaslanır. Buda ondan irəli gəlir ki, kiçikyaşlı məktəbli əyani olaraq
gördüyünü qavrayır. Yəni bir qayda olaraq nəyisə anlamaları müəyyən nümunələr vasitəsi ilə mümkün olur.
Ona əyani olaraq nəyisə göstərmədikdə oxuduğu materialın mənasını
dərk etməkdə çətinlik çəkir. Məsələn meyvələr haqqında mətn öyrənən kiçik
məktəbliyə meyvələri əyani olaraq göstərdikdə o, mətnin mənasını anlayaraq
yadında saxlayacaq. Ona görə də bu dövrdə uşaqların təlim fəaliyyətinə adaptasiyasını təşkil etmək üçün əyani metodlardan yerində və düzgün istifadə etmək lazımdır.
Məktəb təliminin uşağa təsiri nəticəsində hələ məktəbəqədər dövrdə üstünlük təşkil edən, eyni zamanda təlimin ilk illərində keçərli olan əyani-obrazlı
təfəkkür, məntiqi təfəkkürlə əvəz olunmağa başlayır. Belə ki, kiçik məktəbli
qazandığı biliklərin sayəsində tədris tapşırıqlarını dərk etməyə səy göstərir. Kiçik məktəbli tapşırıqlarını yerinə yetirərkən yavaş-yavaş məntiqi cəhətdən
əsaslandırmalar etməyə cəhd göstərir. Məntiqi təfəkkür uşaqda öyrəndiklərinin
əsasında bir nəticəyə gəlməsinə və daha qərarlı düşünməsinə yardım edir.
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Uşaqlarda əyani əməli təfəkkürdən əyani obrazlı, məntiqi təfəkkürə keçid hər
zaman asanlıqla baş vermir Çünki kiçik məktəbli hələ də tam olaraq hadisələri
məntiqi olaraq dəyərləndirə bilmirlər.. Məktəbə başladığı illərdə kiçik məktəblidə mücərrəd təfəkkür də yaranmağa başlayır. Kiçikyaşlı məktəblidə məhz riyaziyyat dərslərində mücərrəd təfəkkürün əsası qoyulur. Belə ki, şagird öyrəndiyi misallar, məsələlər sayəsində ―böyük‖, ―kiçik‖ kimi anlayışları yavaş-yavaş ayırd edə bilir. Təbii ki, bu o qədər də asanlıqla baş vermir. Çünki kiçik
məktəblidə müqayisə aparma hələ tam formalaşmamışdır. Yəni şagirdlər 2 3,
65 kimi anlayışları mənimsəməkdə çətinlik çəkirlər. Ancaq zamanla təfəkkür
inkişaf etdikdə mücərrədləşmə formalaşır. Nəzərə almaq lazımdır ki, təfəkkürün inkişafı nəticəsində kiçikyaşlı məktəblinin intellektual imkanları da yüksəlir. İntellektual imkanlar yüksəldikcə isə adaptasiya prosesi uğurla davam edir.
Təfəkkür zəif inkişaf etdikdə isə kiçik məktəblinin nəinki intellektual inkişafı,
eyni zamanda kommunikativ imkanları da aşağı səviyyədə olur. Hər şeydən
əvvəl təfəkkür kiçik məktəblinin düşünə bilməsinə şərait yaradır. Məhz buna
görə də təfəkkür bəzi alimlər tərəfdən ―düşünmə metodu ‖ da adlandırılır.
Təfəkkür sayəsində kiçikyaşlı məktəbli verilmiş tapşırıqları dərk edir,
eyni zamanda məqsədinə çatmaq üçün maneələri aradan qaldırır. Bəzi psixoloqlar tərəfindən təfəkkür kiçikyaşlı məktəblinin bilik qazanmasını hərəkət etdirən bir motor olaraq dəyərləndirilir. Məhz buna görə də alimlər təfəkkürü təlim fəaliyyətində istifadə oluna biləcək seçimlərdən biri deyil, təlimin ayrılmaz
bir parçası olaraq dəyərləndirirlər (Norriy 1985) [1,91].
Smith təfəkkürü iddiaların qəbul və ya imtina edilməsinə yönəlmiş bir
idrak prosesi olduğunu irəli sürürdü. Psixoloq Paul isə təfəkkürün kiçikyaşlı
məktəblinin öz düşüncələrini, fikirlərini formalaşdırmaq və dəyərləndirmək
üçün lazım olan vacib idrak proseslərindən biri olduğunu irəli sürdü. Əslində
təfəkkür kiçikyaşlı məktəblinin öyrəndiyi materialın, qoyulan qaydaların
―necə‖ və ―nə üçün‖nə tənqidi yanaşması prosesidir. (Branc 2000) [1,91].
Psixoloqlar S.P.Lee, Lee Chan, Votton və Chang 2000, Adams və digərləri 1999-cu ildə apardıqları araşdırmada təfəkkürün akademik uğur qazanmağa müsbət istiqamətdə təsir göstərdiyini qeyd edirdilər [1,92].
Beləliklə təfəkkür kiçikyaşlı məktəblilər üçün öyrənməyi, təlim fəaliyyətini daha şüurlu şəkildə yanaşmağı təmin edən, eyni zamanda öyrəndiyi məlumatların fərqinə varmağa yardım edən idrak prosesdir.
Təfəkkürün inkişafı kiçikyaşlı məktəblidə aşağıdakı keyfiyyətlərin formalaşmasına yardım edir:
- Düşünməyi öyrədir- Kiçikyaşlı məktəbli daha yaradıcı və məntiqi şəkildə
düşünə bilir.
- Qazandığı biliyi istifadə edə bilir-öyrəndiyi bilik bundan sonrakı təlim
fəaliyyətində qazanacağı biliklər üçün bir vasitə olur [4,26].
- Qarşısına çıxan problemləri daha təmkinlə həll edə bilir.
- Müstəqil şəkildə ev tapşırıqlarını yerinə yetirə bilir.
- Mən konsepsiyası sürətlə inkişaf edir. Təfəkkürün inkişafı kiçikyaşlı məktəblidə özünəinam hissi yaradır ki, nəticədə o öz gücünə inanır.
- Qarşılıqlı münasibətləri tənzimləyir.
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Bəzi psixoloqlara, xüsusilə Nickersona görə təfəkkür yalnız uşaqların deyil, bütün insanların ehtiyac duyduğu vacib idrak proseslərindən biridir. Belə
ki, insan nəfəs almadan yaşaya bilməyəcəyinə görə təfəkkür olmadan da yaşaya bilməz. Çünki məhz təfəkkür insanlara daha dərin və daha məntiqli, daha
yaradıcı düşünə bilməsində əsaslı rol oynayır.
Nəzərə almaq lazımdır ki, təfəkkür kiçikyaşlı məktəblinin bilik əldə etməsinə, öyrəndiyi materialları başa düşməsinə yardım edən, eyni zamanda
onun təlim fəaliyyətinə, məktəb mühitinə adaptasiyasını təmin edən idrak prosesidir. Təfəkkür məktəblinin daha aktiv öyrənməsinə şərait yaratmaqla onun
zehnini inkişaf etdirir.
Psixoloqlar Reid və Paradis 1989-cu ildə apardığıı araşdırmada qeyd
edirdilər ki, uşaqların təfəkkürünün inkişafı, onların təlim fəaliyyətinə adaptasiyası ilə sıx bağlıdır. Psixoloq Romana (1991) təfəkkürün inkişafının təlim
fəaliyyətinin vacib şərtlərdən olduğunu qeyd edirdi. Aristotelə görə təfəkkür
müstəqil və özünəməxsus idrak prosesi olub, düşüncə, müqayisə etmə, birləşmə, əlaqə və formaları anlamaq qabiliyyətidir. Əsində təfəkkür uşağın baş verən, ona təsir edən vəziyyəti başa düşmək məqsədilə yönələn idrak prosesidir.
Uşağın təfəkkürünün inkişafı onun ətrafda baş verən hadisələr haqqında düzgün məlumat formalaşmasına gətirib çıxarır ki, bunun nəticəsində öyrənmə
prosesi daha səmərəli olur. Təfəkkürün inkişafı nəticəsində kiçikyaşlı məktəbli öz bacarıqlarını tam şəkildə nümayiş etdirə bilir. Eyni zamanda zamanla
onda təşəbbüskarlıq, müstəqillik, yaradıcılıq kimi müsbət keyfiyyətlər formalaşır.
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РЕЗЮМЕ
АЙГЮН РУСТАМОВА
РОЛЬ МЫШЛЕНИЕ АДАПТАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА
Мышление имеет особое место в психических процессах, которые
связаны друг с другом. Проблема развития детского мышления является
предметом научного исследования психологов и педагогов в течении
многих лет.
Следует отметить, что благодаря развитию мышления и решения
проблем, принятия решений ребенка и развитие навыков обучения.
Мышления является умственным процессом, который помогает школьников младшего возраста понять содержание информации, которую они получают. Мышление - это познавательный процесс, который помогает молодому ученику получить знания, понять материалы, которые он изучает,
и в то же время адаптировать свои учебные занятия к школьной среде
Адаптация-сложный процесс, обеспечивающий активной соответствие психики младшего щкольника неуклонным условиям школьного
обучения Этот процесс обычно зависит от соответствии ребенка условию, от уровня согласий и недовольствий его жизни.
Ключевые слова: мышление, обучение, адаптация, младший
школьник, ученик, деятельность, когнитивный процесс.
SUMMARY
AYGUN RUSTAMOVA
THE ROLE OF THE MENTALITY IN THE TRAINING ACTIVITY OF
THE PRIMARY SCHOOL-AGED STUDENTS
Thinking has a special place in the mental processes that relate to each
other. The problem of children`s thinking development has been the subject of
researct for many years by psychologists and educators. It should be noted that
thanks to the development of the child is mentality solving problems, decision
making and the development of mastering skills are provided, thinking
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(mentality) is a psychical process that helps the little pupil understand the
content of the information she receives.
Thinking is a cognitive process that the acqunisition of knowlodge of the
younger pupil helping her understand the materials she learned at the same
time its training activities, provides adaptation to the schoolenvironment.
Adaptation is a complex process which is providing. The active
adaptation small school pupil`s mentality to the condition of school teaching.
This process, usually, is depends a the adaptation of the pupil to the
circumstances, the level of consensens and dissasificasion in his life.
Key words: mentality, training, adaptation, little schoolchildren,
schoolchildren, activities, cognitive process.

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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TƏLĠM KEYFĠYYƏTĠNĠN YÜKSƏLDĠLMƏSĠNDƏ ĠNTERAKTĠV
TƏLĠM METODLARINDAN ĠSTĠFADƏ
Ənənəvi təlim metodları passiv metodlar hesab edilir. Burada yalnız
müəllim Ģagird münasibətləri birtərəfli xarakter daĢıyır. Burada Ģagirdlər passiv dinləyici rolundadırlar. Ənənəvi dərsdə Ģagirdlər məlumatları yadda saxlamağa çalıĢırlar, müəllim isə nəticələri özü çıxararaq bilikləri hazır Ģəkildə
Ģagirdlərə çatdırır.
Fəal təlim metodunda isə öyrənənlərin bütün tədris – idrak fəaliyyəti
fəallaĢır, Ģagirdlər yaradıcı fəaliyyətə istiqamətlənir, burada yaddaĢ fəaliyyətindən təfəkkür fəaliyyətinə keçilir.
Açar sözlər: Ənənəvi təhsil, fəal və interaktiv təlim metodları, yaradıcılıq, qiymətləndirmə, kurikulum.
Hazırda ―İnteraktiv təlim‖, ―İntearktiv metodlar‖, fəal təlim ifadələrinə
pedaqoji prosesdə tez- tez rast gəlirik. Yeni anlayış kimi meydana çıxan ―İnteraktiv pedaqogika‖ ifadəsini 1975-ci ildə alman tədqiqatçısı Hans Frits işlətmişdir. Alimin tədqiqatlarında interarktiv prosesin məqsədi bu proses istirakçılarının davranış modelini dəyişdirmək və yaxşılaşdırmaqdır. Belə ki, interaktivlik müəllim və şagirdlırin qarşılıqlı təsir -əməkdaşlıq qabiliyyəti kimi izah
edilir. Ġnter – ingilis sözü (Enter) olub üç məna ifadə edir: “Daxilə təsir”,
“QarĢılıqlı fəaliyyət”, “Dialoq”. Hər üç məna təlim prosesinin fəallaĢdırlmasına, yaradıcı və səmərəli olmasına, daha öyrədici, inkiĢafetdirici, tərbiyədici olmasına əlveriĢli imkan və Ģərait yaradır.
İnteraktiv həm bir təlim metodudur, həm də bütövlükdə təlim prosesidir ,
yəni interaktiv təlim.
Metod olaraq interaktivlik təlim prosesində müəllim və şagird arasında
fəal işgüzar ünsiyyət və münasibətlərin, dialoqların, əməkdaşlığın, müzakirə və
disputların, yaradıcı fəaliyyətin, fəal və praktik öyrənmə iqliminin yaradılması
deməkdir.
İnteraktiv təlim isə əvvəlcədən planlaşdırılmır, bu müəllimin yaradıcı
fəaliyyəti ilə işin gedişində, təlim prosesində meydana gəlir və daha çox şagirdin fəallığı, təşəbbüskarlığı, müstəqilliyi və yaradıcılığı ilə elə sinifdə həyata
keçirilir.
İnteraktiv təlim prosesində interaktivlik şagirdlərin öz aralarında da ola
bilər. Əsas cəhət odur ki, bu prosesdə əməkdaşlıq edənlər - öyrənənlər və öyrədənlər eyni hüquqda olsunlar. Təbii ki, müəllim bu prosesdə daha çox təşkilatçı, istiqamətverici, yol göstərici, koordinator rolunda çıxış edir ki, buna fasi244
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litator funksiyası deyilir. Bu proses heç də təlim prosesində müəllimin öyrədici, tərbiyəedici, inkişafetdirici rolunu azaltmır, əksinə bu proses daha çox müəllimdən yaradıcı əmək, təşkilatçılıq, didaktik, akademik, aktyorluq, perseptiv
kimi pedaqoji qabiliyyətlərin olmasını tələb edir. Burada müəllimin özünün
yaradıcı fəaliyyəti, uşaq psixologiyasını dərindən bilməsi, uşaqların səviyyəsinə enməyi bacarması tələb olunur.
İnteraktiv təlim prosesində müəllim şagirdlərin işlərinə müdaxilə etmədən problem qoyur, istiqamət verir, nəzarət edir, axtarış strategiyasını hazırlamağa kömək edir, amma tapşırıqlar üzərində şagirdlər özləri müstəqil işləyir,
biliyi müstəqil mənimsəyir, axtarır, kəşf edir, bilik mübadiləsi aparır, təfəkkür
əməliyyatı keçirir. Bu prosesdə uşaqlar problemi müzakirə edir, bir-birindən
soruşur, məsləhətləşir, diskussiya edir və hətta elmi mübahisələr də edə bilirlər. Beləliklə sinifdə elm, bilik öyrənmə ab-havası yaranır, yaradıcı fəaliyyət,
müstəqil düşüncə özünü göstərir və fəallar da, zəif biliyi olanlar da bu prosesə
qoşulurlar.
İnteraktiv təlim metodları dinləyici şəxsiyyətinin fəallaşması, onun idrak
prosesinə qoşulması vasitələridir hansı ki, şagirddə özünə, öz qüvvəsinə, yaranan problemləri həll edə bilməyinə inam hissi yaradır, yaradıcı fəaliyyətə istiqamətlənir.
İntеrакtiv təlim mеtоdunun хаrакtеriк хüsusiyyətlərindən biri budur кi,
şаgirdlərin bаşı infоrmаsiyаlаrlа, məlumаt və biliкlərlə dоldurulmur, mаtеriаllаr, fакtlаr əzbərlədilmir, fiкirlər, idеyаlаr mехаniкi öyrədilmir. Əкsinə şаgirdlərə fiкirləşməyi, düşünməyi öyrədirlər. Belə təlimdə müstəqil biliк qаzаnmаğı, müstəqil qərаrlаr çıхаrmаğı, hаrаdа nеcə hərəкət еtməyi öyrədirlər – bir sözlə şаgirdlərə öyrənməyi öyrədirlər. Böyük alman pedaqoqu A.Disterveq deyirdi ki, bacardıqca uĢaqlara az öyrətməli, amma daha çox düĢünməyi öyrətməli. UĢaqların baĢını biliklərlə doldurmayın. Sobanı da ağzınadək
odunla doldursan o yanmaz, tüstüləyər. Amma, az odun qoysan və onu
sistemli qoysan soba alovlanıb yanar. UĢaqlara fikirləri deyil, daha çox fikirləĢməyi öyrətmək lazımdır.
Bəli, uşaqlara düşünməyi öyrətmək - onlara yaradıcılığa açılan bir qapıdır.
Ona görə də pedaqoji prosesdə əsas işlərdən biri şagirdlərə düşünmə
bacarığını inkişaf etdirməkdir. Bəs "Düşünmək nədir?".
Bu barədə elə dərs dediyim IV sinif şagirdlərinə "Düşünmək nədir?" sualına cavab verməyi tapşırıram və onların verdikləri cavaba daha düşündürücü
sualla müraciət edirəm. "Düşünmə" haqqında şagirdlərimiz yazırlar:
- Düşünmə beyni qarışdırmaq, dərin fikirləşmək deməkdir (bu zaman beyninizi qarışdırın, dərindən düşünün, bu necə olur?).
- Düşünmək xəyal qurmaqdır (Xəyal qurmadığınız zaman düşünmürsünüz?).
- Düşünmək zehni bir əməliyyatdır (Bəs zehni əməliyyat nədir?).
- Düşünmək hazırkı anda etdiyim işdir (hazırkı anda etdiyin işi açıqla)
- Düşünmək oyanmış halda etdiyim işdir (Oyanmış olaraq düşünülmədən iş
varmı)
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- Düşünmək işi yaradıcılıqla həyata keçirməkdir (yaradıcı olmayan iş nə
deməkdir) və s. cavablar.
Amma bu cavabların heç biri düşünmənin tam cavabını vermir. Deyə bilərik:
DüĢünmək insanın öz-özünə suallar verməsi və bu sualların cavabını
tapmasıdır.
Beynin də fəal, işlək vəziyyətdə olması öyrənmə prosesini təmin edən də
düşünməkdir. Suallar vermək və cavabı tapmaqdır. Düşünmə bacarığı yaradıcılığın ilkin şərtidir. Düşünmədən şagirdləri yaradıcılığa cəlb etmək olmaz.
Yaradıcı düşüncə dialoqlarda, elmi müzakirə və mübahisələrdə özünü daha
çox göstərir. Vaxtilə böyük yunan filosofu Sokrat bilik qazanmağın yeganə yolunun ―sual-cavab‖ olduğunu söyləmişdir. Bu baxımdan fəal və interaktiv təlim metodunun əsas xüsusiyyətlərindən biri sual – cavab metodundan geniş istifadə etməkdir. Və Sualların cavabını sual verənin özünə tapdırmaqdır. Buna
evristik metod da deyilir ki, ibtidai siniflərdə daha çox istifadə edilir. ―Evrika‖
sözündən əmələ gəlib ―Tapdım‖ deməkdir.
Bu prosesin ən mühüm nailiyyətlərindən biri düşünmənin sərbəstliyi və
müstəqilliyidir: Uşaq öz fikrini "Zənnimcə…", "Mənə belə gəlir ki,…", "Mən
belə hesab edirəm ki,…" sözlərindən istifadə etməklə ifadə edir.
Bunlar isə interaktiv metodların xüsusiyyətlərindən biridir. Burada müəllim daha geniş şagird kütləsinə təsir etmiş olur. Burada müəllim şagird əlaqə
və münasibətlərindən başqa şagird-şagird əlaqə və münasibətləri də mövcuddur. Burada təkcə müəllim şagirdə təsir göstərmir eyni zamanda şagird də müəllimə təsir göstərir, həmçinin şagird özü də şagirdə də təsir göstərir.
Ġnteraktiv təlim-təlim prosesinin elə təĢkil formasıdır ki, bu təlimdə
biliklər hazır formada Ģagirdlərə təqdim olunmur. ġagirdlər biliyi yaradıcılıq yolu ilə, düĢünərək, axtararaq əldə edirlər.
Təlimin nəticəsi təlim prosesi iştirakçılarının qarşılıqlı fəaliyyəti, qüvvəsi ilə əldə edilir, şagirdlər təlim nəticələrinə görə öz üzərlərinə qarşılıqlı məsuliyyət götürürlər. Bütün bunların nəticəsində Ģagirdlər aĢağıdakı yaradıcılıq qabiliyyətlərinə yiyələnirlər:
- Şagirdlər biliyi qavrama prosesini daha anlaşıqlı, daha sadə və daha
məntiqli edirlər;
- Şagirdlər öz fikrini sərbəst söyləməyi, onu düzgün ifadə etməyi, seçim
etməyi, məsələyə öz baxışını əsaslandırmağı, onu müzakirəyə təqdim
etməyi öyrənirlər;
- Şagirdlər başqalarını eşitməyi, dinləməyi, alternativ fikrə hörmət etməyi,
elmi mübahisə etməyi öyrənirlər;
- Şagirdlər ünsiyyət mədəniyyətinə yiyələnirlər ki, yaradıcılıqda bunun üç
tərəfini ayırmaq olur: 1) İnformativ (İnformasiya mübadiləsi); 2) interaktivlik (gələcək əməkdaşlıq üçün strategiya və koordinasiyanın müəyyənləşdirilməsi); 3) Perseptiv (adekvat olaraq bir-birini başa düşmək, anlamaq). Psixoloqlar göstərirlər ki, ünsiyyət prosesində qavrama daha dəqiq
olur, yaddaşın gücü ilə mənimsəmə keyfiyyəti artır, diqqət, hafizə, müşahidəçilik, diqqətcillik, müsahibin fəaliyyətini, məqsəd və motivini öyrənmək, təhlil etmək, özünü onun yerində təsəvvür etmək kimi intellektual,
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emosional keyfiyyətlər yaranır. Ünsiyyət prosesində nitq, mimika, hərəkət
və davranışa özünənəzarət güclənir, nəzakətlilik, mədəni rəftar özünü
göstərir. Məlum olmuşdur ki, yaradıcı insanlar həm də mədəni insanlardır.
Fəal və interaktiv təlim metodlarının tətbiqi zamanı isə şagirdlərin birgə
fəaliyyəti təşkil olunur. Qrupda, cütlərdə birləşən şagirdlər birgə işləyir, qarşılıqlı münasibətdə olur, bir-birinə köməklik göstərir, əməkdaşlıq edir, bacarıq
və vərdişləri hazır şəkildə deyil, müstəqil şəkildə aydınlaşdıraraq mənimsəyirlər. Eyni zamanda şagirdlər öz fikrini düzgün əsaslandırmaq və qiymətləndirmək bacarığına malik olurlar. ―Qiymətləndirmə müəllimlərin mülahizələri, yanaşma tərzi kimi meydana çıxmamalı, şagirdlərin obyektiv dəyərləndirilməsi
vasitəsinə çevrilməlidir‖ (4, 12). Belə təlim prosesində şəxsiyyətin yaradıcı qabiliyyəti, tənqidi təfəkkürü inkişaf edir. Təlim texnologiyalarının müasir istiqamətləri şagirdlərin hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət kimi formalaşmasına və
inkişafına yönəldilmişdir. Bu tərzdə formalaşan şəxsiyyət öz yaradıcı qabiliyyətini fəal surətdə həyata keçirməyi bacarır.
Bu gün məktəb şagirdin əqli inkişafının psixoloji ölçülərini həll etmək
üçün təhsilin öyrədici, inkişafetdirici və tərbiyəedici olmasını təmin etməlidir.
Bütün bunlara isə yeni fəal metodları təlimə tətbiq etməklə nail olmaq olar.
Şübhəsiz ki, bu sahədə müəllim əməyi ən mühüm vasitədir. Bəzən müəllimlərin müasir dövrün tələblərinə uyğun təlim, təhsil-tərbiyə prosesini, təlim texnologiyalarını yaxşı bilməməsi, elmi-metodik ədəbiyyatla yaxından tanış olmaması şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafında mənfi nəticələr yaradır. Ona görə də pedaqoji əməkdaşlıq, təlim-tərbiyə elə qurulmalıdır ki, hərtərəfli şəxsiyyət tərbiyə etmək mümkün olsun. Fəal və inteeraktiv təlim metodları ilə işləyən hər bir
müəllim şəxsiyyətin formalaşmasında aşağıdakıları təmin etməlidir:
- müəllim-şagird münasibətləri qarşılıqlı əməkdaşlığa çevrilməli;
- tədris prosesində demokratik əsaslara üstünlük verilməli;
- şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini, meyil və maraqlarını nəzərə almaqla təhsil
prosesinin diferensiallaşmasına üstünlük verilməli;
- şagirdlərin əqli və praktik fəaliyyəti ilə bağlı qabiliyyətlərinin formalaşması
ön plana çəkilməli;
- dərs məqsədyönlü və inkişafetdirici xarakter daşımalı;
- fəal təlim metodlarından-əqli hücum, rollu oyun, müzakirə, cütlərlə iş,
qruplarla iş və s. istifadə edilməsi.
Müəllim şəxsiyyətin formalaşmaqda olan xüsusiyyətlərinə təsir etməklə
onun fəaliyyətini müvafiq qaydada istiqamətləndirir. Belə olan tərzdə müsbət
şəxsi keyfiyyətlər yaranır.
Bu gün öyrətməyə deyil, öyrənməyi öyrətməyə, düşünməyə yönələn tədris sistemi, qiymətləndirmənin şagirdlər tərəfindən aparılması, məlumatların
toplanmasında şagirdlərə verilən sərbəstlik gələcəyin şəxsiyyətlərinin yetişdirilməsində çox ciddi, əsaslı yenilikdir. Təhsil sistemində aparılan uğurlu islahatlar, təhsil strategiyası müasir təlim metodlarının geniş tətbiqini, innovasiyalardan geniş istifadə etməyi qarşıya qoyur .
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РЕЗЮМЕ
АЙШЕН ИСМАИЛОВА
ОТ ТРАДИЦИОННОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ К АКТИВНЫМ
МЕТОДАМ ОБУЧЕНИЯ
Традиционный метод–это пассивный метод, форма взаимодействия
учащихся и учителя, в которой учитель является основным действующим
лицом и управляющим ходом урока, а учащиеся выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам учителя. Связь учителя с
учащимися в пассивных уроках осуществляется посредством опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов и т. д. С точки зрения современных педагогических технологий и эффективности усвоения учащимися учебного материала пассивный метод считается самым неэффективным.
Активное обучение–представляет собой такую организацию и ведение учебного процесса, которая направлена на всемерную активизацию
учебно-познавательной деятельности обучающихся посредством широкого, желательно комплексного, использования как педагогических, так и
организационно-управленческих средств. Активизация обучения может
идти как посредством совершенствования форм и методов обучения, так
и по пути совершенствования организации и управления учебным процессом.
Ключевые слова: традиционная образования, активные и интерактивные образовательные методы, творчество, оценивания, курикулум.
SUMMARY
AYSHEN ISMAYILOVA
FROM THE TRADITIONAL METHOD OF LEARNING TO ACTIVE
LEARNING METHODS
The traditional method - a passive method, the shape of the interaction of
students and teachers, in which the teacher is the main protagonist and control
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the course of the lesson, and the students play the role of passive listeners,
subordinate directives teacher. Communication teacher with students in
passive lessons carried out through surveys, independent, examinations, tests,
and so on. D. From the point of view of modern educational technologies and
efficient assimilation of students of educational material passive method is
considered the most effective.
Active learning - is an organization and conduct of the educational
process, which is aimed at all-round intensification of educational and
cognitive activity of students through a wide, preferably integrated, use as a
pedagogical and organizational management tools. Activation of training can
go both by improving the forms and methods of instruction, and on ways to
improve the organization and management of the educational process.
Keywords : traditional education , active learning methods , createvity,
evaluation , curriculum.

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ġ.Əliyev tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)

249

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ
“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2018, № 2
“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2018, № 2
УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2018, № 2

MƏHSƏTĠ CƏFƏROVA
Suraxanı rayonu, Elçin Qaranzadə adına
270 №li tam orta məktəb
mehseti@gmail.com
TƏLĠM KEYFĠYYƏTĠNĠN YÜKSƏLDĠLMƏSĠNDƏ SĠNĠFDƏNXARĠC
TƏDBĠRLƏRĠN TƏġKĠLĠ TƏCRÜBƏSĠNDƏN
Sinifdənxaric iĢ Ģagirdlərin öyrənmə maraqlarının inkiĢaf etdirilməsi və
təhsil keyfiyyətinin yüksəldilməsi vasitəsi kimi. Sinifdənxaric iĢin aparılmasıın
aktuallığı çətin Ģəraitdə Ģagirdlərdə qloballaĢmanın formalaĢmasının vacibliyi
ilə, dilin bir hissəsi olduğu xalqın mənəvi mədəniyyəti ilə, vətənlə, xalqla bağlı
yüksək etik dəyərlərin qorunub saxlanılması zərurəti ilə müəyyən edilir.
Açar sözlər: Sinifdənxaric iĢlər, məktəbdənkənar iĢlər, tədbirlər,
dərnəklər.
Sinifdənxaric iş – məktəbin apardığı təlim-tərbiyə işinin zəruri tərkib
hissəsidir. Bu işi dərsdən əvvəl (əgər dərslər ikinci növbədə keçilirsə), yaxud dərsdən sonra (əgər dərslər birinci növbədə keçilirsə) ya pedaqoji kollektivin üzvləri -məktəbin rəhbər işçiləri, fənn müəllimləri, sinif rəhbərləri
ya da müхtəlif növ şagird özünüidarə orqanaları, uşaq və gənclər təşkilatının rəhbərləri təşkil edib həyata keçirirlər.
Sinifdənxaric tədbirlər şagirdlərin tədris materialları üzərində çalışmalarına səbəb olur ki, bu da şagirdlrəin zehni qabiliyyətinin inkişafına müsbət təsir göstərir. Sinifdənxaric tədbirlər şagirdlərin ideya-mənəvi tərbiyəsində, əxlaq tərbiyəsində mühüm rol oynadığı kimi, təlim və tərbiyə keyfiyyətinin yüksəlməsinə də müsbət təsir edir. Belə ki, sinifdənxaric tədbirlər
şagirdlərin biliyini dərinləşdirir, təlim məşğələlərinə məsuliyyət hissini artırır, biliklərə maraq və məhəbbət yaradır və nəhayət onları yeni biliklər
qazanmağa sövq edir. Prof. Ləzifə Qasımova göstərir ki, "Sinifdənxaric işlərin səmərəli formalarından istifadə edilməsi təlim-tərbiyənin yüksək səviyyədə qurulmasına və şagirdlərin hərtəfəli inkişafına müsbət təsir göstərir" (1,
168).
Məktəbimizdə tərbiyənin bütün istiqamətləri üzrə sinifdənxaric və
məktəbdənkənar tədbirlərin keçirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir və bu tədbirlərin yüksək səviyyədə keçirilməsinə dailm çalışılır.
"Sinifdənxaric iş prosesi şagirdlərin tədris materialları üzərində işinə
istiqamət verir, onların təlim prosesində qazandıqları bilik, bacarıq və vərdişlərin daha da möhkəmləndirilməsində, şagirdlərin idrak fəallığında böyük rol oynayır" (2, 245).
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Məktəbdə təşkil olunan sinifdənxaric tədbirlərin öyrədici, tərbiyəedici, inkişafetdirici cəhətinə daim xüsusi fikir veririrk. Sinfidənxaric tədbirlərin keçirilməsində aşağıdakı tələblərə müntəzəm əməl edirik:
1. Sinifdənxaric tərbiyəvi tədbirlər üzərində iş apararkən bu prosesdə
müəllimlərin iştirakı bilavasitə təmin olunur.
2. Sinifdənxaric tədbirlərin gedişi, bir qayda olaraq, şagirdlərin fakt
və hadisələri müstəqil fəaliyyət süzgəcindən keçirib, məlum və məchulları
təhlil etməsi, nəticələri özlərinin ümumiləşdirməsi, tərbiyənin mənbələri
üzərində müstəqil və fərdi qaydada iş aparılması zəminində qurulur.
3. Sinifdənxaric iş üzərində işləməyin yəqinliyini uşaqların özü ümumiləşdiir, bu zaman onların mühakimə və fikir ümiləşdirmələrinin məntiqi ardıcıllığı və sistemliliyi təhlil olunur.
Bütün bu proseslərdə məkətbimizn şagirdləri daxili əks-əlaqə imkanlarına yiyələnir, kütləvi-mədəni tədbirlərin ayrı-ayrı ünsürlərindən istifadə
metodikasının elmi-idraki, intellektual-mənəvi meyarlar əsasında qurulmasına özünü səfərbər etməklə, müasir şəraitdə tərbiyəvi tədbirlər üzərində
işləməyin tətbiqi haqqında metodik-nəzəri göstərişlərə əməl edirlər .
Şagirdlərin sinifdənxaric tədbirlərə cəlb olunması məktəbimizdə əsasən üç istiqamətdə aparılır:
1. Şagirdlərin təlim xarakterli sinifdənxaric işlərə cəlb edilməsi.
Bura şagirdlərin “Təsviri incəsənət” fənni üzrə “İstedadlar” dərnəyində iştirakı, müxtəlif idraki klublarda fəaliyyəti, (məsələn: "Yarat-Müasir
İncəsənət Mərkəzi"ndə qeyri-ənənəvi rəsm üslubunda daş üzərində rəsm
çəkmək.) sual - cavab gəcələri, (məsələn: rəssamların həyat və yaradıcılığını
əyləncəli formada şagirdlərə çatdırmaq), elmi viktorunalar və s. daxildir.
2. Tərbiyələndirici, inkişafetdirici səciyyə daşıyan sinifdənxaric tədbirlər.
3. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin əmri ilə təşkil edilən
sinifdənxaric məşğələlər. Bu məşğələlərə saatlar ayrılır və müəyyən tədris
olunan fənlər üzrə yaradılır. Bu məşğələlərin təyinatını dəyişmək olmaz.
Bu saatlar səriştəsi olan, yüksək peşəkarlıq təcrübəsinə malik, diaqnostik
qiymətləndirmədə yüksək nəticələri olan fənn müəllimlərə verilir ki, bu da
məktəbin pedaqoji şurasında müzakirə edilir.
Belə məşğələlər məktəbimizdə şagirdlərin daha çox marağına, meylinə uyğun olaraq təşkil edilir. Burada könüllülük prinsipinə əməl edilir. Şagirdləri məcburi olaraq heç bir işə cəlb edilmir.
Məktəbimizdə insan hüquqlarına hörmət haqqında ardıcıl söhbətlər
aparılır. Bu mövzuda məktəb daxilində və məktəbdənkənar sərgi və müsabiqələrdə rəsm çəkərkən şagirdlər öncə uşaq hüquqları haqqında konvensiya ilə tanış edilir. Məktəbimizin akt zalında uşaq hüquqlarına həsr olunmuş tədbirin təşkili də bu istiqamətdə şagirdlərin maariflənməsində müsbət rol oynayır. Gənc alim Şamo İsayevin məktəbimizdə Uşaq hüquqlarının pozulması haqqında video görüntü və slaydlarla təşkil etdiyi maariflən-
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dirici tədbirdən sonra şagirdlər öz sözlərini rəsmlə ifadə etdilər ki, bu rəsmlər də elə akt zalında tədbirin sonunda sərgiləndi.
İqtisadi tərbiyə istiqamətində şagirdlərdə qənaətçillik haqqında söhbətlər, sərgilər, müsabiqələr və digər tədbirlər keçirilir. Ekoloji tərbiyə daim tədbirlər planına daxil edilir. Şagirdlər ekoloji problemlərə estetik baxımdan yanaşaraq müxtəlif rəngli muncuqlardan dekorativ ağaclar hazırlayırlar. Lakin ağacın yarpaqlarını yaşıl deyil, qurumuş, yanmış olduğunu
göstərmək üçün müvafiq rəngli muncuqlardan istifadə edərək ekoloji çirklənmənin nəticələrini vurğulayırlar. Tullantılardan gündəlik işlək əşyaların
hazırlanmasına uşaqlar həvəslə yanaşırlar. Plastik qablardan, kağız tullantılarından bir-birindən maraqlı, dizaynlı qələmqabları, əlfəcinlər və digər əşyalar kreativ düşüncənin məhsulu olaraq ortaya çıxır. Şagirdlər sinif guşəsindəki dibçəkləri mozaika, rəngli şüşə qırıntıları ilə bəzəyirlər.
Şagirdlər müntəzəm olaraq yaşıllaşdırma, abadlaşdırma işlərinə cəlb
edilir. Bütün bunlar onlara təlim fəaliyyətinə müsbət təsir göstərir. Təlimin
keyfiyyəti nəzərə çarpacaq dərəcədə yüksəlir, şagirdlərin bilikləri və dünyagörüşləri inkişaf edir.
Məktəblimizdə apardığım sinifdənxaric işlər əsasən aşağıda qeyd edilən iş formaları vasitəsilə həyata keçirilir:
1. Bədii mətnlərin oxunması, kitab müzakirələrinin keçirilməsi, əxlaqi
söhbətlər,oxunmuş nağıllara illustrasiyaların çəkilməsi təşkili yolu ilə;
2. Rollu oyunların (“Kosa-kosa”, “Gəldim, qaç”, “Qodu-qodu” və s.) təşkili yolu ilə; Bu zaman sinifdənxaric işlə məktəbdənkənar işin vəhdəti daha
çox səmərə verir. Şagirdərin Kukla teatrına ,Gənc tamaşaçılar teatrına və
s.apardıqdan sonra onlar rollu oyunlarda ifaçı,qrimçi,teatr dekorasiyaçısı,
həm də dizayner kimi özlərin sınayırlar, istedadların biruzə verirlər.
3. Oyun-səyahətlərin, ekskursiyaların təşkili (məktəb turizmi, idman kompleksi, ətraf mühiti müşahidə əsasında) yolu ilə
4. Müvafiq bayram tədbirlərinin keçirilməsi
5. Soyqırımı və matəm günlərinin qeyd olunması
6. Sinif və məktəb fəalları dəstəsinin işinin təşkili (nəzarət, rejim,kitabların
təmiri, ictimai-faydalı əmək və s.) yolu ilə;
7. Müsabiqə və yarışların keçirilməsi yolu ilə; Sinifdənxaric rəsm, əl işlərinin müsabiqəsi şagirdlərin iştirakını vacib saydığım üçün, hər vasitə ilə yardım edirəm. (Cərçivələrin, vərəq və boyaların, digər ləvazimatların alınması). Respublika daxilində, eləcə də xaricdəki müsabiqələrdə şagirdlərin rəsmlərinin iştirak etməsinə maksimum çalışıram. Bu işlərimin uğurlu nəticəsi kimi şagirdlərimin Ukraynanın Lvov vilayətində keçirilən Beynəlxalq
Konfransda və Morşindəki litseydə rəsmlərinin sərgilənməsi qürur verici
haldır. Şagirdlərimizə müsabiqələrdə diplom, sertifikat, fəxri fərmanların
verilməsi onları həvəsləndirir. Həm də mövzuya uyğun biliklərin, dünya
görüşlərini artırmış olurlar. Belə ki, Almaniya səfirliyi təşkil etdiyi müsabiqəyə rəsm çəkmək üçün Almaniya haqqında filmlərə baxdılar, kitablar
oxudular, onun tarixi, mədəniyyəti, adət-ənənəsi ilə, illüstrasiya çəkmək
252

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2018 № 2
üçün nağıl qəhrəmanları ilə tanış oldular. Nəticədə Almaniya səfiri 2 şagirdimizə sertifikat təqdim etdi. (Ümumiyyətlə şagirdlərin təqdim etdikləri iş
müqabilində ödül olaraq nə isə alması yaradıcılıqlarına yeni stimul verir).
Mən çalışıram ki, şagirdlərdə sağlam rəqabət olsun. İşlərə marağı artırmaq
məqsədiylə sinifdənxaric təşkil etdiyim işlərdə, fərqlənən sərgilərdə, məktəbdaxili müsabiqələrin qaliblərinə, ən yaxşı qəzet–plakat lahiyələrin redaktor rəssamlarına hədiyyələr təqdim edirəm.
8. Viktorina və gecələrin təşkili yolu ilə; S.Bəhlulzadəyə həsr olunmuş “Fələklər yandı ahımdan” gecəsini misal çəkə bilərəm.
9. Əmək işlərinin yerinə yetirilməsi, əməyin insan həyatında yeri və s. Müəyyənləşdirilməsi yolu ilə; Quş yuvalarının hazırlanması, sinifin təmizlənməsi və s. işlər.
10. Kino, televiziya və radio verilişlərindən istifadə yolu ilə; Milli kinoların
tərbiyəvi əhəmiyəti ilə yanaşı dərs prosesində qazanılan biliklərin möhkəmlədirilməsində rolu olduğunu hesab edirəm. Sehirli xalat filmində-geyimlərimiz, qədim və müasir geyimlərin fərqi, Buta filmində-xalçalar, Arşın mal alan filmində-mili interyer, memarlıq mövzusunun resursları kimi
sinifdənxaric iş qismində şagirdlərə çatdırıram. (bu siyahını yetərincə artırmaq olar. Demək olar ki, istənilən dərs mövzusuna aid filimlər var. Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbir kimi təşkil edə bilirəm.
11. Ekskursiya və turizm işlərinin təşkili yolu ilə; Məktəbimizdə bu işlər
məktəbin tədbirlər planına daxil olduğundan təşkilinə şərait və köməklik
var. Hər fürsətdən yararlanmağa çalışaraq şagirdlərin sinifdənxaric və
məktəbdənkənar işlərində vətənpərvərlik hisslərini artırıram. İşğal altında
olan torpaqlarımız haqqında danışıram. Dahi rəhbər Heydər Əliyevin qoyduğu irs haqqında, ulu öndərin layiqli davamçısı İlham Əliyevin uğurlu siyasətindən, torpaqlarımızın tez bir zamanda qaytarılacağı barədə məlumatlandırıram. Sinif rəhbəri olduğum V sinif şagirdlərinin Çocuq Mərcanlı
qəsəbəsinə aparılması da tədbirlər planımızda yer almışdır.
Bütün bu sadalanan sinifdənxaric tərbiyəvi tədbirlər şagirdlərə başlıca olaraq yurdsevərlik, milli özünüdərk, soykökünə bağlılıq, İslam dəyərləri və Şərq mədəniyyətini əxz etməyi, ən əsası yüksək milli və bəşəri həqiqətləri aşılayır.
ƏDƏBĠYYAT
1. Qasımova L.N. Məktəblilərin milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyəsi
təcrübəsindən. Bakı: Nurlan, 2004, 220 s.
2. Hüseynzadə R.L. Tərbiyə işi və onun metodikası. Bakı: ADPU, 2012,
420 s.

253

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ
РЕЗЮМЕ
MЕХСЕТИ ДЖАФАРОВА
ВНЕКЛАССНЫЕ РАБОТЫ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Внеклассная работа как средство развития познавательного интереса учащихся и повышения качества образования. Актуальность проведения внеклассной работы определяется также необходимостью формирования у школьников в сложных условиях глобализации, сохранения высоких этических ценностей, связанных с родиной, народом, духовной
культурой народа, частью которого является язык.
Ключевые слова: Внеклассные работы, внешкольные работы,
мероприятии, кружки.
SUMMARY
MAHSETI JAFAROV
EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES AS A FACTOR IN IMPROVING
THE QUALITY OF EDUCATION
Extra-curricular work as a means of developing the cognitive interest of
students and improving the quality of education. The urgency of conducting
extra-curricular activities is also determined by the need for high school
students in the difficult conditions of globalization to maintain high ethical
values associated with the homeland, the people, the spiritual culture of the
people, of which the language is a part.
Keywords: Extracurricular activities, extracurricular activities, events,
circles
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ON CONVERGENCE TO BRANCHING PROCESS WITH
CONTINUOUS STATE SPACE
In this work a limit theorem on convergence of sequence of normalized
Bellman-Harris processes with one type of particles to branching process with
continuous state space is obtained.
Keywords: Continuous state space, generating function, lifetime,
critically.
First of all remind the definition of branching random processes [1,2].
We‘ll consider a simpler case of Markov branching processes with one type of
particles. Let  t  be the number of particles at moment t . Suppose that at
initial moment there is one particle, i.e.  0  1 and this particle, independent
of its origin and availability of other particles, for time t with probability

P t  turns into n particles, and



 P t   1 .
n0

Then, if initial moment there exists i particle  0  i , at time t they
turn into  1 t    2 t   ...   t t  particles, where  i t  is the number of
descendants of the i -th particle.
All  i t  , i  1,...,k , are independent and have the same distribution





Pij t   P  i t   j . Thus, probability of transition of Pij t  from i particles to
j particles for time t equals the i -fold composition Pij t  .

The transient probabilities Pij t  , t  T of the Markov process, as is
known, satisfy the following conditions.
Pij t   0
(1)
for all i, j  N  0,1,2,..., t  T (non-negativity condition)


 P t   1
j 0

(2)

ij

for all i  N , t  T (normalization condition)


Pij t    Pik t Pkj t  u 
k 0
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for any i, j  N , 0  u  t , u, t T (Markov property condition)
1, i  j
Pij 0   ij  
(initial condition)
(4)
0, i  j
The Markov process on N is called branching, if Pij t  is the i - fold
convolution of distribution P1 j t  , i.e.
Pij t   P1*ji t  

 P t P t ...P t 

ij1
j1  j 2  ...  j i  j

ij 2

ij i

(5)

If the set T consists of non-negative integers 0,1,2,…, we speak about a
discrete time branching process, if T  0,  , then we speak about a
continuous time branching process. For a discrete branching process definition
(5) is equivalent to the following.
Let  n , n  0,1,2,... be the number of particles in the n -th generation.
If,
n 1  1  2  ...   n , n  0 ,
(6)
where  i are independent random variables denoting the number of direct off
springs of i -th particle, then we say that  n is branching process with discrete
time.
The discrete time branching process sometimes is called the GaltonWatson process.
The limit theorems on convergence of Galton-Watson processes to
continuous state space branching process were obtained in the papers [3,4].
In this paper, the similar results were obtained for Bellman-Harris
branching processes,
Bellman-Harris processes differ from Galton-Watson processes only by
that from the moment of appearance of particle to its conversion moment
passes some random time called lifetime. Distribution of lifetime is the same
for all particles and independent on the structure of population.
Let  t  , t  0 , be the number of particles of Bellman-Harris branching
process at the moment of time t  0  1. Distribution function of the lifetime
of one particle l we denote Gt   Pl  t . We suppose that G0   0 ,


G0   1 , 0     tdGt    . At the end of life the particle moves to k
0

newborns of the particles k  0,1,2,... with probability pk respectively. The
number of particles in 0,1,2,… generation of the process  t  is denoted by
0 ,1,... . It is known, that the variants 0 ,1,... form the Galton-Watson
branching process with the generating function.







F s    pk s k  M s0  0  1 , s  1 .
k 0
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Let F t; s  be the generating function of the number of particle in the
Bellman-Harris branching process at the moment of time t .







F t ; s    P t   k s k  M s t   0   1 .
k 0

Lemma 1. We need the following lemma from [5]. If q is a
degenerating probability of the Bellman-Harris branching process and
0  s  q , then
q  Fn s   q  s F q  G n* t   q  F t; s   q  Fn s  
n

n 1





 q  s  F q  G i * t   G i 1* t  , t  0 , n  0,1,2,...,
i

i 0

(7)





where Fn s  is the n -th iteration of F s  ; Fn s   M s0  0  1 , Gi* -is an i divisible convoluted distribution Gt .
Let  m  t  , m  1,2,...,, t  0 be a sequence of Bellman-Harris
branching process with generating function
F m  t; s   M s


 m  t 

 m  0  1


and with lifetime distribution function one particle lm
Gm t   Plm  t.
Denote

  tdG t    ,



m

m

0

Am 

dF m  d  .
ds
s 1

We suppose that Am  1 if m   . As Am  1 , then for every process  m  t 
n
probability of extinction q  1 and inequality (7) takes the form of Am

1  Fnm  s   1  s Amn Gmn* t   1  F m  t; s  






 1  Fnm  s   1  s  Ami Gmi * t   Gmi 1* t  .

(8)

i 0

Lemma 2. Let Gm u  be a sequence of distribution functions and


g m     e u dGm u  ,   0 .
0

We assume that there exist number sequence
and
lim gmrm  / rm   e .

rm   , cm   ,

(9)

m 

Then
*
a) if u   , n   and limu / cm  a , that Gmrm u   0 ;
b) if u   , n   and limu / cm  a , that Gmrm u   1 .
*
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The proof follows weak law of large numbers.
It is known that, if n   , m   , n1  Am   c , and





m 



m 

nbnm  e   / bn  F m  e   / bn  H    h  ,
(10)
where   0 , h  H 1 , 0    1 , then the sequences of the Galton-Watson
branching processes weakly converges as n   , m   , n1  Am   c to
the branching process with continuous state space or, what is equivalent, to





1







bnm  1  Fnm  e   / bn   K     h   
.
Using lemma 1, we estimate the third item in the inequalities (8). Denote
rm  cm  h  t 1   /   . Evidently,
t
lim   / 1      .
h
Further we examine the condition (9). Suppose that uniformly on m the
following asymptotic expansion holds:
g m    1  am      .
This means that
m 

 1 / 



lim am  a , lim sup  tdGm t   0 .

m

 

m

(11)



Then obviously
n

   a 
  
g    1  m      e  , n   , m   ,
n
n 
 n 
n
m

and using lemma 2 Gmn t   0 if t   , m   , n  t 1    / a .
*

In the same way it is possible to show that Gmn t   1 if t   ,
m   , n  t 1    / a .
Further we consider the sum of the second inequality of (8)
*

 A G t   G   t   1  A
n 1
i 1

i
m

i*
m

i 1 *
m

n 1

Gmn* t    1  Am Ami 1Gmi * t  .

n 1
m

i 1

Denote
n 1
~
Gn , m t   Amn 1Gmn* t   1  Am  Ami 1Gmi* t 

(12)

i 1

rm  1 , cm  n . The Laplace transformation of the
~
~   and show, that
distribution Gn, m t  is denote by g
n,m
Using Lemma 2 with

 
 a
g~n , m 
e .
 n 
Using the Laplace transformation in (12) we obtain that
n 1

g~n , m    Amn 1 g mn    1  Am  Ami 1 g mi   
i 1
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 Amn 1 g mn    1  Am g m  

1  Amn 1 g mn 1  
.
1  g mn  Am

It follows that


g~n , m    e a .
n
If n   , m   , m1  Am   c .
Using lemma 2 we show that the condition of this lemma holds true.
Thus,
~
 t 1    
Gn , m t   0 if n   , m   , n1  Am   c , n  
,
 a 
~
 t 1    
Gn , m t   1 if n   , m   , n1  Am   c , n  
.
 a 
We assume that   0 there exists a finite positive limit

bmt / a 
bmt / a 

if n  t / a , t   , m   , n1  Am   0 .

(14)

Denote the sequence of the random processes

tm    

 m  t 
Bm t 

,

where

xBm t 
, Bm t   bmt / a  .
Bm t 
Theorem. Let t   , m   , n1  Am   0 and (10), (11),(14) hold

tm  0 

true. Then the sequence of the Bellman-Harris normalized processes t  
weakly converges to the critical branching processes with continuous state
space.
Proof. Denote
bmt /a 
.
   
lim
t   , m   , n 1 Am  0 b  m 
t / a 
m 

Obviously,  1  1 .

In the inequalities (8) we put s  e
first one from inequalities by btm/ a 

 / btm/ a 

and multiply both parts of the

 / b m  


  / b m   
bmt / a  1  Ftm/ a e t / a    1  e t / a   Amt /a Gmt /a * t  

 





  / b  m  
 btm/ a  1  F m   t; e t / a   .




Taking into account that (8) holds for all n we obtain
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  / b  m  
btm/ a  1  F m   t; e t / a   




btm/ a 

m 
m  
m    / bt / a  m  m  
b
1

F
e
bn / bt / a   

n 
n
bnm 




m
 /b


 bmt / a  1  e t / a   Anm Gnm* t  .





where n  t 1    / a .
The second item of the right part of this inequality to zero according to
Lemma 2. Then
lim

t , m ,
t / an 1 Am  0


  / b  m  
inf btm/ a  1  F m   t ; e t / a   




1
K   1    .
 1   
The same reasoning‘s at n  t 1   / a are true for the second inequality.
Therefore

  / b  m  
lim
sup btm/ a  1  F m   t ; e t / a   
t , m,



t / an 1 Am  0


1
K   1    .
 1   
We turn  to 0 in the second last inequalities. As a result we take








Bm t  1  F m  t; e / Bm t   K  

if t   , m   , n1  Am   0 and Bm t   btm/ a  ş
As 1  F ~  ln F if F  1 ç then this relation is equivalent to

F   t; e

 / B m t 



xBm t 

 e  xK   ,   0
if t   , m   , n1  Am   0 . Under the condition (14) we obtain
m

F   t; e

 / B m t 



xBm t 

 e  xK  ;   ,   0
if t   , m   , n1  Am   0 .
The left part of (15) is equal to


   m  t   m 

 0  xBm t  .
M exp 


B
t


m

 

This means that the sequence of the random processes
m

(15)

xBm t 
, Bm t   bmt / a  .
Bm t 
Bm t 
Weakly converges to the critical branching process with continuous state space
   if t   , m   , n1  Am   0 . The theorem is proved.

t   
m 

 m  t 

, tm  0 
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РЕЗЮМЕ
СОЛТАН АЛИЕВ, ИРАДА ИБАДОВА
О СХОДИМОСТИ К ВЕТВЯЩЕМУСЯ ПРОЦЕССУ С
НЕПРЕРЫВНЫМ ФАЗОВЫМ ПРОСТРАНСТВОМ
В работе получена предельная теорема о сходимости последовательности нормированных процессов Беллмана-Харриса с одним типом
частиц к ветвящемуся процессу с непрерывным фазовым пространством.
Kлючевые слова: Непрерывное пространство состояний, производящая функция, продолжительность жизни, критически.
NƏTĠCƏ
SOLTAN ƏLĠYEV, ĠRADƏ ĠBADOVA
DAVAMLI VƏZĠYYƏT BOġLUĞU ĠLƏ FĠLĠALLAġMA PROSESĠNĠN
UYĞUNLAġMASI HAQQINDA
Bu məqalədə normaya salınmış Belman-Harris proseslərin ardıcıllığının
davamlı vəziyyət boşluğu ilə şaxələnən prosesə bir tip olaraq uyğunluğu ilə
bağlı ən son və ən düzgün teorem əldə edilib.
Açar sözlər: vəziyyətlərin davamlı boşluğu, istehsal funksiyası, ömür
müddəti, böhranlı
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AZƏRBAYCANDA DĠSTANT TƏHSĠLĠN SƏMƏRƏLĠ TƏTBIQĠ
VASĠTƏLƏRĠ
Müasir dövrdə təhsil sahəsində, hər keçən gün öyrədilməsi və öyrənilməsi lazım olan məlumatların miqdarı artmaqdadır. Bu səbəbdən təhsilə ayrılan vəsait azalmaqdadır. Distant təhsil, bu problemin həlli üçün üzərində çalıĢılması lazım olan bir təlim üsuludur. Ġstifadə edilən metodlar nə olursa olsun, distant təhsildə dəyiĢməyən ölçü məsafədir. Distant təhsilin funksiyası
məsafəni ortadan qaldırmaq və ya minimuma endirməkdir. Bu funksiyanı
həyata keçirmək üçün informasiya texnologiyalarının imkanlarından geniĢ
istifadə edilir.
Açar sözlər: məsafə, təhsil, texnologiya,informasiya,distant təhsil
Müasir dövrümüzdə İnformasiya Texnologiyalarının imkanlarından geniş istifadə olunur. Bu sahədə kadr hazırlığı üçün Distant təhsilin rolu böyükdür. Distant təhsil-müəyyən məsafədən keçirilən təlim sistemi olmaqla qiyabi
təhsilin daha üstün formasıdır.
Distant təhsilin əsasının qoyulması 1800-ci ilə təsadüf edir. 1840-cı
ilin ortalarında İngiltərədə Sir İssak Pittman tərəfindən ―Sir İssak Pittman‖ qiyabi kollecləri yaradıldı. Qiyabi kurslarda tələbələrin faydalanması üçün dərs
materialları göndərilirdi. Tələbələr materialları sərbəst işləyirdi. Fakültələr və
tələbələr arasında qarşılıqlı əlaqə məhdud idi. Bir neçə onillik ərzində qiyabi kurslar Almaniyada, Kanadada, Yaponiyada və ABŞ-da hazırlanmışdır. [1]
Avropa Birliyi Uzaqdan Təhsil hərəkat planında uzaqdan təhsil sistemi,
"Təhsil fəaliyyətlərinin keyfiyyətini artırmaq üçün internet və multimedia texnologiyalarından istifadə edərək qaynaqlara daxil, məlumat mübadiləsi və
əməkdaşlığın təmin edilməsi" olaraq təyin olunmuşdur. [2]
United States Distance Learning Assosiasiyası (USDLA 2004), distant
təhsil tərifini aşağıdakı kimi vermişdir: distant təhsil, peyk tv, video, audio,
qrafika, kompüter, multimedia texnologiyaları vasitələrindən istifadə edərək,
təhsilin uzaqdakı tələbələrə çatdırılmasıdır.
Uzaqdan təhsil ən yaxşı ifadəsiylə, tələbə ilə müəllimin eyni mühitdə olmadığı bir təhsil texnologiyası olaraq tanınır, daha geniş mənada desək, uzaqdan təhsil öyrənənlə öyrədənin fərqli zaman və yerlərd olduğu, aralarındakı
qarşılıqlı əlaqə elektron rabitə mühitləri vasitəsilə reallaşdığı təhsil formasıdır.
Texnologiyanın təhsilə xidmət etməyə başlamasından bu yana uzaqdan
təhsil sistemi təhsilin tərkibinə, peyklər, kompüterlər, İnternet, mobil telefonlar
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və ovuc içi kompüterlər kimi bir çox vasitə qatmış; bu səbəblə uzaqdan təhsil
anlayışı təhsilin çox geniş bir sahəsinə çevrilmişdir.
Uzaqdan təhsil üçün öyrənmə modelinin təsirli ola bilməsi, geniş qarşılıqlı və birgə çalışma imkanlarının olmasından asılıdır. Bu səbəblə təsirli öyrənmə modelini meydana gətirməkdə ortaq iş və qarşılıqlı təsiri asanlaşdıracaq
vasitələr olmalıdır.
Uzaqdan təhsilin verilməsində olduqca geniş və müxtəlif alternativlər
vardır. Ancaq bunları dörd ümumi qrupa bölə bilərik: səs, görüntü, məlumat,
yazı.
Səs ilə yazılmış məlumatlar nəşr vasitəsilə çatdırılır. İnteraktiv texnologiya vasitələrindən telefon, video konfrans və radio dalğa öyrətmək üçün daha
əlverişli material sayılır.
Görüntü: Əvvəldən yazılan görüntülər TV vasitəsilə və ya alətlərin
canlı olaraq nəşr olunması yolu ilə tələbələrə çatdırılır. Öyrədici video vasitələri olaraq slayd, hərəkətli görüntüləri nümunə göstərə bilərik.
Məlumat: Kompüterlər məlumatı elektron şəkildə saxlayırlar. Bu səbəbdən verilənlər sözü öyrədici vasitə olaraq böyük bir qrupu təmsil edir.
Yazı: Uzaqdan təhsil proqramlarının əsasını yazı növü təşkil edir. Bunlara misal olaraq, dərs kitabları, iş kitabları, dərs planı, köməkçi kitabları göstərmək olar. [4]
Distant təhsil tarixən iki istiqamətdə həyata keçirilib – məsafədən idarə
olunmaqla birtərəfli və ikitərəfli. Birtərəfli təhsil öyrənənə təhsil verən tərəfindən məsafəli şəkildə mövzu ilə bağlı materialların çatdırılması yolu ilə həyata
keçirilib. İkitərəfli distant təhsil öyrədən və öyrənənin məsafəli şəkildə qarşılıqlı fikir mübadiləsi ilə həyata keçirilən təhsil forması kimi qəbul edilib.
1998 Virginia Fairfaz'daki Dünya İnformasiya Texnologiyaları Konqresində Larry Ellison maraqlı bir fikir irəli sürmüşdür: ―Bir gün, Çinin çöl seqmentindəki bir adam MIT Online'da magistr dərəcəsi ala biləcək və kiber kosmosda bir işə başlayacaqdır və bunları yaşadığı yerdən heç ayrılmadan edəcək‖. Xüsusilə ABŞ-da görülən işlər və gəlinən vəziyyət, bu fikrin doğruluğunu göstərir. [3]
Azərbaycanda distant təhsilin rəsmi yaranma tarixini «Təhsil haqqında»
yeni Qanunun təsdiq edildiyi 19 iyun 2009-cu ili hesab etmək olar. Qanunun
13-cü maddəsinə əsasən, əyani və qiyabi təhsil formaları ilə yanaşı, distant təhsil forması da qəbul olunmuşdur. Praktik olaraq isə distant təhsil ilk dəfə 2001ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti tərəfindən tətbiq edilib.
Qloballaşma şəraitində təhsilin ən yeni və effektiv texnologiyalarına, o
cümlədən distant təhsil texnologiyalarına tələbat get-gedə artır. Dünya təhsil
sistemində əyani təhsil forması geniş yayılıb. Əyani formada təhsil alan insanlar hər zaman digərlərindən peşə bacarıqları ilə seçilib. Mütəxəssislər isə hesab
edirlər ki, əyani təhsil keyfiyyət baxımından yaxşı olsa da, bunun üçün böyük
vəsait tələb olunur. ―Təhsil haqqında‖ Qanunun 13-cü maddəsinə əsasən Azərbaycanda təhsil almanın 4 forması mövcuddur. Onlar əyani, qiyabi, distant
(məsafədən) və sərbəst (eksternat) təhsil formalarıdır. Distant təhsil müəyyən
məsafədən keçirilən təlim sistemidir. Distant təhsil öyrədən və öyrənən arasın263
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da telekommunikasiya və kompüter şəbəkələri vasitəsi ilə operativ, müntəzəm
dialoq, əks əlaqə əsasında, uzaq məsafədən həyata keçirilən təhsil formasıdır.
Ali məktəb distant təhsili təşkil etmək üçün konkret tədris kurslarının öyrənilməsində hər bir tələbə üçün təhsil-metodik materialların xüsusi dəstini
tərtib etməlidir. Buraya kursun baza fənləri üzrə dərsliklər; CD-də yazılmış
müntəxəbat; elektron daşıyıcılara (CD) yazılmış mühazirə kursları; metodik
tövsiyələr, tapşırıqlar, xüsusi testlər və özünüyoxlama üçün suallar, yoxlama
və kurs işlərinin, referatların mövzuları, sorğu ədəbiyyatının siyahısı və tələbənin təhsil prosesində qarşılaşacağı terminlərin qlossarisi, ali məktəbin elektron
kitabxanasında olan ədəbiyyat barədə məlumatlar daxildir.
Hazırda distant təhsil vasitəsilə bir çox təhsil növləri üzrə oxumaq olar:
 ali təhsil almaq ;
 magistraturada oxumaq ;
 ikinci ali təhsil almaq;
 xarici dil öyrənmək ;
 MBA proqramı üzrə təlim kursu keçmək;
 internet-treninqlərdə iştirak etmək ;
 ixtisas kurslarında oxumaq ;
 orta təhsil almaq;
Yuxarıda deyilənləri yekunlaşdıraraq bu nəticəyə gəlmək olar ki, Distant
Təhsil (DT) sisteminin Azərbaycanda təhsil praktikasına səmərəli tətbiq edilə
bilməsi üçün aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruridir: 1) sosial sifarişi, yəni Azərbaycanda DT-ə tələbatı, onun vəziyyətini və inkişaf perspektivlərini öyrənmək; 2) inkişaf etmiş dövlətlərin DT sistemlərinin inkişafının aparıcı
meyllərini aşkar etmək; 3) DT-nin inkişafı üzrə dövlət proqramı yaratmaq; 4)
ali təhsilin müxtəlif səviyyələri üçün baza tədris fənləri üzrə DT-nin tədrismetodik, elmi-metodik və proqram-texniki təminatını işləyib hazırlamaq:
aparıcı müəllimlərin mühazirələrinin videoçəkilişi, təhsil prosesində istifadə
edilən ədəbiyyatın videobankının, CD-bankının, CD-surətlərinin, distant təhsil
texnologiyaları əsasında öyrəniləcək təhsil fənləri üzrə kompüter tester-trenajorları bankının yaradılması işlərinə başlamaq; 5) DT üçün kadrlar hazırlanması, onların təkrar hazırlanması və ixtisasartırma sistemini yaratmaq; 6) DT-nin
normativ-hüquqi, informasiya-analitik və marketinq təminatını yaratmaq; 7)
DT sistemində işləyəcək mütəxəssislər hazırlanmasını təşkil etmək; 8) ölkədə
DT sisteminin inkişafını təmin edən maliyyə mexanizmlərini müəyyənləşdirmək və təşkilati-idarəetmə strukturlarını formalaşdırmaq; 9) həm ənənəvi – cari və yekun nəzarət mexanizmlərini, həm də DT sistemi üçün spesifik elektron
nəzarət mexanizmlərini yaratmaq; 10) DT-nin informasiya və təhsil texnologiyalarının reallaşdırılması üçün kommunikasiya infrastrukturunu təkmilləşdirmək və s.
Distant təhsil texnologiyaları işlənib hazırlanarkən aşağıdakı komponentlər də nəzərdə tutulmalıdır: hipermətnlə – virtual dərsliklə iş, öyrənilən materialın elmi-nəzəri icmalı, təhlili və referatlaşdırılması, ev tapşırığının yerinə yetirilməsi; imprintinq mühazirə-videofilmə baxış; peyk televiziya mühazirəsinə
baxış; kompüter siniflərində iş, diskussiyalar, işgüzar və rol oyunları formasın264
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da interaktiv seminarlar, şifahi və yazılı kurs işlərinin yerinə yetirilməsi; fərdiləşdirilmiş orijinal metodika üzrə qlossarinin öyrənilməsi; İnternet şəbəkəsində
fərdi məşğələlər; laboratoriya işlərinin və praktiki məşğələlərin aparılması üçün universal modullar, elektron kitabxana fondları ilə iş; cari modul testləşdirmə və yazılı buraxılış imtahanları. Off-layn təlim texnologiyasından istifadə
edilən halda müdavim İnternetə daxil olmadan, e-mail vasitəsilə bütün tədris
materiallarını əldə edə bilər.
Distant təhsil işdə və ya evdə başı qarışıq olanları və dərslərə getmək və
mühazirələri dinləmək imkanları olmayan şəxsləri;ixtisasını artırmaq, bacarıqlarını inkişaf etdirmək və karyeradan ayrılmadan yeni biliklər əldə etmək istəyənləri; həyatda hər şeyə nail olmaq və peşəkar əlaqələri və dünya görüşünü
genişləndirmək imkanlarından istifadə etmək istəyənləri daha çox cəlb edir.
Bununla belə, distant təhsil forması hamı üçün münasibdir. Bu, illər ötdükcə
daha çox inkişaf edəcək müasir təhsil formasıdır.
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РЕЗЮМЕ
НИГЯР НАГИЕВА
ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
В секторе образования за каждый прошедший день увеличивается
количество информации необходимое для обучения и изучения. По этой
причине средства, выделенные на образование, все более уменьшаются.
Дистанционное образование является одним из воспитательных методов,
над которым следует поработать для решения этой проблемы. Какими бы
не были используемые методы, в дистанционном образовании неизменяемой мерой является расстояние. Функцией дистанционного образования
является устранение или же снижение до минимума расстояния. Для
осуществления этой функции широко используются возможности данные
технологией.
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SUMMARY
NIGAR NAGIYEVA
EFFECTIVE APPLICATION OF DISTANT EDUCATION IN
AZERBAIJAN
Everyday the quamtity of the information that learning and is
teached is increased. So that reason, the means for the education is
decreased. Distant education is the method of educational for the solving
this problem.Which method you use, in distance education the distance is
unchanged. The function of distance education is eliminate the distance
or to minimize.For enforcing this function is used the technological
opportunities.
Key words: distance, education, technology, information, distance
education

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent M.Ġsmayılov tərəfindən təqdim
edilmiĢdir)
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YUBĠLEY KÖġƏSĠ
HƏSƏN BAYRAMOV – 65
Yubiley yazısı yazmaq o qədər də asan məsələ deyil. Adama yaşının nəzərə çarpan həddə çatdığını xatırladırsan, bu isə hər kəsə xoş gəlmir. Elə yazmalısan ki, həm özün razı qalasan, həm yubilyar, həm də yazını oxuyanlar. Bu
da işin mühüm cəhətidir. Bir də elə yazmalısan ki, yazın həm səmimi olsun,
həm obyektiv. Yəni yazı xasiyyətnamə olmasın, amma yubilyarı təqdim eləsin.
Səmimiyyətimlə deyirəm ki, bu günlər 65 illik yubileyi qeyd olunan
Həsən Bayram oğlu Bayramov haqqında yubiley sözü demək istədiyimdə bir
az əvvəl dediklərim haqda qətiyyən fikirləşmədim. Elə qələmi götürüb yazdım:
―Ay Həsən, maşallah nə tez oldu bu belə!!!‖. Bura qədər yazdıqlarımı isə
sonradan əlavə etdim.
Azərbaycan pedaqoji elminin tanınmış nümayəndəsi, pedaqogika üzrə
elmlər doktoru, Azərbaycan Dövlət Dəmir yolu liseyinin direktoru Həsən
Bayram oğlu Bayramovu 1987-ci ildən tanıyıram. Akademik Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki Naxçıvan Dövlət
Universiteti) pedaqogika kafedrasında 4 il birgə işləmişik və bu günə qədər də
isti münasibətimiz davam edir.
Danışığında Qərbi Azərbaycanın Toxluca kəndinin şirin ləhcəsini saxlamış bu bəstəboy, xoşgüləş adam Naxçıvan mühitinə düşdüyü ilk günlərdən
həm dərs dediyi tələbələri, həm də kafedra əməkdaşları ilə uyğun münasibətlər
qura bildi. O, öz işini yaxşı bilən, şəxsiyyətinə hörmət edən, qeyri-ciddi
mübahisədən uzaq, ictimai-siyasi hadisələri yaxından izləyən adam kimi onu
tanıyanların xatirindədir. Keçmiş kafedra həmkarlarının, demək olar ki hamısı
ilə müntəzəm əlaqəsi bu gün də davam edir.
H.Bayramov yaxşı müəllim-pedaqoqdur. Müəllim ləyaqətini üstün tutan,
pedaqoji etika və intizama ciddi əməl edən, özünün elmi və metodik bacarıqlarını daim ciddi surətdə inkişaf etdirən, peşə keyfiyyətlərini təkmilləşdirmək
qayğısına qalan, çox çalışqan bir insandır.
O, ali məktəbdə tədris prosesinin təşkili və idarə edilməsi işini çox yaxşı
bilən bir mütəxəssisdir.
Həsən müəllimin 65 illik həyatının böyük bir hissəsi elmə həsr olunmuşdur. Ara-sıra pedaqoji mühitin tələblərini ödəmək baxımından təhsilin və pedaqogikanın ayrı-ayrı sahələrinə dair dəyərli araşdırmalar aparsa da, H.Bayramov
pedaqoji aləmdə sayılıb-seçilən pedaqogika tarixçisidir. 120-dən artıq elmi və
elmi-metodik əsərlərinin 80 %-ə qədəri xüsusilə Azərbaycan pedaqoji fikir
tarixinin araşdırılmasına həsr olunmuşdur.
Elmi rəhbəri, müasir Azərbaycan pedaqoji elminin ağsaqqalı akademik
Hüseyn Əhmədovun rəhbərliyi ilə apardığı ilk araşdırmalarının uğurlu nəticəsi
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1989-cu ildə ―Azərbaycanda pedaqoji elmin təşəkkülü və inkişafı (1920-1931ci illər)‖ mövzusunda pedaqoji elmlər namizədi elmi dərəcəsi almaq üçün
yazılmış və uğurla müdafiə edilmiş dissertasiya şəklində ortaya qoyuldu.
Namizədlik dissertasiyasının müdafiəsindən sonra da elmi axtarışlarını
davam etdirən H.Bayramovu öz müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycanın təhsil
quruculuğu sahəsində görüləcək işlər də düşündürürdü. Keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində ―Pedaqoji fikir yeni münasibət tələb edir: vaxt gözləmir‖,
―Milli təhsilə keçid və geniş mənada peşəyönümünün inteqrativ vəzifələri‖,
―Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının pedaqoji-ictimai mahiyyətinin
öyrədilməsi‖, ―Ali pedaqoji təhsil müəssisələrində Azərbaycan Respublikası
Təhsil Qanununun öyrədilməsi‖ və s. kimi sosial-pedaqoji istiqamətli əsərləri
çap olunur.
2000-ci illərin əvvəllərindən etibarən H.Bayramov yenidən pedaqoji fikir
tarixinə aid ciddi araşdırmalara başlayır. XIX əsrin ikinci yarısından etibarən
Çar Rusiyasının Cənubi Qafqazda yürütdüyü təhsil siyasətini yorulmadan
təhlil edən Həsən müəllimin bu problemə həsr edilmiş onlarla məqalə, tezis və
kitabı dərc olunur. Elmi ədalət naminə qeyd olunmalıdır ki, müəllif bu tədqiqlərində Çar Rusiyasının Azərbaycandakı təhsil siyasətinin elm və maarifə
gətirdiyi fəsadlarla yanaşı, ümumən əhalinin bir hissəsinin savadlanması, ayrıayrı yerlərdə yeni tipli dünyəvi məktəblər yaradılması, mütərəqqi ruhlu
ziyalılar yetişdirilməsi sahəsindəki müsbət cəhətləri də göstərmişdir.
Bu axtarışlar və elmi ümiləşdirmələr öz bəhrəsini 2017-ci ildə möhtəşəm
bir uğur şəklində göstərdi. H.Bayramov ―Çarizmin Azərbaycandakı təhsil
siyasətinin əsas istiqamətləri‖ mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə
etdi.
H.Bayramov elmi-pedaqoji yaradıcılığını bu gün də uğurla davam etdirir.
Pedaqoji istiqamətli elə jurnal, qəzet olmaz ki, Həsən müəllimin imzası orada
görünməsin.
―65 yaş çox deyil‖ demək istəmirəm, ―bəs deyil‖ demək istəyirəm.
Allah sənə kömək olsun, qardaş!

Ġsmayıl Əliyev.
Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor.
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MÜƏLLĠFLƏRĠN NƏZƏRĠNƏ
Elmi toplumuza iqtisadiyyat, filologiya, tarix, coğrafiya, pedaqogika və
psixologiya, riyaziyyat elmləri üzrə aparılan və indiyədək çap olunmamıĢ yüksək elmi
səviyyəli araĢdırmaların nəticəsi olan məqalələr qəbul edilir.
Çapa təqdim olunan məqalələrə qoyulan tələblər:
1. Redaksiyaya təqdim olunan məqalələrin həcmi 10 səhifədən artıq olmamalıdır.
2. Məqalə həmmüəlliflərinin sayının üçdən artıq olması arzuolunmazdır.
3. Məqalənin keyfiyyətinə, orada göstərilən faktların dəqiqliyinə bilavasitə müəllif
cavabdehdir.
4. Təqdim olunan məqalənin sağ küncündə “12”pt ölçüdə qalın və böyük hərflərlə
müəllifin (müəlliflərin) adı və soyadı, 1 interval ara verməklə aĢağıda iĢlədiyi təĢkilatın
adı “12”pt ölçüdə adi və kiçik hərflərlə yazılır. Yenə 1 interval ara verməklə müəllifin
(müəlliflərin) elektron poçt adresi göstərilir. Bunlardan sonra 1 sətir boĢ buraxılaraq
ortadan “12”pt ölçüdə qalın və böyük hərflərlə məqalənin adı yazılır.
Daha sonra bir sətir boĢ buraxılaraq məqalənin Azərbaycan dilində, mətnin
sonunda isə 2 dildə (ingilis və rus dillərində) xülasələri verilir. Ġngilis və rus dillərindəki
xülasələrdən əvvəl sağ tərəfdə “12”pt ölçüdə məqalə müəllifinin (müəlliflərin) adı və
soyadı, məqalənin adı isə qalın, böyük hərflərlə yazılır, sonra “12”pt ölçüdə adi hərflərlə
xülasələrin mətni verilir. Hər xülasənin sonunda 10 sayda sözü keçməməklə açar sözlər
yazılır. “Açar sözlər” söz birləĢməsi qalın hərflərlə yazılır.
Xülasələr və ədəbiyyat siyahısı 1, məqalənin mətni isə 1,5 interval ara ilə
yazılmalıdır.
Mövzu ilə bağlı mənbələrə istinadlar olmalıdır və istifadə olunmuĢ ədəbiyyat
siyahısı yazıldığı dildə “12”pt ölçülü, 1 interval ara ilə “kursivlə”, kodlaĢdırma üsulu və
əlifba sırası ilə göstərilməlidir. “Ədəbiyyat” sözü səhifənin ortasında “12”pt ölçülü qalın
və böyük hərflərlə yazılır.
Redaksiyaya təqdim olunmuĢ məqalələr (CD və çap variantı) geri qaytarılmır.
Məqalələr müəlliflərin çalıĢdığı Ģöbə, kafedra rəhbərlərinin razılıq məktubu ilə
yaxud AMEA-nın həqiqi, müxbir üzvlərinin rəyi ilə birgə təqdim olunmalıdır.
Məqalələr, xülasə və açar sözlər WinWord proqramında, yalnız Times New
Roman Ģriftində yazılaraq kompakt diskdə (CD) və A4 vərəqində təqdim olunmalıdır.
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