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ÖNEMLİ, DİKKATLE OKUYUNUZ LÜTFEN / IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen
 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online (video konferans sistemi
üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır.
 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or Personal Link Name” yerine
ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz.
 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur.
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir.
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor.
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 15 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir.
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir.
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur.

Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER

 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun.
 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz.
 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID numarası
gönderilecektir.
 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir
 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or Personal Link Name” and
solidify the session.
 The Zoom application is free and no need to create an account.
 The Zoom application can be used without registration.
 The application works on tablets, phones and PCs.
 The participant must be connected to the session 15 minutes before the presentation time.
 All congress participants can connect live and listen to all sessions.
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session.

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION
 Make sure your computer has a microphone and is working.
 You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program.

Before you login to Zoom please indicate your name_surname and HALL number,

exp. Hall-1, Ali ÖZDEMİR

Meeting ID: 811 8315 9898
Passcode: 255696
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ONLINE PRESENTATIONS
08.06.2022
BAKU LOCAL TIME
14:00-16:30 | Session-1,Hall-1

Meeting ID: 811 8315 9898
Passcode: 255696

HEAD OF SESSION: Ms Santa Stopniece
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Faculty of Economics and
Islamic Business IAIN
Pekalongan

CREATIVITY AND INNOVATION
ECONOMY IN INDONESIA

Faculty of Economics and
Islamic Business IAIN
Pekalongan

OPTIMIZATION OF ZAKAT, INFAQ AND
ALMS COLLECTION THROUGH FINTECH
CROWDFUNDING IN INDONESIA

Ika MASRUROH
Hendri Hermawan
ADINUGRAHA

Faculty of Economics and
Islamic Business IAIN
Pekalongan

HALAL TOURISM INDUSTRY IN
INDONESIA

Nur Khodirotul Jannah
Hendri Hermawan
ADINUGRAHA
Susminingsih

Faculty of Economics and
Islamic Business IAIN
Pekalongan

CREATIVE CITY CONCEPT
DEVELOPMENT STRATEGY IN
INDONESIA

Vorobyov A.E.

Grozny State Petroleum
Technical University, Russia

REASONS FOR THE DEVELOPMENT OF
MODERN SMART MEDICINE

Ms Santa Stopniece

PhD of Intercultural
Communication (dual citizen
of Latvia and Finland)
Vice Dean of Foreign Affairs
Suzhou Polytechnic Institute
of Agriculture (China)

WORKSHOPS OUTDOORS: MEANS OF
RESTORATION AMIDST COVID-19
ONLINE MODE

Fumitaka Furuoka
Beatrice Lim
Khairul Hanim Pazim

Asia-Europe Institute,
Universiti Malaya, 50603,
Malaysia

Yosuke Uchiyama
Rohayati Binti Paidi
Elayaraja A/L Aruchunan

University of Malaya, Malaysia

Даутұлы Т.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУдың докторанты, Алматы,
Қазақстан

R. Nia MAROTINA
Hendri Hermawan
ADINUGRAHA
SUSMININGSIH
Azam RIVANI
Hendri Hermawan
ADINUGRAHA
AM. M HAFIDZ MS

EFFECT OF COVID-19 PANDEMIC ON
THE FOOD-DELIVERY INDUSTRY AND
OLIGOPSONY IN MALAYSIA: A LESSON
FROM CHINA
CONSUMER BEHAVIOUR IN ONDEMAND APPLICATION-BASED GIG
ECONOMY OPERATIONS: A
CONCEPTUAL FRAMEWORK
ЖАҢЫЛТПАШЫҢ ТӘЛІМДІК ЖӘНЕ
ТӘРБИЕЛІК РӨЛІ
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ONLINE PRESENTATIONS
08.06.2022
BAKU LOCAL TIME
14:00-16:30 | Session-1,Hall-2

Meeting ID: 811 8315 9898
Passcode: 255696

HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Zülkif YALÇIN
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Murtaza AHMADİ
Prof. Dr. Nur ÇETİN

Kırşehir Ahi Evran University,
Kırşehir, Türkiye

THE PLACE AND ROLE OF
AFGHANISTAN IN INTERNATIONAL
DRUG TRADE

İrem Mihrab Şahin
M. Bedri Mermutlu

İstanbul Ticaret University,
İstanbul, Türkiye

DIGITALIZATION AND ITS IMPACT ON
SOCIETY

Halil KAYA

Istanbul Ticaret University,
Istanbul, Turkey

REPRESENTATION OF SYRIAN
REFUGEES IN THE TURKISH PRESS

Aydan GÜLMEZ
Assist. Prof. Zülkif YALÇIN

Munzur University

EFFECT OF TEKNOSTRES ON FINANCIAL
ADVISORS

Berkan ÖZGÜREL
Assist. Prof. Zülkif YALÇIN

Munzur University

A RESEARCH ON FINANCIAL ADVISOR'S
PERCEPTION OF THE DIFFERENCES
BETWEEN INDEPENDENT AUDIT AND
APPROVAL AUDIT

İsmayılova Ləman Rafiq qızı
Əliyeva Hafizə Zirəddin qızı

Odlar Yurdu University

AZƏRBAYCAN IQTISADIYYATINDA
BIZNES RISKLƏRI VƏ ONUN IDARƏ
OLUNMASI MEXANIZMI

Zafer AKIN

Ağrı İbrahim Çeçen University

FIGHT AGANIST WITH HUMAN
TRAFFICKING

Şəmsi Əfəndizadə

İstanbul University, İstanbul,
Türkiye

RESEARCH ON THE FACTORS OF
REGIONAL DEVELOPMENT IN
AZERBAIJAN. THE ROLE OF BANKS IN
REGIONAL DEVELOPMENT

Rabia YENER BEÇET
M. Bedri Mermutlu

İstanbul Ticaret University,
İstanbul, Türkiye

THE INFLUENCE OF THE MEDIA ON
THE FEBRUARY 28 POSTMODERN COUP

Xasay CAHANGİROV

Qərbi Kaspi Universiteti
(WCU), İqtisadiyyatı fakültəsi,
Doktorantura bölməsi, Bakı,
Azərbaycan

THE ROLE OF SPECIAL ECONOMIC
ZONES IN THE SETTLEMENT,
REINTEGRATION AND ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE LIBERATED
TERRITORIES
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ONLINE PRESENTATIONS
08.06.2022
BAKU LOCAL TIME
14:00-16:30 | Session-1,Hall-3

Meeting ID: 811 8315 9898
Passcode: 255696

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Mahmudova Guney
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Aytekin Zeynalova

Baku State University

İNFORMASİYA SİYASƏTİNİN
FORMALAŞMASI VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK
MEYARI

Agaeva Nigar Ikram gizi
Mammadova Gunay Samad

Baku State University

AZERBAIJAN HAS RESTORED ITS
HISTORICAL INTEGRITY

Sadigova Afaq
Mahmudova Guney

Baku State University

THE PRESS AS A POLITICAL CULTURAL
FACTOR OF SOCIETY

Araş. Gör. Dr. Fikret YALIN
Doç. GONCA KARAVAR
Prof. OYA SİPAHİOĞLU

Osmaniye Korkut Ata
University, Osmaniye, Türkiye

WEAVING ARTISTS USING
PHOTOGRAPHS IN THEIR WORKS

Assist. Prof. Dr. Taner
AYDIN

Iğdır University, Iğdır, Turkey

ADMINISTRATIVE AND POPULATION
STRUCTURE OF ÇORUH PROVINCE
(1933-1936)

Zümrüd Nuriyeva

Qərbi Kaspi University, Bakı,
Azərbaycan

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ
MACARISTAN ARASINDA MƏDƏNİYYƏTHUMANİTAR SAHƏDƏ ƏMƏKDAŞLIQ

Assoc. Prof. Dr. Serap ÜNAL

Süleyman Demirel University,
Türkiye

Erdal BİLİCİ
Assoc. Prof. Dr. Simge ÜNLÜ

Sakarya University

Gurbanova Lala Isbat

The tutor of Sumgayit State
University, Sumgayit,
Azerbaijan

Assoc. Prof. Dr. Simge ÜNLÜ
Lütfiye YAŞAR

Sakarya University

İ.Ə.Qəribova

Azərbaycan Dövlər Pedaqoji
Universiteti

IN THE TRADITIONAL ARTS OF TWO
STATES AND ONE NATION FROM
PROBLEM TO SOLUTION
IMAGE AND REPUTATION
MANAGEMENT IN DADA QORGUD
DOCUMENTARIES: THE CASE OF TRT
AVAZ
INFORMATION TELECOMMUNICATION
TECHNOLOGIES IN THE TERRITORIES
LIBERATED FROM OCCUPATION
PERSONAL PUBLIC RELATIONS
ANALYSIS OF TOMRİS, THE FIRST
FEMALE RULER
AZƏRBAYCANDA TƏBİƏTİ MÜHAFİZƏ
ÜZRƏ BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ VƏ
ƏMƏKDAŞLIQ
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ONLINE PRESENTATIONS
09.06.2022
BAKU LOCAL TIME
11:00-13:30 | Session-1,Hall-1

Meeting ID: 811 8315 9898
Passcode: 255696

HEAD OF SESSION: Lect. Vasyl PUZANOV
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Vorya Shabrandi

Knowledge of Master of
International Relations
University of Guilan Iran

ANALYSIS OF HISTORICAL ROOTS
REASONS OF PUTIN'S ATTACK ON
UKRAINE IN THE FRAMEWORK OF
REALISM THEORY (NEW REALNESS)
INTERNATIONAL RELATIONS

Vorya Shabrandi

Knowledge of Master of
International Relations
University of Guilan Iran

PUTIN'S ATTACK ANALYSIS TO UKRAINE
IN THE FRAMEWORK OF REALISM
THEORY OF INTERNATIONAL
RELATIONS

Md. Nazmul Hossain
Abbas Raheem Salih

RUDN University, Moscow,
Russia

MICRO-SAVING BASED CO-OPERATIVE
INVESTMENT TO ACCELERATE THE
SMES AND IMPROVE THE POVERTY
CONDITION IN BANGLADESH

Dr. Arti Aneja

Assistant Professor, Campus
Law Centre, Faculty of Law,
University of Delhi, New Delhi,
India

SUSTAINABLE TOMORROW: ROLE OF
WOMEN IN STRENGTHENING ESG
(ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND
GOVERNANCE)

Lect. Vasyl PUZANOV

Zaporizhzhia National
University, Zaporizhzhia,
Ukraine

MODERN USE OF FLASHCARD
METHODS FOR LEARNING FOREIGN
LANGUAGES

Dr. Farideh Davoudi
Moghadam

Associate Professor,
Department of Persian
Language and Literature,
Shahed University, Tehran,
Iran.

REPRESENTATION OF THE CONCEPT OF
HAPPINESS IN RUMI'S WORKS

Aamna Saleem Khan
Irshad Ullah

Department of Education
Abdul Wali Khan University
Mardan

FUTURE OF COMPUTER SCIENCE
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ONLINE PRESENTATIONS
09.06.2022
BAKU LOCAL TIME
11:00-13:30 | Session-1,Hall-2

Meeting ID: 811 8315 9898
Passcode: 255696

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Mustafa KARABULUT
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Muharrem ARAS

Iğdır, serbest araştırmacı

LONGING FOR AZERBAIJAN IN RAMIZ
OZLER'S POEMS

Prof. Dr. Mustafa
KARABULUT

Adıyaman University

THE PERCEPTION OF THE MOTHER IN
AHMET HAŞİM'S POEMS

Ulduza ADIGOZALOVA

Muğla Sıtkı Koçman
University, Muğla, Türkiye

A REWIEV OF MURAT KÖMÜR’S STORM
WARRIORS 2- MONSTER FANTASY
NOVEL

Səadət Mazanova
Leyla Həmidova

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti

“ALQORİTMLƏŞDİRMƏNİN ƏSASLARI”
MÖVZUSUNUN KOLLEKTİVLƏ İŞ
METODLARI İLƏ TƏDRİSİ SOSİALLAŞMA
VASİTƏSİ KİMİ

Seher Selin ÖZMEN

Tekirdağ Namık Kemal
University

THE IMPORTANCE OF MANNA COUNTRY
IN FOREIGN POLITICS OF THE URARTU
STATE

Selim KARYELİOĞLU

Karadeniz Teknik Üniversitesi

RECONSIDERING THE NATION STATE:
REINCREASED EFFECTIVENESS OF
NATION-STATES IN THE CONTEXT OF
NEW DEVELOPMENTS IN THE WORLD

Saida Hasanova

Baku State University

Y.T.KRUSHINSKY'S MISSION TO THE
AZERBAIJAN SAFAVIDS STATE

Erdal SEZGİ

Nahçıvan Devlet Üniversitesi,
Genel Türk Tarihi Bölümü

THE MIGRATION OF ARMENIANS TO
REVAN

F.ü.f.d Göyərçin Abidqızı

AMEA Nizami Gəncəvi adına,
Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı
muzeyi

IDEAS OF NATIONAL INDEPENDENCE IN
THE CREATIVITY OF M.A.RASULZADE
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AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Assoc. Prof. Dr. Kamala
Tahsin KERIMOVA

Ağrı İbrahim Çeçen University,
Agri, Turkey

“THE KHOJALY MASSACRE THROUGH
THE EYES OF THE KARABAKH PEOPLE”

Rahim Həsənov

AMEA Şəki Regional Elmi
Mərkəzi

SHEKI UYEZD IN THE 20-30S OF THE XX
CENTURY. SHEKI UPRISING

Assist. Prof. Dr. Mustafa
DURDU

Karamanoglu Mehmetbey
University, Karaman, Turkey

SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF
BADEMLI VILLAGE IN ALADAĞ
DISTRICT IN THE MIDDLE OF THE 19TH
CENTURY

Firudin Rzayev

AMEA Naxçıvan Bölməsi,
İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat
İnstitutu, Onomastika
şöbəsinin müdiri

ANCIENT TURKISH COUNTRY SHUSHA
WHICH HIS HISTORY STANDS VI-III
MILLENNIUM B.C.

Asadova Ayten Vagif

Sumgait State University

QARABAĞDA MƏHV EDİLƏN
MUZEYLƏRİMİZİN YENİDƏN BƏRPASI
VƏ TARİXİ İRSİMİZİN TƏBLİĞİ

Elnara MADATOVA

İstanbul University

QARABAĞ XANLIĞI DÖVRÜNDƏ
SARAYLAR

Aghayeva Sevda Aydın kızı

ASPU, senior teacher of
Foreign Language Centre

DEAR SHUSHA, YOU ARE RFEE!

Mustafa ECE
Mesut ŞÖHRET

Gaziantep University

THE EFFECTS OF TURKEY'S OPEN-DOOR
POLICY ON TURKEY-EUROPEAN
RELATIONS
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Orynbekov K.S.
Turkhanova A.Z.

L.N. Gumilyov Eurasian
National University,
Kazakhstan

ADAPTATION OF IMMIGRANTS FROM
MUSLIM COUNTRIES AS A SECURITY
FACTOR IN WESTERN EUROPE

Prof. Dr. Zh. Beristen
Dautov N.

T. Zhurgenov Kazakh National
Academy of Arts

CONTINUITY OF THE WORKS OF THE
ARTIST-JEWELER ESTAI DAUBAYEV
WITH THE KAZAKH NATIONAL
CULTURE

Beristen Zhanarbek
Magzhan Sarybayev
Turgaliev Kuandyk

Al-Farabi Kazakh National
University, Almaty,
Kazakhstan

CULTURAL AND SOCIAL FACTORS OF
GRAPHIC DESIGN DEVELOPMENT

Zahraa Muthana
Ansam Yaroub Khyoon

University of Wasit &
University of Baghdad

MESOPOTAMIAN MYTH OF CREATION
IN ANDREW MATHEWS’ MARDUK THE
MIGHTY: AND OTHER STORIES OF
CREATION (1997)

Uloh-Bethels, Annah C.
Mbegbu, Chekwube C.
Menakaya, Cherechi M.

University of Nigeria Nsukka,
Enugu State Nigeria

COMPETENCY IMPROVEMENT NEEDS
OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS FOR
EFFECTIVE TEACHING AND
PRODUCTION OF SECONDARY SCHOOL
GRADUATES SKILLED IN WRITING

RAFAEL LOPES BATİSTA
MARSIEL PACIFICO

Universidade Estadual De
Mato Grosso Do Sul (Uems),
Campo Grande, Brazil

RITUAL STUDIES AS A STRATEGY OF
RESISTANCE TO THE CULTURE OF
ATTENTION DEFICIT

Prof. Dr. Dr. Morakeng
Edward Kenneth Lebaka

University of Zululand –
KwaDlangezwa Campus;
Faculty of Humanities & Social
Sciences, Department of
Creative Arts, South Africa

ENHANCING THE SOCIAL, SPIRITUAL
AND MORAL CONCERNS OF THE
COMMUNITY THROUGH
RATIONALIZING MYRIADS OF BAPEDI
MUSIC GENRES: THE CASE OF
MAKGAKGASA MUSICAL ARTS
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AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Erol TAŞ
Tülin HÜNDÜR
Meral ÇELİKOĞLU
Hacı Mehmet YEŞİLTAŞ

Ordu University, Ordu, Turkey

DEVELOPMENT OF BIOTECHNOLOGY
ACHIEVEMENT TEST FOR SCIENCE
TEACHERS

Tülin HÜNDÜR
Hacı Mehmet YEŞİLTAŞ
Meral ÇELİKOĞLU
Erol TAŞ

Ordu University, Ordu, Turkey

INVESTIGATION OF THE STUDIES
PUBLISHED BETWEEN 2012-2022 ON
THE USE OF VIRTUAL LABORATORY IN
SCIENCE EDUCATION

Nurgul BUTUNER
Jale IPEK

Uludag University, Bursa,
Turkey
Ege University, İzmir, Turkey

EXAMINATION OF SIXTH-GRADE
STUDENTS' PROCESS OF CREATING THE
KNOWLEDGE OF THE PARALLELING
FIELD ACCORDING TO THE RBC+C
MODEL: A TEACHING EXPERIMENT

Nurgul BUTUNER
Menekse Seden TAPAN
BROUTIN
Gul KALELI YILMAZ

Uludag University, Bursa,
Turkey

EVALUATION OF THE MATHEMATICS
TEACHING PROCESS IN THE PANDEMIC
PERIOD WITHIN THE FRAMEWORK OF
SECONDARY SCHOOL TEACHERS'
OPINIONS

Tuba YENİL
Çiğdem ARSLAN
Menekşe Seden TAPAN
BROUTIN

Bursa Uludağ University,
Bursa, Turkiye

PRE-SERVICE MATHEMATIC TEACHERS’
VIEWS ON THE MIND MAP

Tuba YENİL
Çiğdem ARSLAN

Bursa Uludağ University,
Bursa, Turkiye

EXAMINATION OF MIND MAP
EVALUATION RUBRICS CREATED BY
PROSPECTIVE MATHEMATIC TEACHERS

Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK
Mohammed MOHAMMED

Sakarya University of Applied
Sciences, Sakarya, TÜRKİYE
Baghdad University, IRAK

DETERMINING THE IMPORTANCE OF
LIMITLESS IMPROVEMENT AND
SERVICE QUALITY FACTORS: A STUDY
AT BAGHDAD UNIVERSITY

Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK

Sakarya University of Applied
Sciences, Sakarya, TÜRKİYE

DETERMINING THE IMPORTANCE
LEVEL OF HEALTH EFFECT THEORY
FACTORS IN ENTREPRENEURSHIP: THE
CASE OF AZERBAIJAN

Hüseyin Miraç Pektaş
Sevilay Karamustafaoğlu
Orhan Karamustafaoğlu

Kırıkkale University, Kırıkkale,
Turkey
Amasya University, Amasya,
Turkey

DESIGNING AN INQUIRY-BASED STEM
ACTIVITY: EXAMPLE OF FORCE AND
MOTION

Hüseyin Miraç Pektaş
Sevilay Karamustafaoğlu
Orhan Karamustafaoğlu

Kırıkkale University, Kırıkkale,
Turkey
Amasya University, Amasya,
Turkey

EXAMINATION OF CHEMISTRY
PROSPECTIVE TEACHERS'
QUALIFICATIONS TO PREPARE
CONCEPTUAL CHANGE TEXTS
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AUTHORS
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TOPIC TITLE

Ülviyyə Akif qızı Əfəndiyeva

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti

ÜNSİYYƏT PROSESİNDƏ QARŞILIQLI
ANLAMA VƏ ONUN QURULMASININ
MƏRHLƏLƏRİ

Rəhimova Gulnara Sahib qizi

Azərbaijan Tibb Universiteti

CÜMLƏ MƏTN DİLÇİLİYİNİN OBYEKTİ
KİMİ

Qadaşova Aybəniz Azik Qizi

Azərbaijan Tibb Universiteti

ABOUT THE WORD FORMATION IN
TURKIC LANGUAGES

Xuraman Hacıyeva

Azerbaycan Milli Bilimler
Akademisi

AZƏRBAYCAN VƏ İBRİ DİLLƏRİNDƏ
TABELİ VƏ TABESİZ MÜRƏKKƏB
CÜMLƏLƏRİN ƏSAS LİNQVİSTİK
XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Zaur Hacıyev

AMEA Məhəmməd Füzuli
adına Əlyazmalar İnstitutu,
böyük elmi işçi

ƏRƏB DİLÇİLİYİNDƏ ƏRƏBLƏRLƏ
YANAŞI QEYRİ-ƏRƏBLƏRİN ROLU

Dilarə Kərimova

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universitetinin Şəki filialı,
Filologiya, Xarici dil
müəllimliyi, Şəki, Azərbaycan

SÜRƏTLİ OXU NƏDİR VƏ ONU NECƏ
UĞURLA ÖYRƏNMƏK OLAR?

Aynurə Murad Qızı
Manafova

Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universiteti

YERLİ DİLLƏRİN QORUNMASI

Kəmalə Rüstəm qızı Quliyeva

ADPU-nun ümumi pedaqogika

ŞUŞADA İLK ANA DİLİ MƏKTƏBİ

Turan Məhərrəmbəy
ƏHMƏDLİ
Elmira RƏHMƏTZADƏ
Gülər ƏLİYEVA

Milli Aerokosmik Agentliyinin
Xüsusi Konstruktor Texnoloji
Bürosu

LƏNKƏRAN BÖLGƏSİNİN İQLİMİNİN
KƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARINA
TƏSİRİ

Assoc. Prof. Gunay Gafarova

Azerbaijan Tourism and
Management University,
Azerbaijan, Baku

SHUSHA, THE CULTURAL CAPITAL OF
AZERBAIJAN, AS SKETCHED BY
RUSSIAN ARTISTS OF THE 19th
CENTURY

Assoc.Prof. Sevinj
Jabrayilzadeh
Khuraman Alieva

Azerbaijan State Pedagogical
University

USING PROGRAMMING LANGUAGE IN
EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL
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AUTHORS
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TOPIC TITLE

Şükrü OLCAY

Marmara Universty, Istanbul,
Turkey

A VIEW OF TURKISH LANGUAGE AND
LITERATURE EDUCATION IN HIGH
SCHOOLS FROM TEACHERS' EYES

Hanife AKGÜL

Çanakkale Onsekiz Mart
Universty, Çanakkale, Türkiye

EXAMINATION OF ATTACHMENT
INJURIES OF MARRIED INDIVIDUALS IN
TERMS OF VARIOUS VARIABLES

Hanife AKGÜL

Çanakkale Onsekiz Mart
Universty, Çanakkale, Türkiye

INVESTIGATION OF INDIVIDUALS
LEVELS OF FORGIVENESS, SELFSENSITIVITY AND SUBJECTIVE
WELLNESS IN TERMS OF VIOLENT
DIGITAL GAME PLAYING

Nigar İmaməliyeva

Azerbaijan State University of
Economics

CULTURAL AND HISTORICAL
MONUMENTS SHUSHA

Melisa Demirkan
Dilara Zeynep Ulusan
Senem Nur Özçelik
Fatma Nur Dolu
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Deniz
Günaydın
Dr. Öğr. Üyesi Gökce Gürdil
Birinci
Prof. Dr. İshak Özkan

Konya Gıda ve Tarım
Üniversitesi, Konya, Türkiye

INVESTIGATION OF ACADEMIC
MOTIVATION LEVELS OF UNIVERSITY
STUDENTS IN TERMS OF FAMILY
BELONGING AND VARIOUS VARIABLES
DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Duygu YILDIZ
İsmail KİNAY

Dicle University, Diyarbakır,
Turkey

CURRICULUM LITERACY

Serkan GÖKALP

Mersin Universty

INVESTIGATION OF MIDDLE SCHOOL
TEACHERS’ PERCEPTIONS OF
ACADEMIC SELF-EFFICACY INTERMS OF
SEVERAL VARIABLES

Serkan GÖKALP

Mersin Universty

CONFLICT RESOLUTION STRATEGIES
WHICH MIDDLE SCHOOL TEACHERS
USE

Muammer Ergün
Burcu Karabulut Coşkun

Kastamonu University,
Kastamonu, Turkey

ACİL UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE
OKUL YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK TİPİ
VE ÖĞRETMENLERİN
TÜKENMİŞLİKLERİNİN ÖĞRETMEN
ALGILARINA GÖRE İNCELENMESİ

Ordu University, Ordu, Turkey

INDIVIDUALIZED EDUCATION IN
SCIENCE TEACHING

Ordu University, Ordu, Turkey

COMPUTATIONAL THINKING AND
“UNPLUGGED” LEARNING ACTIVITIES in
SCIENCE EDUCATION

Hacı Mehmet YEŞİLTAŞ
Meral ÇELİKOĞLU
Tülin HÜNDÜR
Erol TAŞ
Meral ÇELİKOĞLU
Tülin HÜNDÜR
Hacı Mehmet YEŞİLTAŞ
Erol TAŞ
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AUTHORS
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Gümüşhane University

THE EFFECTS OF COVID-19, HEDONIC
AND UTILITY MOTIVATIONS ON ONLINE
PURCHASE INTENTION AND THE
INTERMEDIATE ROLE OF ONLINE
TRUST

Assist. Prof. Dr. İbrahim
AVCI

Gümüşhane University

MEDIATING ROLES OF HEALTH AND
ENVIRONMENTAL AWARENESS IN THE
IMPACT OF COVID-19 ON SUSTAINABLE
CONSUMPTION BEHAVIOR

Zərifə Şamil qızı Cavadova

ADPU-nun Şamaxı filialı

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ ŞAMAXININ
SOSİAL-İQTİSADİ,MƏDƏNİ İNKİŞAFI

Prof. Dr. Mete Sezgin
Taleh Mansurov

Selçuk University

SELECTION OF DARK TOURISM
DESTINATIONS IN KARABAKH
ACCORDING TO MULTIPLE CRITERIA

Süleyman ÖZMEN

İstanbul Rumeli University

CHANGING BALANCES IN SOUTH
CAUCASUS AFTER 44 DAYS WAR, KEY
AZERBAIJAN AND KEY ZENGEZUR

Sadettin PAKSOY
Merve KAPLAN

Gaziantep University,
Gaziantep, Türkiye

ARTS ECONOMY

Sadettin PAKSOY
Merve KAPLAN

Gaziantep University,
Gaziantep, Türkiye

ECONOMY OF SYMBOLIC GOODS

Prof. Dr. Metin KASIM
Murat ÇİL

Çanakkale Onsekiz Mart
University, Çanakkale, Türkiye

ETHICAL VIOLATIONS IN THE LOCAL
MEDIA

Hüseyin ÇAM
İbrahim Yaşar KAZU

Fırat Univercity, Elazığ,
Türkiye

CLASSROOM TEACHER TRAINING IN
TURKEY

Assist. Prof. Dr. İbrahim
AVCI
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AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Turkan Azizzade

ANAS Institute of Linguistics
named after Nasimi

SUFFERINGS OF SAINT SHUSHANIK

Səkinə Əliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti,
Azərbaycan dili kafedrası,
Bakı, Azərbaycan

GÖYÇƏ MAHALI ŞİVƏLƏRİ VƏ TÜRKİYƏ
TÜRKCƏSİNDƏ İŞLƏNƏN ORTAQ
SÖZLƏRİN LEKSİK CƏHƏTDƏN TƏHLİLİ

Nigar İsmayılova

Azərbaycan Dövlər Pedaqoji
Universiteti

MƏKTƏBƏQƏDƏR MÜƏSSİSƏLƏRDƏ
MƏŞĞƏLƏ PROSESİNDƏ KİÇİK YAŞLI
UŞAQLARIN VƏTƏNDAŞLIQ BORCU
TƏRBİYƏSİ

Cavid Vəkil oğlu Bağırzadə

Gəncə Dövlət Universitetinin
Azərbaycan tarixi

QARABAĞ BÖLGƏSİNİN İLK ORTA ƏSR
ŞƏHƏRLƏRİNƏ DAİR MƏNBƏLƏR

Matanat Mustafayeva

Ganja State University,
doctoral student of the
Department of Azerbaijan and
World Literature, Ganja,
Azerbaijan

IN THE PLAY “FERYAD" THE CLASSIC
ETERNAL HERITAGE LOOK FROM THE
PERSPECTIVE OF NASIMI AND
HURUFISM

Səmiyyə BƏDƏLLİ

AZƏRBAYCAN TURİZM VƏ
MENECMENT
UNİVERSİTETİ,Sosialmenecment fakültəsi,Nəqliyyat
servisi ixtisası

TURİZM TERMİNOLOGİYASININ
KOMMUNİKATİV PROBLEMLƏRİ

Könül Zaur Qızı Şxəliyeva

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti, Bakı şəhəri

OXU TƏLİMİ PROSESİNDƏ
ŞAGİRDLƏRİN NİTQ VƏ TƏFƏKKÜRÜNÜ
İNKİŞAF ETDİRMƏYİN ƏHƏMİYYƏTİ

Dr. Qəndab Haqverdi Əliyeva

AMEA Nizami Gəncəvi adına
Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı,
Azərbaycan

MURADƏLİ QÜREYŞİ QAFLANTI
İSTİQLALÇI ŞAİR KİMİ
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AUTHORS
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TOPIC TITLE

Assoc. Prof. Dr. Mahmut
ÖZTÜRK

Harran University, Sanliurfa,
Turkey

SOME CONDITIONS OF ALLAH'S HELP

Assoc. Prof. Dr. Mahmut
ÖZTÜRK

Harran University, Sanliurfa,
Turkey

HIJRA AND ITS CONSEQUENCES ON
THE WAY OF GOD

Assoc. Prof. Dr. Mahmut
ÖZTÜRK

Harran University, Sanliurfa,
Turkey

WITH AN EXTRAORDINARY LIFE STORY,
Hz. MARY

Assoc. Prof. Dr. Ömer
Sabuncu

Harran University, Sanliurfa,
Turkey

OMAR’S PRE-ISLAMIC LIFE

Assoc. Prof. Dr. Ömer
Sabuncu

Harran University, Sanliurfa,
Turkey

OMAR IN THE PERIOD OF THE PROPHET

Assoc. Prof. Dr. Ömer
Sabuncu

Harran University, Sanliurfa,
Turkey

OMAR’S CONSENTS

Assoc. Prof. Dr. M. Cüneyt
GÖKÇE

Harran University, Sanliurfa,
Turkey

THE QUR'AN AND THE MUSLIM

Assoc. Prof. Dr. M. Cüneyt
GÖKÇE

Harran University, Sanliurfa,
Turkey

THE DIVINE ATTRIBUTES IN THE
MARIFETNAME OF IBRAHIM HAKKI

Assoc. Prof. Dr. M. Cüneyt
GÖKÇE

Harran University, Sanliurfa,
Turkey

THE SIZE AND LIMIT OF OBEDIENCE IN
ISLAM

Gamze ŞEKEROĞLU

Selçuk University, Konya,
Türkiye

DO THE DIRECTION OF ALTCOINS
DEPEND ON BITCOIN?

Assoc. Prof. Dr. Kamala
Tahsin KERIMOVA

Ağrı İbrahim Çeçen University,
Agri, Turkey

“THE KHOJALY MASSACRE THROUGH
THE EYES OF THE KARABAKH PEOPLE”

Leyla ALIYEVA

Ağrı İbrahim Çeçen University,
Agri, Turkey

“AZERBAIJAN TRANSLATION
ENCYCLOPEDIA”: “EVERYTHING ABOUT
TRANSLATION”
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AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Dosent Sevinc Zakir qızı
Abbasova

Naxçıvan Dövlət Universiteti

KARABAKH IS AZERBAIJAN! IN THE
TRACE OF HISTORY

Doç. Dr. Tahir ORUCOV

AMEA Folklor Enstitüsü

XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA ŞUŞA
VE KARABAĞ'DA ERMENİ
SOYKIRIMI VE KATLİAMLARI (MİR
MÖVSÜN NEVVAB'IN "1905-1906'DA
ERMENİ-MÜSLÜMAN ÇATIŞMASI"
KİTABININ MATERYALLERİ ÜZERE)

Ayətxan Ziyad
Babək İsgəndərov

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti. Elmi işçi

44 DAYS OF VICTORY MARCH: THE
VICTORY OF HISTORICAL JUSTICE
AND THE RESTORATION OF
INTERNATIONAL LAW

Ayətxan Ziyad
Babək İsgəndərov

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti. Elmi işçi

HEYDAR ALIYEV: A POLITICAL
FIGURE WHO MADE HISTORY,
STATE FOUNDER

Sahibə Xəlil qızı Ələkbərova

AMEA Milli Azərbaycan Tarixi
Muzeyi, “İnnovasiyalar və təhsil
proqramları şöbəsi”nin elmi işçisi
və dissertantı, Azərbaycan, Bakı
şəhəri

ARMENIAN VANDALISM: LOST AND
DESTROYED KARABAKH MUSEUMS

Məmmədzadə ÜLKƏR

Bakı Dövlət Universiteti, Qafqaz
xalqları tarixi kafedrası

II QARABAĞ MÜHARİBƏSİNDƏN
SONRA QAFQAZDA YARANAN YENİ
REALLIQLAR

Tahirə Həsənzadə

AMEA Məhəmməd Füzuli adına
Əlyazmalar İnstitutu

QARABAĞ MÖVZUSU QACARLAR
TARIXINDƏ “ŞUŞANI GERI ALIB,
ORADA MUSIQI OCAĞI QURMAQ
ISTƏYIRƏM”

Rahim Həsənov

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi

SHEKI UYEZD IN THE 20-30S OF
THE XX CENTURY. SHEKI
UPRISING

Lalə Hidayət qızı Paşayeva

AMEA Nizami Gəncəvi adına
Ədəbiyyat İnstitutu,
Nizamişünaslıq şöbəsi, Kiçik elmi
işçi

33 GÜNLÜK ŞUŞA MÜHASİRƏSİ VƏ
44 GÜNLÜK QARABAĞ
MÜHARİBƏSİ

Fil.ü.f.d Şəmsi Pənahoğlu

AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu

PƏNAHƏLİ XAN VƏ ONUN ŞAH
ƏSƏRİ-ŞUŞA ŞƏHƏRİ

Nazilə Abdullazadə

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Unversiteti Filologiya fakültəsi
Ədəbiyyatın tdrisi texnologiyası
kafedrası

AZƏRBAYCAN BƏDİİ NƏSRİNDƏ
ŞUŞA FACİƏLƏRİNİN BƏDİİ İNİKASI
TARİXİ ZAMAN KONTEKSİNDƏ
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Məmmədli Xəyalə İlham qızı

Bakı şəhəri, AMEA, Mərkəzi Elmi
Kitabxana

AZƏRBAYCANIN ƏRAZİ
BÜTÖVLÜYÜNƏ QARŞI CƏHD:
DAĞLIQ QARABAĞ MUXTAR
VİLAYƏTİNİN YARADILMASI

Zülfiyyə Vəliyeva

ADPU ETM-nin elmi əməkdaşı,
Respublikanın Əməkdar Müəllimi

QARABAĞIN DÖYÜNƏN QƏLBİ
MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİ ŞUŞA

ANAS, Sheki RSC

DEVELOPMENT DYNAMICS AND
CHARACTERISTICS OF LEATHERDRESSING IN SHEKI DISTRICT OF
NORTHERN AZERBAIJAN AT THE
BEGINNING OF THE XIX-XX
CENTURIES

Babayeva Aytən İsmayıl qızı

AMEA Mərkəzi Elmi kitabxana

44 GÜNLÜK VƏTƏN MÜHARİBƏSİ
DÖVRÜNDƏ BEYNƏLXALQ
TƏŞKİLATLARIN VƏ DÜNYA
DÖVLƏTLƏRİNİN MÖVQEYİ

Ələkbərova Bahar Hacıağa Qızı

A.S.Makarenko Adına Humanitar
Fənlər

MƏDƏNİYYƏT PAYTAXTI ŞUŞA

Prof. Dr. Minaxanım Təkləli
Nuriyeva

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti

QARABAĞIN YER ADLARI TARİXMƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİDİR

Raqub Kərimov
Ruqiyyə Səfərova
Gülçöhrə Salehzadə

AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar
İnstitutu
Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universiteti (UNEC)

VATANSEVER ŞAİR: MUHAMMED
AĞA MÜŞTERİ

Dr.Arzu Məmmədxanlı

Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası

QARABAĞIN BÜLBÜLÜ – MURTUZA
MƏŞƏDİ oğlu MƏMMƏDOV
(BÜLBÜL)

Bakı Dövlət Universiteti

QARABAĞ GENERALQUBERNATORLUĞU:QƏLƏBƏ
TARIXIMIZIN QIZIL HƏRFLƏRLƏ
YAZILAN SƏHIFƏLƏRINDƏN BIRI

Elshan Abdurahmanov

Hüseynova Könül Ramiz qızı

Coffee Break: 15:30-16:00
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AUTHORS
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TOPIC TITLE

Prof. Həcər Hüseynova

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti, filologiya fakültəsi

ŞUŞANIN YER ADLARI

Aliyeva Leyla Elkhan

Azerbaijan / Sumgait, Sumgait
State University, History and
geograph

SHUSHA YESTERDAY AND TODAY

Assoc.Prof. Mahir Hamidov

Institute of Oriental Studies of
ANAS, East-West department,
Baku, Azerbaijan

İMPORTANCE OF ZANGAZUR
CORRIDOR IN EAST-WEST
İNTERNATIONAL TRANSPORT
SYSTEM

Lütviyyə Yəhyazadə

Azərbaycan Mətbuat Surası
Ahıllar birliyinin üzvü

AZƏRBAYCAN BAYRAĞI ŞUSADA
DALĞALANIR!

Nəbi Nazir oğlu Əsədli

ADPU, Azərbaycan tarixi kafedrası

İŞGALDAN AZAD EDİLMİŞ ŞUŞANIN
EKOLOJİ MÜHİTİNİN BƏRPASI
İŞLƏRİ

Afaq Qasımova

AMEA-nın Folklor İnstitutu,
Azərbaycan

NƏBİNİN QAÇAQÇILIQ ETDİYİ
BÖLGƏLƏR VƏ ONLAR HAQQINDA
TARİXİ HƏQİQƏTLƏR

Nurlan Nasirov

QƏRBİ KASPİ UNİVERİSTET,
Siyasi və İctimai Elmlər Məktəbi,
Tarix bölümü, Bakı, Azərbaycan

TÜRK-MOĞOL HAKİMİYYƏTİ
DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCANIN
QARABAĞ BÖLGƏSİNİN STRATEJİ
ƏHƏMİYYƏTİ

Günay Nəciyeva
Elnur Nəciyev

AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix
İnstitutu
“Azərbaycanın orta əsrlər tarixi”
şöbəsinin doktorantı
Mirzə Fətəli Axundov adına
Azərbaycan Milli Kitabxanası,

ŞUŞA TARİXİNƏ DAİR DƏYƏRLİ
MƏNBƏ

Doç. Dr. Mübariz Ağalarlı

AMEA Tarix İnstitutu, ADPU
Tarix-Coğrafiya fakültəsi,
Azərbaycan tarixi kafedrası, Bakı,
Azərbaycan

AZƏRBAYCANDA DÜNYƏVİ
TƏHSİLİN İNKİŞAFINDA ŞUŞA
ŞƏHƏRİNİN ROLU (XIX - XX ƏSRİN
ƏVVƏLLƏRİ

f.ü.f.d Imanov Güləhməd Nağı
oğlu

Bakı Dövlət Üniversiteti Şərq
Şünaslıq fakultəsi Türk dili
bölümü

SETTLEMENTS IN NAGORNOKARABAKH AND BRIEF
EXPLANATIONS ABOUT THEM

Prof. Fərrux Abbas oğlu
Rüstəmov

ADPU-nun İbtidai təhsil
fakültəsinin dekanı

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ
UNİVERSİTETİNİN ŞUŞA FİLİALI
(1989-1992-ci illər)

Sevil Qiyas qızı Həsənova

Bakı Dövlət Universiteti

II QARABAĞ SAVAŞI VƏ
İNFORMASİYA MÜHARİBƏSİ
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Bəxtiyar Həsənov

Azerbaycan Milli Bilimler
Akademisi, Bakü, Azerbaycan

XX ƏSİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ ŞUŞA
ŞƏHƏR DUMASININ
FƏALİYYƏTİNDƏ NƏQLİYYAT
YOLLARI MƏSƏLƏLƏRİ (ARXİV
SƏNƏDLƏRİ ƏSASINDA)

Aytən Əhmədova

Gəncə Dövlət
Universiteti,Filologiya,
Azərbaycan dili, Gəncə,
Azərbaycan

“DASTANİ- ƏHMƏD HƏRAMİ”
ƏSƏRİNDƏ İŞLƏDİLMİŞ
ƏVƏZLİKLƏRİN ÜSLUBİ
XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Prof. Dr. Tahirə Məmməd

AMEA Nizami Gəncəvi adına
Ədəbiyyat İnstitutu, Ədəbiyyat
nəzəriyyəsi şöbəsi, Bakı,
Azərbaycan

MİR MÖHSÜN NƏVVAB
YARADICILIĞINDA DİNİ VƏ MİLLİ
KİMLİYİN İFADƏSİ

Müseyib İbrahim oğlu İlyasov

Azərbaycan Dövlət pedaqoji
Universiteti

ŞUŞA PEDAQOJİ SEMİNARİYASININ
İLK DİREKTORU

Gülnarə Məmmədova

AMEA Nizami adına Ədəbiyyat
İnstitutu

BƏDİİ TƏKRARLARIN ÇAĞDAŞ
ŞEİRİN FORMALAŞMASINDA ROLU

Sədiyyə Xanlarova

AMEA Məhəmməd Füzuli adına
Əlyazmalar İnstitutu

MİRZƏ HƏSƏN QARABAĞI
ŞEİRLƏRİNİN SƏCİYYƏVİ
XÜSUSİYYƏTLƏRİ BARƏDƏ

Məmmədova Həyat

Bakı Dövlət Universiteti

YAŞAR KAMALIN HƏYAT VƏ
YARADICILIQ YOLU

Baku, Azerbaijan

PRİMARY AND SECONDARY
SCHOOL STUDENTS RELATED TO
FİNANCİAL LİTERACY ATTİTUDES
AND OPİNİONS (AZERBAİJAN
EXAMPLE)

Gunel Mammadova

Coffee Break: 15:30-16:00
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TOPIC TITLE

Fil.e.d. Pərvanə Bəkirqızı
(İsayeva)

AMEA Nizami Gəncəvi adına
Ədəbiyyat İnstitutu

ƏBDÜRRƏHİM BƏY HAQVERDİYEVİN
İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ VƏ BƏDİİ
YARADICILIĞI MİLLİ MƏFKURƏ
KONTEKSTİNDƏ

Anar Nadir oğlu İsmayılov

Mingəçevir şəhər 7 saylı orta
məktəbin direktoru

44 GÜNLÜK VƏTƏN MÜHARİBƏSİNİN
DÜNYA HƏRB TARİXİNDƏ YERİ

Rəna QURBANOVA

“Naxçıvan” Universiteti,
Pedaqoji fakültə, “Ümumi tarix”
kafedrası, Naxçıvan şəhəri,
Azərbaycan

DAĞLIQ QARABAĞ HADİSƏLƏRİ VƏ
NAXÇIVAN

Zəminə Gülüstani Xosrov qızı

AMEA-nın Dilçilik İnstitutunun
doktorantı
Mingəçevir Dövlət
Universitetinin müəllimi

ÜMUMTÜRK ONOMASTİKASINDA
ETNİK PROSESLƏRİN İZLƏRİ

Naibə Əhmədova

Azərbaycan, Bakı şəhəri,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti, Azərbaycan tarixi
kafedrasının müdiri

RUS TARİXŞÜNASLIĞINDA XIX ƏSR
AZƏRBAYCAN TARİXİ MƏSƏLƏLƏRİ

Dok. Arif ELİZADE

Western Caspian University,
Tarih, Kafkasya tarihi, Bakü,
Azerbaycan

XIX ƏSRİN II YARISINDAN SONRA
QAFQAZ XALQLARININ SİBİRƏ VƏ
OSMANLI İMPERİYASI
TORPAQLARINA MİQRASİYASI VƏ
MİQRASİYANIN SƏBƏBLƏRİ

Günel Həmidqızı Əmilova

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti

QARABAĞ XALÇAÇILIQ MƏKTƏBI
TARIXINƏ BIR NƏZƏR

Natəvan Bağırova

AMEA N.Gəncəvi adına Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi,
Qədim və orta dövrlər
Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqi
və təqdimi şöbəsinin elmi işçisi,
Bakı, Azərbaycan

ƏBU NÜVAS ABBASİLƏR SARAYINDA

Günel Orucəliyeva

Bakı Dövlət Universiteti,
Azərbaycan, Bakı

VƏTƏN MÜHARİBƏSİ BAKI DÖVLƏT
UNIVERSITETİNİN İNFORMASİYA
KONTEKSTİNDƏ

Şiruyə Azadəliyeva

ADPU-nun Ümumi pedaqogika
kafedrasının dosenti

AZƏRBAYCANDA MİLLİ ELMİPEDAQOJİ KADR HAZIRLIĞININ
İLKİN MƏRHƏLƏSİ (XX ƏSRİN 20-ci
illəri)
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İbrahimli Mehin Bayram qızı

Sumqayıt Dövlət Universiteti

MADDİ MƏDƏNİ İRSIN
QORUNMASINDA HEYDƏR ƏLİYEV
FONDUNUN ROLU

Bənövşə Niyaz qızı Hacıyeva

Bakü Devlet Üniversitesi, Doğu
Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü,
Bakü,Azerbaycan

TÜRKİYƏ TÜRKCƏSİNDƏ İDİOMATİK
İFADƏLƏRİN LEKSİK-SEMANTİK VƏ
QRAMMATİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Tora Mammadova

SDU, Filologiya, Azərbaycan
ədəbiyyatı, Sumqayıt,
Azərbaycan

ÇAĞDAŞ ROMANDA ALTERNATİV
TARİXİN BƏDİİ SİNTEZİ (“AĞRI”
ROMANI ƏSASINDA)

Ramiz QASIMOV

AMEA Naxçıvan Bölməsi

YAZIÇI VƏ İCTİMAİ XADİM YUSİF
VƏZİR ÇƏMƏNZƏMİNLİNİN
YARADICILIĞINDA MİLLİ İSTİQLAL
VƏ CÜMHURİYYƏT MƏSƏLƏSİ

R.N.Qasımova

ADPU

“MƏN” KONSEPSİYASI PROBLEMİ VƏ
ONUN FORMALAŞMASINDA
VƏTƏNPƏRVƏRLİK HİSSİNİN ROLU

Prof. Dr. Kübra Əliyeva
Zeynalova Aygün

"Əməkdar incəsənət xadimi
AMEA-nın Memarlıq və
İncəsənət İnstitutu
“Qafqaz Albaniyasının Memarlıq
və İncəsənəti” şöbəsinin rəhbəri"
AMEA-nın Memarlıq və
İncəsənət İnstitutu, “Qafqaz
Albaniyasının Memarlıq və
İncəsənəti” şöbəsinin şöbənin
kiçik elmi işçisi

AZƏRBAYCANIN İSTEDADLAR
MƏRKƏZİ

Coffee Break: 15:30-16:00
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Aynur Qafarlı

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universitetinin
“Türk araşdırmaları” bölməsinin
kiçik elmi işçisi

VƏTƏN TORPAĞININ SÖZ XƏRİTƏSİ

Anar İsmayılov

Mingəçevir Dövlət Universiteti

44 GÜNLÜK VƏTƏN MÜHARİBƏSİNİN
DÜNYA HƏRB TARİXİNDƏ YERİ

Fereh Sukurova

Azerbaijan National Academy of
Science Institute

THERE IS NO KARABAKH WITHOUT
SHUSHA, AND AZERBAIJAN
WITHOUT KARABAKH: HEYDAR
ALIYEV

Dr. Gülər Mikayıl

Baki Dövlət Universiteti

MÜHARİBƏ SƏRAİTİNDƏ ƏSGƏR VƏ
ZABİTLƏRİN PSİXOLOJİ
HAZIRLIĞININ MÜQAYİSƏLİ
ARAŞDIRILMASI VƏ ŞUŞA
DÖYÜŞÜNÜN TƏSVİRİ

Həsənova Könül

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti, Azərbaycan, Bakı

LAÇIN LAYLA VƏ OXŞAMALARINDA
ETNOQRAFİZMLƏR

Könül Həsənova

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti, Azərbaycan, Bakı

ƏMR CÜMLƏLƏRİNDƏ QƏNAƏT
PRİNSİPİNİN NƏSR MƏTNLƏRİNDƏ
TƏZAHÜRÜ

Türkan Azad qızı Mehdiyeva

AMEA akad. Z.M.Bünyadov
adına Şərqşünaslıq İnstitutu

AZAD QARADƏRƏLİNİN
YARADICILIĞINDA QARABAĞ
MÖVZUSU

Firidə Mustafayeva

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
ADPU-nun Şamaxı filialı

QEYRİ STANDART MƏSƏLƏLƏR VƏ
ONLARIN HƏLLİNİN TƏLİMİNDƏ
QRAFİK TƏSVİRLƏRDƏN İSTİFADƏ
YOLLARI

Dos.Dr. Sönməz Abbaslı

AMEA Folklor İnstitutu

DİNİ-TARİXİ ŞƏXSİYYƏTLƏRLƏ
BAĞLI MƏNQƏBƏLƏR (Qarabağ folklor
materialları əsasında)

Baxşəliyev Adil Baxşəli oğlu

Sumqayıt Dövlət Universiteti

İKİNCİ QARABAĞ MÜHARİBƏSİNDƏ
QƏLƏBƏMİZ AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ
İLHAM ƏLİYEVİN GÜCLÜ SİYASİ
İRADƏSİNİN NƏTİCƏSİDİR

Dr. Ragif Huseynov
Dr. Hidayat Ullah Khan

Azerbaijan Technological
University, Ganja, Azerbaijan

EXPOLRING NEXUS BETWEEN
AGRICULTURAL DEVELOPMENT AND
FOOD SECURITY: A CASE OF
AZERBAIJAN REPUBLIC
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National Univesity of Modern
Languages (NUML), Islamabad,
Pakistan
Mehriban Namiq qızı
Əhmədova

Şamaxı şəhər Avropa liseyin
müəllimi

MÜƏLLİM ETİKASININ PEDAQOJİ
FƏALİYYƏTƏ TƏSİRİ

Habil İsmiyəli oğlu Həsənov

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti

RUSİYANİN AZƏRBAYCAN
TORPAQLARİNDA ERMƏNİ DÖVLƏTİ
YARATMAQ PLANİ (XVİİİ ƏSRİN İİ
YARİSİ)

Əziz Əliyev

Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi

QLOBAL MİQRASİYA PROBLEMİ
FONUNDA: QARABAĞIN SOSİAL
GƏLƏCƏYİ

Vüsalə Vəli qızı Məmmədzadə

Azərbaycan Turizm və
Menecment Universitetinin
İctimai fənlər kafedrasının baş
müıllimi

QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİNİN TARİXİ
MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİMİZƏ
TƏSİRİ

Səltənət Əliyeva

AMEA Nizami Gəncəvi adına
Ədəbiyyat İnstitutu, Böyük elmi
işçi

YAZIÇI PSİXOLOGİYASI VƏ
DÜNYAGÖRÜŞÜNÜN
YARADICILIQDA İZLƏRİ
(Şərif Ağayarın yaradıcılığı əsasında)

Orucova Günel

AMEA- nın Nəsimi adına
Dilçilik İnstitutunun dissertantı

QƏZƏL ŞEİRİNİN DİL VƏ ÜSLUB
XÜSUSİYYƏTLƏRİ SƏLƏFLƏRDƏN
XƏLƏFLƏRƏ
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HEAD OF SESSION: Doç. Dr. Erestun MEHTİYEV
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Namig Hasanov

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Administrasiyasının
Mətbuat xidməti

TOURISM IN THE OCCUPIED
TERRITORIES DEVELOPMENT
PERSPECTIVES

Vakil Azimov

Azerbaijan Cooperatin University,
Doctoral student, Baku,
Azerbaijan

THE ROLE OF ESTABLISHMENT OF
A WINE CLUSTER IN THE SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF
KARABAKH ECONOMIC REGION

Xasay CAHANGİROV

Qərbi Kaspi Universiteti (WCU),
İqtisadiyyatı fakültəsi,
Doktorantura bölməsi, Bakı,
Azərbaycan

THE ROLE OF SPECIAL ECONOMIC
ZONES IN THE SETTLEMENT,
REINTEGRATION AND ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE
LIBERATED TERRITORIES

Səbinə Babayeva

Azərbaycan Turizm və Menecment
Universiteti, Sosial Menecment
Fakültəsi, İctimai fənlər kafedrası.
Bakı, Azərbaycan

CULTURAL TOURISM POTENSIAL
OF KARABAKH REGION

Əmiraslanova Dilarə
Əmiraslan qızı

Sumqayıt Dövlət Universiteti

İŞĞALDAN AZAD EDİLMIŞ
ƏRAZİLƏRİN İQTİSADİ
POTENSİALI VƏ ONDAN SƏMƏRƏLİ
İSTIFADƏ YOLLARI

Ləman Hüseynova

Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası, Tarix İnstitutu,
dissertant. Bakı, Azərbaycan

JOURNAL OF AZERBAIJANI
WOMEN FREEDOM - EASTERN
WOMAN (1928-1929)

Ahadova Gunel Tofig Gizi

Baku State University
ANAS CSL, Baku, Azerbaijan

THE ROLE OF THE DEPARTMENT
OF AZERBAIJAN STUDIES AND THE
NATIONAL DIGITAL MEMORY IN
THE DEVELOPMENT OF THE
INFORMATION AND
BIBLIOGRAPHIC APPARATUS OF
AZERBAIJANI STUDIES

Səidə Yusifova

Bakı Avrasiya Universiteti/ Bakı
Azərbaycan

MEDİA DİSKURSUNDA
EVFEMİZMLƏRİN ÜSLUBİ
POTENSİALI

Doçent Farhad Gamboy oğlu
Mikayilov
Mammadova Aynura
Mahammad gizi

UNEC Bilimsel Araştırma ve
Ekonomik Araştırma Enstitüsü,
kıdemli araştırmacı, Azerbaycan
Devlet Teknik Üniversitesi
Ekonomi ve İstatistik Bölümü'nde
doçent

ASKERİ ÇATIŞMALARIN
ZARARLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN
METODOLOJİK TEMELLER

Zeynəb Əhməd qızı Həcəmova

Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Fəlsəfə və
Sosiologiya İnstitutu
Bakı şəhəri, Azərbaycan

İDARƏETMƏDƏ ŞƏXSİYYƏTİN
İNTELLEKTUAL İNKİŞAFINDA
SOSİAL QAVRAYIŞIN ROLUNUN
SOSİAL-PSİXOLOJİ TƏHLİLİ
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Doç. Dr. Seide Guliyeva

Bakü Devlet Üniversitesi, Tarih
fakültesi

İDARİ VE MÜCADİLE MERKEZİ
OLARAK ŞUŞA ŞEHRİ

İbrahimli Mehin Bayram qızı

Sumqayıt Dövlət Universiteti

MADDİ MƏDƏNİ İRSIN
QORUNMASINDA HEYDƏR ƏLİYEV
FONDUNUN ROLU

Samirə Nail Qızı Ramazanova

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universitetinin baş müəllimi

MÜASIR AZƏRBAYCANQADININ
SOSIAL VƏ IŞGÜZAR STATUSUNA
DÖVLƏT QAYĞISI

Lamiyə MEHDİYEVA

Bakı Dövlət Universiteti,
Jurnalistika fakültəsi, Bakı,
Azərbaycan

MÜHARİBƏ DÖVRÜNDƏ
İNFORMASİYA SİYASƏTİNİN
TƏŞKİLİ: QAYDALAR VƏ ƏSAS
STEREOTİPLƏR

Zərifə Mahmud qızı Həmidova

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universitetinin Şamaxı filialı

REGİONLARIN PRİORİTET
TƏSƏRRÜFAT SAHƏLƏRİNİN
FUNKSİYASI VƏ ÖYRƏNİLMƏSİ
METODİKASI

Malik Mammadzade

UNEC, Economy, Economy, Baku,
Azerbaijan

QARABAĞ İQTİSADİ RAYONUNUN
XARİCİ İNVESTİSİYALARIN CƏLBİ
İMKANLARI

Fuad Əlinağı oğlu Qənbərov
Gülnar Xanlar qızı Səmədova

AMEA

QARABAĞDA SAĞLAMLIQ TURİZMİ
POTENSİALI VƏ İNKİŞAF
PERSPEKTİVLƏRİ

Ərəstun MEHDİYEV

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti

QARABAĞIN İŞĞALDAN AZAD
OLUNMASINDA AZƏRBAYCAN
NEFT STRATEGİYASININ ROLU
HAQQINDA

Sultanova Sevinc

Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı
Musiqi Akademiyası

AZAN SƏDALARI VƏ MUĞAM
İNTONASİYALARININ
VƏHDƏTİNDƏN YARANAN QƏLƏBƏ
NƏFƏSLİ “QARABAĞ
KOMPOZİSİYASI”

Könül İbrahim qızı Səmədova

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti

ORTAQ TÜRKCƏDƏ C VƏ Ç
HƏRFLƏRİYLƏ BAŞLAYAN QIPÇAQ
MƏNŞƏLİ SÖZLƏR VƏ ONLARIN
AZƏRBAYCAN DİLİNƏ
İNTEQRASİYASI
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AMEA Binası

HEAD OF SESSION: Doç. Dr. Elçin Abbasov
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Məmmədova Afət Tapdıq Qızı

AMEA MƏRKƏZİ ELMİ
KİTABXANA

TƏLİM VƏ TƏRBİYƏ ŞƏXSİYYƏTLƏRİN
GÖZÜ İLƏ

Məsmə Mahmudova Mahir qızı

AMEA Məhəmməd Füzuli adına
Əlyazmalar İnstitutu, elmi işçi

AZƏRBAYCAN MUĞAMIN
BÖLMƏLƏRİ “XOSROV VƏ ŞİRİN”
POEMASININDA

Bağıyeva Dinarə

Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası Mərkəzi Elmi
Kitabxana

QƏHRƏMAN RUHLU KİTABLAR

Mehdizadə Gülşən Kamal qızı

ADPU-nun kiçik elmi işçisi

İBTİDAİ SİNİFDƏ VƏTƏNPƏRVƏRLİK
RUHUNUN AŞILANMASI
(2-ci sinif Azərbaycan dili dərsliyi
əsasında)

Shirinzade Ulya

Institute of Education of
Azerbaijan Republic

THE ROLE OF TEACHERS AND
STUDENTS IN PROJECT BASED
LEARNING

Abdullayeva Mahirə Mövlud
qızı

Azərbaycan Dövlər Pedaqoji
Universitetinin
Azərbaycan dili və onun tədrisi
texnologiyası
kafedrasının müəllimi

İBTİDAİ SİNİFLƏRDƏ ŞAGİRDLƏRƏ
İFADƏLİ OXU VƏRDİŞLƏRİ
AŞILAYARKƏN ORFOEPİYA
QAYDALARININ ROLU

İrina Kazımova

Azərbaycan Tibb Universiteti

XARİCİ DİLİN TƏDRİSİNDƏ
VƏTƏNPƏRVƏRLİK DƏRSLƏRİ

Əlvan CƏFƏROV

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti

TÜRKİYƏ GAZİ UNİVERSİTETİNDƏ
TƏHSİLİN İDARƏ EDİLMƏSİ VƏ
PROQRAM HAQQINDA

İsmayilov Rovhsan Faig

Manager, Sales Devision,
Sumgait Texnologies Park

MANAGEMENT OF ENTERPRISES
AND ORGANIZATIONS

Köçərli Hicran Rafiq qızı

Sumqayıt Dövlət Universiteti

AQRAR SAHƏDƏ İNNOVASİYALI
İNKİŞAFIN SÜRƏTLƏNDİRİLMƏSİ
YOLLARI

Günəş Xudayarova

Bakı Avrasiya Universitetinin
doktorantı, Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universitetinin Quba
filialının müəllimi, Bakı,
Azərbaycan

CABİR NOVRUZ YARADICILIĞINDA
MİLLİ DƏYƏRLƏRİN TƏRƏNNÜMÜ

p.ü.f.d. Həmidova Xalidə
Aydın qızı

ADPU, Təlim-tədris mərkəzinin
müdiri

MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSİLDƏ
EVOKATİV MENTORLUQ MODELİNİN
TƏTBİQİ

KARABAKH III. INTERNATIONAL CONGRESS OF MODERN STUDIES IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

"YEAR OF SHUSHA- 2022"
June 7-10, 2022 Karabagh/Azerbaijan
CONGRESS PROGRAM
Dos. Dr. Elçin Abbasov

AMEA Folklor İnstitutu

AŞIQ ŞƏMŞİR POEZİYAZINDA DAĞ

Qaybaliyeva Nigar

Azərbaycan Prokurorluğu

HEYDƏR ƏLİYEVİN ŞUŞA VƏSİYYƏTİ

Məlahət Abdullayeva

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti

TEXTUAL PROBLEMS IN TEACHING
MATHEMATICS AND THEIR
EDUCATIONAL IMPORTANCE

Kübra Quliyeva

Naxçıvan Dövlət Universiteti,
Pedaqoji fakultə, Pedaqogika.
Naxçıvan.Azərbaycan

OMAR FAIQ NEMANZADE
EDUCATIONAL CONTENT OPINIONS
ABOUT UPDATE

Namiq Əhmədov
Qənimət Səfərov

Bakı Dövlət Universiteti
Araşdırmaçı-yaza, müstəqil
tədqiqatçı

QARABAĞ SAVAŞI VƏ AZƏRBAYCAN
ORDUSUNUN TARİXİ QƏLƏBƏSİ
TÜRKİYƏ MƏTBUATINDA

Mirələm İbrahimli

Bakı Avrasiya Universitetinin
dissertantı

ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEVİN
ELMƏ QAYGISI MƏDƏNİ
PRİORİTETLƏRİMİZİN İDEYA
ƏSASLARINI MÜƏYYƏN ETMİŞDİR

Məsmə Mahmudova Mahir qızı

AMEA Məhəmməd Füzuli adına
Əlyazmalar İnstitutu, elmi işçi

AZƏRBAYCAN MUĞAMIN
BÖLMƏLƏRİ “XOSROV VƏ ŞİRİN”
POEMASININDA

Vəfa Abbasova

ADNSU-nun Humanitar fənlər
kafedrasının müəllimi, f.ü.f.d.

MİRZƏ ADIGÖZƏL BƏYİN
“QARABAĞNAMƏ” ƏSƏRİNDƏ BƏDİİ
ÜSLUB ÜNSÜRLƏRİ

Hüseyn İbrahimov

AR Prezidenti yanında Dövlət
idarəçilik Akademiyası

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVİN
UGURLU SİYASƏTİ QƏLƏBƏ VƏ
TƏHLÜKƏSİZLİK
PARADİQMALARINA SÖYKƏNİR

Mehdi BAĞIROV

Naxçıvan Dövlət Universiteti

QARS MÜQAVİLƏSİNİN MAHİYYƏTİ
VƏ NAXÇIVAN: SOSİAL-İQTİSADİ
YANAŞMA VƏ NƏTİCƏLƏR
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Kütüphanesi

HEAD OF SESSION: Akademik Möhsün NAĞISOYLU
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Könül Məhərrəmova

AMEA Məhəmməd Füzuli adına
Əlyazmalar İnstitutunun
dissertantı

HÜSEYN CAVİD YARADICILIĞININ
FORMA XÜSUSİYYƏTLƏRİ
“CAVİDŞÜNASLIQ” TOPLUSUNDA

Akademik Möhsün Nağısoylu

AMEA-nın müşaviri, akademik

1905-1906-CI İLLƏRDƏ ŞUŞADA
ERMƏNİ CİNAYƏTLƏRİ “HƏYAT” VƏ
“İRŞAD” QƏZETLƏRİNİN
SƏHİFƏLƏRİNDƏ

Abbasova Gulbaniz Heydar gizi

Baku city, history teacher of
secondary school No 162 named
after E.Aliyev

PROFESSOR M.SEYIDOV'S BOOK "
QAM SHAMAN AND GENERAL
OVERVIEW OF ITS SOURCES" AND
THE POSSIBILITY OF TURNING
MYTHOLOGY IN TO REALITY

Elmi işçi Elman Novruzov

AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu

SƏMƏD SƏRDARİNİYA VƏ ONUN
“QƏRƏBAĞ DƏR QOZƏRQAH-E
TARİX” (“QARABAĞ TARİXİN
GEDİŞİNDƏ”) ƏSƏRİ

İbrahimova Leyla

Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası Mərkəzi Elmi
Kitabxana

KİÇİK ÜRƏKLƏRİN BÖYÜK
DƏRDLƏRİ…

Dos.Dr.Nigar Həsənova

AMEA Folklor İnstitutu, aparıcı
elmi işçi

MOLLA PƏNAH VAQİFİN
POEZİYASINDA LİNQVOPOETİK
XÜSUSİYYƏTLƏR

Səyyarə Məmmədova

Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası Mərkəzi Elmi
Kitabxana

MƏRKƏZİ ELMİ KİTABXANANIN
QARABAĞ MÜHARİBƏSİ
QƏHRƏMANLARI FONDUNUN
NƏŞRLƏRİ

Ayətxan Ziyad (İsgəndərov)

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti. Elmi işçi

AZƏRBAYCAN UŞAQ ŞEİRİNDƏ
SƏRLÖVHƏ-ADLAR SİSTEMİ

Elchin Mansurov

National Center of Oncology,
Baku, Azerbaijan

HƏQİQİ, YALANÇI VƏ YARIMÇIQ
TEİSTLƏR: ƏMƏLLƏRİ VƏ
NƏTİCƏLƏRİ

Arzu ZEYNALOVA

Azerbaijan State Pedagogical
University, Art and physical
education, Fine arts and its
teaching technology, Baku,
Azerbaijan

IMAGES OF PEOPLE’S HEROES
AND STATE REPRESENTATIVES ON
KARABKH CARPETS

ADPU

ŞUŞANIN XEYRİYYƏÇİ-MAARİFÇİ
XANIMI HƏMİDƏ CAVANŞİRİN
“XATİRƏLƏRİM”İ MÜASİR
QADINLARA ÖRNƏKDİR

Kazımova Nurlana
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Habib Mirzayev

Azerbaycan Teknik Üniversitesi,
Beşeri bilimler fakültesi, Edebiyat
bölümü, Azerbaycan, Bakü

THE ROLE OF EXAMPLES OF
FICTION IN THE
TRANSFORMATION OF
AZERBAIJAN IN THE CENTER OF
MULTICULTURALISM AND
TOLERANCE

Rüstəm RƏSULOV

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye
Universiteti, Filologiya elmləri
doktoru, professor, Bakı,
Azərbaycan

MOLLA PƏNAH VAQİFİN
MİFOPOETİKASI: MƏKAN
ARXETİPLƏRİ

Güzel Bahşali

Bakü Devlet Üniversitesi,
Kütüphaneçilik ve bilgi fakültesi,
tarih, Bakü, Azerbaycan

KALBİNDE KEDER,
DAMARLARINDA ŞEVK TAŞIYAN
ŞAİR

Maqsudova Şəbnəm

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və
İncəsənət Universiteti

QƏDİM LAHIC SƏNƏTKARLARININ
BƏDİİ İRSİ

Tahirə Əliyeva

AMEA Məhəmməd Füzuli adına
Əlyazmalar İnstitutu

AKADEMIK İ.Y.KRAÇKOVSKININ
ƏSƏRLƏRINDƏ “LEYLI VƏ MƏCNUN”
MÖVZUSU

Afiqə Aliyeva

SDU, Filologiya, Azərbaycan
ədəbiyyatı, Sumqayıt, Azərbaycan

FIGHT FOR JUSTICE IN THE
ROMAN“THE BRAND OF
CASANDRA” OF C.AYTIMATOV

Doç. Dr. Şelale ANA
HÜMMETLİ

Azerbaycan Milli İlimler
Akademisi Nesimi Dilçilik
Enstitüsü, Bakü, Azerbaycan

GREAT TURKISH SON BORN ON
THE LAND OF SHUSHA -YUSIF
VAZIR CHEMANZAMINLI

Bilal Hüseynağa oğlu
HÜSEYNOV

ADPU Cəlilabad Filialının
müəllimi, filologiya üzrə fəlsəfə
doktoru,
Naxçıvan Dövlət Universitetinin
elmlər doktorluğu üzrə dissertantı

VƏTƏN MÜHARİBƏSİNİN FOLKLOR
YAŞANTILARI, YAXUD DÖYÜŞƏN
FOLKLOR JANRLARI

Yüzbaşıyeva Vəfa Rüstəm qızı

Odlar Yurdu Universiteti

KONSEPTUAL İNCƏSƏNƏTİN
MÜASİR DÖVRDƏ MÖVCUDLUĞU

Əbilova Zəkiyyə Ağababa qızı

AMEA Məhəmməd Füzuli adına
Əlyazmalar İnstitutu,
“Əlyazmaların və əski çap
kitablarının tərcüməsi”, Şöbəsinin
baş elmi işçisi, fəlsəfə elmləri
doktoru

İRƏVAN QUBERNİYA RUHANİ
MƏCLİSİNİN ÜZVLƏRİ

Prof. Elmar Hüseynov

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti

MÜASİR DÖVRDƏ GƏNCLƏRİN
İNTELEKTUAL İNKİŞAFININ
PSİXOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
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AUTHORS
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TOPIC TITLE

Azerbaijan State Pedagogical
University

GESTALT APPROACH TO FAMILY
CONSULTATION THE ROLE OF K.
LEVIN'S THEORY

Sumgait State University

ESTABLISHMENT AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE
COOPERATION IN THE FIELDOF
SCIENCE, EDUCATION WITH THE
REPUBLIC OF AZERBAIJAN AND THE
STATE OF ISRAEL

PhD. Mammadli Rovshan
Ulduz oglu

Central Scientific Library of
ANAS

QARABAĞ XANLIĞININ SƏRHƏDLƏRİ
VƏ ƏRAZİSİNDƏN KEÇƏN TİCARƏT
YOLLARI RUSİYA DÖVLƏT HƏRBİ
TARİX ARXİVİNİN MATERİALLARI
ƏSASINDA

İradə Tofiq qızı NURİYEVA

Azərbaycan Dövlət Neft və
Sənaye Universiteti, Azərbaycan

ŞUŞA BƏYANNAMƏSİ VƏ REGİONAL
TƏHLÜKƏSİZLİK

Aygun Abdulova
Hikmat Abdulov

UNEC
Azerbaijan University of
Architecture and Construction

FORMATION OF NEW MANAGEMENT
RELATIONS IN THE OCCUPIED
TERRITORIES

Vahid Allahverdi Oğlu Ömərov

Azebaycan Milli İllimler
Akademisi Kafkas Araştırmaları
Enstetütü
Gürcistan araştırmaları Bölüm
Başkanı

II KARABAĞ SAVAŞ SONRASI
DÖNEMİNDE ABD VE GÜRCİSTAN'IN
POZİSYONLARI

Namiq Məmmədov

Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasıl, Bakı, Azərbaycan

AZƏRBAYCAN- TÜRKİYƏ STRATEJİ
ƏMƏKDAŞLIQ VƏ TƏRƏFDAŞLIĞI

Fil.e.d.Əliağa Cəfərov

Zəngəzur-Qubadlı Strateji
Araşdırmalar Mərkəzinin
direktoru

ŞİMALİ AZƏRBAYCANIN RUSİYA
TƏRƏFİNDƏN ZƏBT EDİLMƏSİ

Jeyhun Ahmadov

Law and Human Rights,
dissertation student, teacher in
BSU

HUMAN RIGHTS IN BIOETHICS AS A
RESEARCH AREA

Mehriban Sərdarova Nağı qızı

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti

HEYDƏR ƏLİYEVİN TƏHSİL İRSİNDƏ
QARABAĞ AZƏRBAYCANÇILIĞIN
KOMPONENTİ KİMİ

Dosent Ramilə Bəhlul qızı
Dadaşova

AMEA-nın Qafqazşünaslıq
İnstitutunun icraçı direktoru

ABŞ, RUSİYA VƏ FRANSANIN 44
GÜNLÜK VƏTƏN MÜHARİBƏSİNDƏ
VƏ MÜHARİBƏDƏN SONRA
MÖVQELƏRİ

Teyba Efendiyeva

Mammadova Samira Isgandar
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İsmayılzadə Gülbəniz

Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universiteti (UNEC)

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVİN ZƏFƏR
PARADINDA NİTQİ - RITORİKA,
SİYASƏT VƏ QƏLƏBƏ

Prof. Dr. Qasım Hacıyev

AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu
Ermənişünaslıq şöbəsinin
müdiri, Bakı Dövlət
Universitetinin professoru,
Turan Akademiyasının
akademiki

CƏNUBİ QAFQAZDA SİYASİ VƏ
İQTİSADİ PROBLEMLƏR: ERMƏNİ
REVANŞİZMİ, VƏZİYYƏT VƏ
GÖZLƏNTİLƏR

Kamal Salayev

AMEA-nın Qafqazşünaslıq
İnstitutunun
Ermənişünaslıq şöbəsinin baş
mütəxəssisi

ERMƏNİSTAN ORDUSUNDA BAŞ
VERƏN RÜSVAYÇILIQ
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AMEA Merkezi Bilimsel
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HEAD OF SESSION: İsmayılova Aybaniz Arif
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

İsmayılova Aybaniz Arif

Odlar Yurdu University

QARŞILIQLI İNNOVASİYALAR
ƏSASINDA DİLLƏRİN BİRLƏŞMƏSİNƏ
DAİR

Lecturer AYNURA BEKIROVA

Odlar Yurdu University,
Department of Languages, Baku,
Azerbaijan

THE METONYMIC EXPRESSIONS
RELATED TO THE OPPOSITION
"EDUCATED" AND "UNEDUCATED"

Phd. Sevinj Mammadzada

Odlar Yurdu University, Baku,
Azerbaijan

SLANG AS A SOCIAL DIALECT

Böyükxanım EMİNLİ

Sumqayıt dövlət Universiteti

ÜZEYİR HACIBƏYOVUN
PUBLİSİSTİKASINDA ANA DİLİ
MƏSƏLƏLƏRİ

Pənahlı Sura Tariyel qızı

Azərbaycan Tibb Universiteti

MODAL SÖZLƏRLƏ KONTEKSTUAL
MƏNA ARASINDA ƏLAQƏ
(Azərbaycan dilinin materialları
əsasında)

Narmin Aliyeva

Odlar Yurdu University, Baku,
Azerbaijan

COGNITIVE ASPECTS OF
PHRASEOLOGICAL COMBINATIONS

Sərraf Mirsəfər oğlu Talıbov

AMEA Lənkəran Regional Elmi
Mərkəzinin Folklor, etnoqrafiya
və arxeologiya şöbəsinin müdiri

AZƏRBAYCANIN CƏNUB-ŞƏRQ
REGİONUNDA “UTE” TOPONİMİ İLƏ
BAĞLI BƏZİ MÜLAHİZƏLƏR

Xuraman Hacıyeva

Azerbaycan Milli Bilimler
Akademisi

AZƏRBAYCAN VƏ İBRİ DİLLƏRİNDƏ
TABELİ VƏ TABESİZ MÜRƏKKƏB
CÜMLƏLƏRİN ƏSAS LİNQVİSTİK
XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Mahammad Jabrayilov

Azerbaijan National Academy of
Sciences Baku, Azerbaijan

THE FACTOR OF INFO-IMPERIALISM
IN MODERN GEOPOLITICS: A
THEORETICAL APPROACH TO THE
ARTIFICIAL INTELLIGENCE WAR

Fidan Yusifova

Bakı Avrasiya Universitetinin
doktorantı

AZƏRBAYCAN DİLİNİN ŞƏRQ QRUPU
DİALEKTLƏRİNDƏ OMONİMLƏRİN
SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Aytəkin Mirzəyeva
Ülkər Səlim

Bakı Dövlət Universiteti,
Filologiya fakültəsi, Azərbaycan
dili, Bakı, Azərbaycan

ÜMUMTÜRK BİRLİYİNDƏ
AZƏRBAYCAN VƏ TÜRK DİLLƏRİNİN
YERİ

Samirə Vəliyeva Yusifəli qızı

Odlar Yurdu Unversiteti,
Humanitar və Dillər Fakultəsi
Bakı Azərbaycan

LEKSIK TERMİNOLOJİ VAHİDLƏRİN
KULTUROLOJİ İNFORMASİYASI
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AMEA Merkezi Bilimsel
Kütüphanesi

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Mirvari İSMAYILOVA
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Zülfiyyə İsmayıl

AMEA Naxçıvan Bölməsi

ÜZEYİR HACIBƏYOVUN
YARADICILIĞINDA DİL MƏSƏLƏLƏRİ

Könül ABDULLAYEVA

ADNSU, Humanitar fənlər
kafedrası, Sosial elmlər, Bakı,
Azərbaycan

DİALEKT VƏ ŞİVƏLƏRDƏ FONETİK
HADİSƏLƏR
(V.V.RADLOVUN LÜĞƏTİ ƏSASINDA)

Gamadova Aygun

Odlar Yurdu University,
Department of language, Baku,
Azerbaijan

İDRAKDA DİL VƏ FƏALİYYƏT
NİSBİLİYİ

Melahet Shukurova

Odlar Yurdu University,
Department of Languages, Baku,
Azerbaijan

THE MOST WIDESPREAD
LANGUAGES IN THE WORLD

Dr. Aygün MEHERREMOVA

Bakü Devlet Üniversitesi, Filoloji
Fakültesi, Azerbaycan Dilciliği
Bölümü.
Azerbaycan, Bakü

KÜRESELLEŞMENİN DİLE ETKİSİ
AÇISINDAN ÇEVRİMİÇİ İLETİŞİMDE
KISALTMA SÖZCÜKLERİN
KULLANILMASI

Ayşən İsmayıllı

Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu,
Filologiya, Müasir Azərbaycan
dili şöbəsinin doktorantı, Bakı,
Azərbaycan

QARABAĞ BÖLGƏSİNDƏ
FİTONİMLƏRDƏN ƏMƏLƏ GƏLƏN
MİKROTOPONİMLƏR (CƏBRAYIL VƏ
XOCAVƏND MATERİALLARI
ƏSASINDA)

Prof. Dr. İsmayılova Mirvari
Abbas qızı

ADPU, Müasir Azərbaycan dili
kafedrası
professor, f.e.d.

QLOBALLAŞAN DÜNYADA
AZƏRBAYCAN DİLİNİN FUNKSİONAL
SƏCİYYƏSİ

Afaq Zeynalova

Azərbaycan Texniki Universiteti,
Humanitar fənlər, Dilçilik
bölməsi, Azərbaycan, Bakı

“VƏTƏN MÜHARİBƏSİ” SİNTAKSİSİ
KONTEKSTİNDƏ DİL, NİTQ VƏ ÜSLUB
MƏSƏLƏLƏRİ

Dos.Dr.Şakir Əlif oğlu
ALBALIYEV

AMEA Folklor İnstititu

QURBAN BAYRAMININ DİNİ-İSLAMİ
SEMANTİKASI

Aynur Orucova

Gəncə Dövlət Universiteti,
Gəncə, Azərbaycan

OBRAZLAŞDIRICI DİL
VASİTƏLƏRİNİN NORMA
PRİNSİPLƏRİ

Svetlana MƏMMƏDOVA

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti, Filologiya fakültəsi,
Xarici dillər Mərkəzi, Bakı,
Azərbaycan

İNGİLİS FRAZEOLOJİ BİRLƏŞMƏLƏRİ
TƏRCÜMƏDƏ

Mirgulamova Afag

Institute of languages after
Nasimi of ANAS, Baku,
Azerbaijan

NEW TYPE OF SCHOOLS IN SHUSHA
IN THE 19TH CENTURY
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М.Ә.Mirzəyeva
Aysel Qaragözova

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
İnstitutu

FENİLƏVƏZLİ TİOKARBAMATLARIN
SİNTEZİ VƏ ONLARIN
BƏZİÇEVRİLMƏLƏRİNİN TƏDQİQİ

Şirinova Nəhayət Məhəmməd

ADPU Quba filialının əməkdaşı.
İctimaiyyətçi-yazar

MƏNLİYİMİZİN ƏSASI OLAN ANA
DİLİMİZ

Zemfira İsaxan qızı Abbasova

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
ADPU.

ONOMASTIK VAHIDLƏR BIR OBYEKT
KIMI

Xalidə Şaiqqızı (Məmmədova)

AMEA Folklor İnstitutu, “Dədə
Qorqud” şöbəsinin böyük elmi
işçisi

QARABAĞ FOLKLORUNDA DİNİ
MƏZMUN: PEYĞƏMBƏRLƏR VƏ
ONLARIN HƏYATI, İDEYALARI

Lalə Məmmədova
Elfanə Qasımova
Aytən Yusifkənan

Azэrbaycan Dövlət İqtisad
Universiteti

ORTA ƏSR İSLAM GEYİM
ƏNƏNƏLƏRİNDƏ YENİ TƏMAYÜLLƏR

Pəri Paşayeva
Sevda Abbasova

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti

ŞAGİRD TƏFƏKKÜRÜNÜN
FORMALAŞMASINDA TƏLİM
METODLARININ ROLU

Dos.Dr.Ramazanova Afaq
Xürrəm qızı

AMEA Folklor İnstitutu

ƏZİZƏ CƏFƏRZADƏNİN ELMİ VƏ
BƏDİİ YARADICILIĞINDA QARABAĞ

Həsənova Ləman Namiq qızı

AMEA Folklor İnstititu

QARABAĞ XIX ƏSR RUSDİLLİ
QAYNAQLARDA

Vahid Dumanoğlu
İlkin Əsgər

Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsi 323
saylı orta məktəb
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti, Bakı, Azərbaycan

BƏDİİ İFADƏ VASİTƏSİ KİMİ
ANASTROFANIN FUNKSİONAL
XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Şəbnəm ƏLİYEVA

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət
və İncəsənət Universiteti

ŞUŞA VƏ ƏTRAFININ
ARXEOLOGİYASI

Şəhla Tahirqızı

AMEA MEK – in İcraçı
direktoru

ŞUŞA HAQQINDA SƏNƏD –
İNFORMASİYA RESURSLARI
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AMEA Merkezi Bilimsel
Kütüphanesi

HEAD OF SESSION: Doç.Dr.Gülşen MEHERREMOVA
AFFILIATION

TOPIC TITLE

Dos.Dr. Ləman Vaqifqızı
(Süleymanova)

AUTHORS

Azerbaijan

QARABAĞDAN TOPLANMIŞ
BAYATILARDA SİMVOLLAR

Dr.Xuraman KƏRİMOVA

AMEA Folklor İnstitutu

QARQABAĞ UŞAQ FOLKLORU

Elnarə Hüseynqızı (Əmirli)

AMEA Folklor İnstitutu, böyük
elmi işçi

TÜRK XALQLARI FOLKLORUNDA
ÜLKƏR PERSONAJI

Gülşen Meherremova

Azerbaycan Diller Üniversitesi

İNGİLİZ VE AZERBAYCAN
ATASÖZLERİNDE KADIN KAVRAMI

Sahiba Musaeva

Institute of Archeology,
Ethnography and Anthropology
of ANAS

FORMS OF MARRIAGE OF THE
TURKIC-SPEAKING PEOPLES AND
TSAKHURS

Sədaqət Məmmədli

AMEA Arxeologiya, Etnoqrafiya
və Atropologiya İnstitutu

HÜLAKÜLƏR DÖVRÜ DULUS
MƏMULATI ÜZƏRİNDƏ EPİQRAFİK
TƏSVİRLƏR

Qərib Məmmədov
A.e.f.d. Divanxan Əhədov

AMEA-nın rəyasət heyəti

QARABAĞ İQTİSADİ RAYONUNUN
TORPAQLARININ VƏ AQROEKOLOJİ
VƏZİYYƏTİNİN
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Emin Həsənli

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyasının
dissertantı

AZERBAYCANDA ORDU
KURUCULUĞU VƏ TÜRK DUNYASI
SEVGİSİ RUHU

Pərvanə Muradi

Odlar Yurdu Universitetinin
“Dizayn” kafedrasının müəllimi

AZƏRBAYCANDA MİLLİ KERAMİKA
SƏNƏTİNİN İNKİŞAFI

Bayramova Nübar İsmayıl

ADPU-nun Quba filialı, Pedaqoji
fakültə dekan müavini

AZADLIĞIN MÜBARƏK, XARI
BÜLBÜLÜM…

Prof. Dr. İradə Hüseynova

Bakı Dövlət Universiteti Tarix
Fakültəsi Qafqaz xalqları tarixi
kafedrası

HALKIMIZIN ULUSAL İNCİSİ ŞUŞA AZERBAYCAN KÜLTÜRÜNÜN EN
ZENGİN BEŞİĞİ

Əziz Əliyev

Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi

QLOBAL MİQRASİYA PROBLEMİ
FONUNDA: QARABAĞIN SOSİAL
GƏLƏCƏYİ

Tural Velizade

Western Caspian University,
Tarih, Bakü, Azerbaycan

MART SOYQIRIMI FÖVQƏLADƏ
TƏHQİQAT KOMİSSİYASININ
SƏNƏDLƏRİNDƏ

Shikhali Bağırzade

Azerbaycan Devlet Kültür ve
Sanat Üniversitesi

KÜLTÜR TARİHİMİZİN BÜYÜK
OLUŞTURUCUSU UZEYİR HACİBEYLİ
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Çələbiyeva Nuranə Şahin qızı

AMEA Məhəmməd Füzuli adına
Əlyazmalar İnstitutu

QARABAĞ XALÇAÇILIQ SƏNƏTİ –
ÇƏLƏBİ XALÇASI

Dr.Qiymət Məhərrəmli

AMEA Folklor İnstitutunun
aparıcı elmi işçisi,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
şair-publisist

QARABAĞ MÖVZULU XALQ
YARADICILIĞI NÜMUNƏLƏRİNİN
İDEYA-BƏDİİ MÜNDƏRİCƏ, FORMA
VƏ MƏZMUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Mahir Cavadov

AMEA Folklor İnstitutu

QALA ŞƏHƏR – ŞƏRQİN MƏDƏNİYYƏT
OCAĞI

Təranə Nağıyeva

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Üniversitetinin baş müəllimi,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

“ORXON-YENİSEY” ABİDƏLƏRİNİN
DİLİNDƏ İŞLƏNƏN FEİLİ
BİRLƏŞMƏLƏRİN İKİNCİ TƏRƏFİNİN
FONETİK-MORFOLOJİ
XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Şixbabayeva Aygün

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti Quba filialı,
Azərbaycan, Bakı

VXARIBÜLBÜL FESTİFALININ TARİXİ
ƏHƏMİYYƏTİ

Şahla NURUZADA

Bakı Slavyan Universiteti,
Uluslararası İlişkiler, Baku,
Azərbaycan

CIDIR DÜZÜ ORTAQ TÜRK MƏDƏNİ
İRSİNİN KİMİ

Shukurov Niyameddin Soltan
oglu

Baku Slavic University

CULTURAL CAPITAL OF THE TURKIC
WORLD: SHUSHA MORNING

Məmmədova Sevinc Yaşar

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti

İNTRAPERSONAL ÜNSİYYƏTİN
NƏZƏRİ ƏSASLARININ TƏDQİQİ

Qaranfil Mammadzade

AMEA

ŞUŞA ŞƏHƏRİNİN TOY ADƏT VƏ
ƏNƏNƏLƏRİ

Kərimova İradə Məzahim qızı

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti

MƏHƏMMƏD FÜZULİNİN DİLİNDƏ
ARXAİKLƏŞMİŞ MORFEMLƏR

Aysel Qurbanova

AMEA, Nizami Gəncəvi adına
Ədəbiyat İnstitutu, ədəbiyyat
nəzəriyyəsi şöbəsi, Azərbaycan,
Bakı

MİKAYIL MÜŞFİQİN ŞEİRLƏRİNDƏ
PİTORESK

Mahammad Mammadov

Baku State University

THE IMAGE OF PROPHET SOLOMON
IN KARABAKH FOLKLORE SAMPLES

Məmmədova Sevinc Yaşar

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti

İNTRAPERSONAL ÜNSİYYƏTİN
NƏZƏRİ ƏSASLARININ TƏDQİQİ

Mətanət Muradova
Qaraqız Vəlizadə

Azərbaycan

NİZAMİ GƏNCƏVİ YARADICILIĞINDA
TOLERANTLIQ

Azərbaycan Texniki Universiteti

ERMƏNİSTANDA HAKİM
İDEOLOGİYA OLAN “TSEXAKRON”
CƏNUBİ QAFQAZDA SÜLHƏ CİDDİ
MANİƏ KİMİ

Kərimov Əyyub Sevdim oğlu
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AMEA Binası

HEAD OF SESSION: Doç.Dr.Gülşhen NOVRUZOVA
AUTHORS
Sevinc MİRZƏYEVA
Sahibə Musayeva
t.ü.f.d. Hicran Rəhman qızı
Mahmudova

AFFILIATION
Naxçıvan Dövlət Universiteti,
“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı”
kafedrasının doktorantı Naxçıvan
şəhəri, Azərbaycan
AMEA, Arxeologiya, Etnoqrafiya
və Antropologiya İnstitutu
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix
fakültəsi, Arxeologiya və
etnoqrafiya kafedrası

Nasibova Vusala Roma Gizi

Azerbaijan

Gulshan Aliyeva

Baku State University

Parvın Ahanchı

Azerbaijan National Academy of
Sciences

Rəhimova Qəribə Vahid qızı

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti

Afaq MUSTAFAYEVA

AMEA Folklor İnstitutu

Niftəliyeva Nigar Nəsir qızı

ADPU, Bakı, Azərbaycan

Dos. Dr. Atəş ƏHMƏDLİ

AMEA Folklor İnstitutu

Günel ÜSTÜNDAĞ
Dr.Əpoş Vəliyev

Bakü Slavyan Üniversitesi, Beşeri
ve Sosyal Bilimler Fakültesi,
Bakü, Azerbaycan
AMEA Folklor Institutu, “Folklor
və yazılı ədəbiyyat” şöbəsi, BakıAzərbaycan

Turan BABAŞ

Bakı Dövlət Universiteti

Günel Qarayeva

Azərbaycan Dillər Universiteti,
Beynəlxalq münasibətlər və
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II KARABAĞ SAVAŞ SONRASI DÖNEMİNDE ABD VE GÜRCİSTAN'IN POZİSYONLARI
POSITIONS OF THE USA AND GEORGIA IN THE POST-WAR PERIOD OF THE II
KARABAKH WAR
Vahid Allahverdi Oğlu Ömərov
Azebaycan Milli İllimler Akademisi Kafkas Araştırmaları Enstetütü
Gürcistan araştırmaları Bölüm Başkanı
PhD of philosophy, docent, Azerbaijan, Baku
ÖZET
Makalede Güney Kafkasya bölgesinde liderlik mücadelesi bağlamında Karabağ savaşından sonraki
koşullarda ABD ve Gürcistan'ın pozisyonu incelenmektedir. Mevcut duruma kendi bakış açısına sahip
olan resmi Bakü, Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının özünü her zaman komşu bir saldırgan ülkenin
asılsız toprak iddialarıyla ilgili bir çatışma olarak değerlendirmektedir.
2021-ci yılında Ermenistan-Azerbaycan çelişkilerini çözme girişimleri fonunda Gürcistan, iki komşu
arasındaki çatışmada tarafsızlığını ilan ederek karar almıştır. Bu arada bu ülke ABD ile işbirliğini
güçlendirmek için çaba göstermeye devam etti. Ekim ayında Pentagon başkanı Lloyd Austin, Tiflis'i
ziyaret etti ve taraflar “savunmanın güçlendirilmesi ve caydırıcılık konusunda bir anlaşma” imzaladılar.
Kafkasya'da Rusya ve Türkiye'nin güçlenmesiyle karşı karşıya kalan Tiflis, Batı ile işbirliği kurmaya
çalışıyor. ABD'nin kendisi açıkça dış politikalarını “yeniden inşa etmeye” ve dünyanın farklı
bölgelerindeki varlığını optimize etmeye çalışıyor.
Washington son birkaç ay içinde Ermeni-Azerbaycan yoluna yönelik insani girişimlerle sınırlıydı (savaş
esirlerinin serbest bırakılması), ancak Amerikan duraklaması oyundan çıkmanın bir yolu gibi
görünmüyor.Gürcistan ile işbirliğinin genişlemesinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri de
Kafkasya'daki diplomatik misyonlarının koordinasyonunun etkinliğini arttırmak için çalışıyor. Bu
amaçla Dışişleri Bakan Yardımcısı Eric Olson, 2021-ci yılının Kasım ayında bölgeyi ziyaret etti.
Washington'daki uzmanlar, Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji güvenliğindeki rolü ve Güney Kafkasya
bölgesindeki çatışma sonrası durumla ilgili görüşlerini dile getirdiler ve Azerbaycan'ın katkısının sadece
NATO ülkeleri ile sınırlı olmaması gerektiğinin altını çizdiler. Azerbaycan'ı küresel enerji piyasasında
küresel bir oyuncu olarak görüyorlar. 44 günlük Karabağ Savaşı'nın temel sonuçlarına değinen
uzmanlar, zaferin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü restore ettiği gerçeğini takdir ettiler.
Bugün Gürcistan ve Azerbaycan sürekli olarak stratejik ortaklık seviyesine getirilen uluslararası
ilişkileri geliştiriyorlar.
ABD Başkanı J. Biden Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'e gönderilen mektupta Azerbaycan'ın
bağımsızlığının, 44 günlük savaştan sonra Azerbaycan'ın yarattığı yeni gerçekliğin ABD tarafından
desteklendiği belirtiliyor. ABD Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Azerbaycan ve Ermenistan
arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına ve Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik, ulaşım ve
kişilerarası bağların kurulmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu, bunun tüm Kafkasya ve onun
bölgelerinin gelişmesine olanak sağlayacağını belirtti. Postmodern savaşın Kafkasya uzayındaki
gerçekliği, Amerika Birleşik Devletleri Transkafkasya bağlamında değerlendirilmektedir.

ABSTRACT
The article examines the position of the United States and Georgia in the conditions after the Karabakh
war in the context of the leadership struggle in the South Caucasus region. The official Baku, which has
its own point of view on the current situation, always considers the essence of the Armenia-Azerbaijan
conflict as a conflict related to the groundless territorial claims of a neighboring aggressor country.
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in 2021, against the backdrop of attempts to resolve the Armenia-Azerbaijan contradictions, Georgia
adopted a Decisiondeclaration declaring its neutrality in the conflict between the two neighbors.
Meanwhile, this country continued Dec strive to strengthen cooperation with the United States. In
October, Pentagon chief Lloyd Austin visited Tbilisi, and the parties signed an “agreement on
strengthening defense and deterrence”. Faced with the strengthening of Russia and Turkey in the
Caucasus, Tbilisi is trying to establish cooperation with the West. The United States itself is clearly
trying to “rebuild” its foreign policies and optimize its presence in different parts of the world.
Washington has been limited to humanitarian initiatives aimed at the Armenian-Azerbaijani path (the
release of prisoners of war) over the past few months, but the American pause does not seem to be a
way out of the game.In addition to expanding cooperation with Georgia, the United States is also
working to increase the effectiveness of the coordination of its diplomatic missions in the Caucasus. To
this end, Deputy Secretary of State Eric Olson visited the region in November 2021.
Experts in Washington expressed their views on the role of Azerbaijan in Europe's energy security and
the post-conflict situation in the South Caucasus region and stressed that Azerbaijan's contribution
should not be limited to NATO countries alone. They consider Azerbaijan to be a global player in the
global energy market. referring to the main results of the 44-day Karabakh War, the experts appreciated
the fact that the victory restored the territorial integrity of Azerbaijan.
Today, Georgia and Azerbaijan are constantly improving international relations, which have been
brought to the level of strategic partnership.
US President J. Biden's letter to Azerbaijani President Ilham Aliyev says that Azerbaijan's
independence, the new reality created by Azerbaijan after 44 days of war, is supported by the United
States. U.S. President, and the establishment of diplomatic relations between the United States between
Azerbaijan and Armenia, Azerbaijan and Armenia's economic, transportation, and ready to contribute
to the establishment of interpersonal ties, the Caucasus and to the development of its regions would
provide, he said. The reality of the postmodern war in the Caucasus space is considered in the context
of the United States of Transcaucasia.

PROCEEDINGS BOOK

2

www.karabaghconference.com

KARABAKH
III. INTERNATIONAL CONGRESS OF MODERN STUDIES IN SOCIAL SCIENCES AND
HUMANITIES
"YEAR OF SHUSHA- 2022"
June 7-10, 2022 Karabagh/Azerbaijan

TÜRKİYƏ GAZİ UNİVERSİTETİNDƏ TƏHSİLİN İDARƏ EDİLMƏSİ VƏ PROQRAM
HAQQINDA
Əlvan CƏFƏROV
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
1926-cı ildə Türkiyədə Cümhuriyyət elan edildikdən dərhal sonra “Orta Müəllimlər Məktəbi və Maarif
İnstitutu” yaradıldı. Bu tarixdən etibarən Pedaqogika kafedrası Milli Təhsil Nazirliyi üçün müfəttişlərin
hazırlanması və digər şöbələrə peşə bilikləri kurslarının tədrisi funksiyasını yerinə yetirməyə
başlamışdır. 1926-1982-1983-cü illərdə pedaqogika kafedrası şöbələrə bölünmədən bütövlük göstərən
strukturda xidmət etmişdir. Ali təhsil proqramlarının yenidən qurulması və Qazi Təhsil İnstitutunun
Qazi Təhsil Fakültəsinə çevrilməsindən sonra Təhsil Elmləri Bölməsi və şöbə daxilində şöbələr
yaradılır.
1980-ci ildən sonra ali təhsil proqramlarının yenidən qurulması və Qazi Təhsil İnstitutunun Qazi Təhsil
Fakültəsinə çevrilməsindən sonra Təhsil İdarəetmə Şöbəsi daxilində magistratura və doktorantura
proqramları yaradılmışdır. Qazi Təhsil İnstitutunun nəzdində əsasən Pedaqogika şöbəsi adı altında
müfəttişlərin yetişdirilməsi, təhsil institutları üçün peşə kursları üçün müəllimlərin hazırlanması və
müəllim hazırlığı proqramlarının məqsədi Qazi Təhsil İnstitutu Qazi Təhsil Fakültəsinə çevrildikdən
sonra Təhsil Elmləri Şöbəsi olaraq təşkil edilmişdir. şöbəsi Təhsilin İdarə Edilməsi Departamenti
adlandırılmışdır.Şöbə kimi daxil edilmişdir. Bu şöbə 1997-ci ilə qədər təhsil müəssisələri üçün müfəttiş
yetişdirmək üçün bakalavr proqramını davam etdirdi, lakin 1997-ci ildə Ali Təhsil Şurası tərəfindən
edilən bir nizamnamə ilə Təhsil İdarəetmə Departamentinin bakalavr proqramı bağlandı. 1984-cü ildən
davam edən Təhsil İdarəçiliyi Magistratura və EYD Doktorantura proqramları 1998-ci ildə yenidən
qurulmuş və üç ayrı proqram yaradılmışdır:
1. Təhsilin idarə edilməsi və nəzarəti ? Tezisli Magistr Proqramı,
2. Təhsilin İdarə Edilməsi və Nəzarəti ? Tezissiz Magistratura Proqramı və
3. Təhsilin idarə edilməsi və nəzarəti üzrə doktorantura proqramı
Qazanılan dərəcə
Proqramı uğurla başa vuran məzunlara Təhsilin İdarə Edilməsi üzrə magistr dərəcəsi verilir.
Qəbul Tələbləri
Türk və əcnəbi tələbələr üçün Təhsil fakültəsində hər hansı proqram üzrə bakalavr dərəcəsinin olması
şərtdir.
Açar sözlər: Gazi Universiteti, təhsil fakültəsi, magistratura, EYD Doktorantura proqramları
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ŞUŞA TORPAĞINDA DOĞULAN BÖYÜK TÜRK OĞLU - YUSİF VƏZİR ÇƏMƏNZƏMİNLİ
GREAT TURKİSH SON BORN ON THE LAND OF SHUSHA - YUSIF VAZIR
CHEMANZAMINLI
Dos.Dr. Şəlalə ANA HÜMMƏTLİ
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, Azərbaycan.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7060-7674

XÜLASƏ
Parlaq şəxsiyyəti, zəngin ədəbi, elmi yaradıcılığı ilə XX əsr ədəbiyyat tariximizdə özünəməxsus şərəfli
yeri olan Yusif Vəzir Çəmənzəminli Azərbaycanın böyük ruhlu, yüksək mənəviyyatlı ictimai-siyasi
xadimlərindən birdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Türkiyədə ilk səfiri Yusif bəy Vəzirovun milli
ruhunun böyüklüyü, ictimai-siyasi təfəkkürünün dərinliyindən soraq verən zəngin elmi-ədəbi irsinə
bütövlükdə nəzər saldıqda, onun yalnız görkəmli yazıçı və ədəbiyyatşünas alim deyil, eyni zamanda,
böyük azərbaycanşünas olduğu qənaəti meydana çıxır. İşıqlı gələcəyə aparan yolların tariximizin, soykökümüzün, mənəvi dəyərlərimizin öyrənilməsindən gəlib-keçdiyini dərk edən hər bir vətənpərvər
ziyalı kimi, bu böyük azərbaycanşünas da ən mühüm suala – “biz kimik?” - sualına cavab axtarmış və
ədəbiyyat tariximizi, folklorumuzu da, hər şeydən öncə, həmin məqsədlə araşdırmışdır. Bu görkəmli
ziyalının ömrü boyu milli mənliyimizi – “özümüzü tapmağ”a yönələn gərgin araşdırmalarının nəticəsində qələmə aldığı əsərlərin hər biri, zənnimizcə, məhz, həmin suala, “biz kimik?” - sualına verilən
cavablar kimi dəyərləndirilməlidir. Ədəbiyyat və mədəniyyət tariximizi ardıcıl və sistemli şəkildə
araşdıraraq, bu zəngin xəzinədən oxuyub öyrəndiklərinə bir yazıçı-alim kimi münasibət bildirən
görkəmli ədibin bədii əsərləri (xüsusilə, “Qızlar bulağı” və Qarabağ xanlığından bəhs edən “İki od
arasında” tarixi romanları), eləcə də müxtəlif sahələri (ədəbiyyat, tarix, etnoqrafiya, iqtisadiyyat və s. )
əhatə edən çoxsaylı elmi əsərləri (xüsusilə, İstanbulda nəşr edilən “Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər”
(1920) və “Tarixi, coğrafi və iqtisadi Azərbaycan”(1922) əsəri), publisistik məqalələri məhz bu gərgin
və ciddi tədqiqatların nəticəsi olaraq meydana gəlmişdir. Bütün həyatını və fəaliyyətini Azərbaycanın,
bütünlükdə Türk dünyasının həsr edən, XX əsrin amansız repressiya illərinin qurbanı olan, vətənindən
uzaqda sürgündə vəfat edən, məzarı belə qalmayan böyük Türk oğlu, Yusif bəy Vəzirovun – Yusif
Vəzir Çəmənzəminlinin, bu gün azad Qarabağ torpağının, Şuşa dağlarının üzərində qanadlanan nakam
ruhu yəqin ki, şaddır. Çünki “Əziz Şuşa, sən azadsan!” (Azərbaycan prezidenti) və Yusif Vəzirin
“Həyatımın 20 ili” memuarında böyük sevgi və qürurla yazdığı kimi – “Bu, mənim şəhərimdir”.
Məqalə Şuşa torpağında doğulmuş böyük Türk oğlu Yusif Vəzir Çəmənzəminli şəxsiyyəti, onun zəngin
yaradıcılığı və əsərlərində Qarabağ və Şuşa mövzusu barədədir.
Açar sözlər: Şuşa, Yusif, İstanbul, Qarabağ, Azərbaycan, Türk dünyası

ABSTRACT
Yusif Vazir Chamanzaminli, who has a special place in the history of XX century literature with his
bright personality, rich literary and scientific creativity, is one of the great-spirited, high-moral sociopolitical figures of Azerbaijan. If we look at the rich scientific and literary heritage of Yusif Bey Vazirov,
the first ambassador of the Azerbaijan Democratic Republic to Turkey, who questioned the greatness of
his national spirit and the depth of his socio-political thinking, he was not only a prominent writer and
literary scholar, but also a great Azerbaijani. Like any patriotic intellectual who understands that the
path to a bright future comes from the study of our history, our roots, our spiritual values, this great
Azerbaijani scholar also asked the most important question - "Who are we?" - sought an answer to the
question and studied our literary history and folklore, first of all, for the same purpose. Each of the works
written by this prominent intellectual as a result of his lifelong research on our national identity - "finding
ourselves" - I think, is exactly the question, "Who are we?" - should be evaluated as answers to the
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question. Consistent and systematic study of the history of our literature and culture, the works of the
famous writer (especially "Girls' Fountain" and "Between Two Fires" about the Karabakh khanate), as
well as numerous scientific works covering various fields (literature, history, ethnography, economics,
etc.) (in particular, "A Look at Azerbaijani Literature" (1920) and "Historical, Geographical and
Economic Azerbaijan" published in Istanbul). (1922), his journalistic articles emerged as a result of this
intense and serious research.
Dedicating all his life and activity to Azerbaijan, to the Turkic world as a whole, to the victims of the
years of ruthless repression of the 20th century, to the great Turkic son Yusif Yusif Vazirov - Yusif
Vazir Chamanzaminli, who died in exile far from his homeland. the winged nakam spirit is probably
happy. Because "Dear Shusha, you are free!" (President of Azerbaijan) and Yusif Vazir wrote in their
memoir "20 years of my life" with great love and pride - "This is my city."
The article is about the personality of the great Turkish son Yusif Vazir Chamanzaminli, who was born
in Shusha, his rich creativity and the theme of Karabakh and Shusha in his works.
Keywords: Shusha, Yusif, Istanbul, Karabakh, Azerbaijan, Turkic world
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MÜASİR GEOSİYASƏTDƏ İNFOİMPERİALİZM AMİLİ: SÜNİ İNTELLEKT
MÜHARİBƏSİNƏ NƏZƏRİ YANAŞMA
THE FACTOR OF INFO-IMPERIALISM IN MODERN GEOPOLITICS: A THEORETICAL
APPROACH TO THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE WAR

Məhəmməd Cəbrayılov
AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu
İnformasiya Cəmiyyətinin Fəlsəfi və Sosioloji
Problemləri şöbəsi, Bakı, Azərbaycan
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5812-1900
ÖZET
XXI əsrdə geosiyasi parametrlər dəyişir və daha sürətlə dəyişməkdə davam etməsi artıq heç kimdə şübhə
oyatmır. Xüsusilə də yeni dövrdən etibarən informasiyanın gücü və təsir zonası texnoloji inkişafla bağlı
olub qlobal geosiyasi proseslərdə və beynəlxalq münasibətlərdə də dərin dəyişikliklərin yaranmasını
şərtləndirmişdir. Məhz bu baxımdan xüsusi texniki vasitələrlə yayılan informasiya amilinin mövcud
geosiyasi proseslərə təsiri, onun formaları, vasitələri, mexanizmləri və digər məsələlər elmi cəmiyyət
qarşısında duran mühüm məsələlərdəndir.
Qlobal geosiyasi proseslərin kontekstində hər bir dövlətin informasiya təhlükəsizliyini təmin etmə haqqı
olduğu kimi, geosiyasi təsirlərə uyğunlaşma yolu ilə deyil, bu təsirlərin minimuma salınmasında
texnoloji yeniliklərin tətbiqi istiqamətində siyasətini davam etdirməsi zərurəti ortaya çıxır. Bu baxımdan
müasir infoimperializm və qlobal geosiyasi proseslərin fonunda Azərbaycanın 44 günlük qazandığı
zəfərdə süni intellektlə təchiz edilən hərbi texnologiyalarından istifadə etməsi mütəxəsislər tərəfindən
müharibə inqilabi kimi dəyərləndirilir.
Yeni yaranan alqoritmlə idarə olunan süni intellekt yayılmağa davam etdikcə, insanların və dövlətlərin
təhlükəsizlik məsələləri indikindən daha yaxşı vəziyyətdə olacaqmı, baş verə biləcək münaqişələrdə və
yaxud müharibələrdə süni intellektin tətbiqi hansı nəticələrə gətirib çıxara bilər, qlobal güclərin
neoimperialist maraqların həyata keçirilməsində süni intellektlə bağlı hər hansı strateji planları varmı
və s suallar bu mövzuyla bağlı problemin hələlik aydın olmayan çoxvektorlu tərəflərində mürəkkəbliyi
göstərir.
Mövzu daxilində süni intellektin gələcək müharibə ilə əlaqəli yenilikləri və texnoloji inkişafın hərbi
tətbiqlər üçün perspektivləri, beynəlxalq təhlükəsizlik üçün təsirləri geostrateji aspektdən araşdırılır.
Məqsəd araşdırdırılan mövzu daxilində qlobal güclərin hərbi istiqamətlər üzrə süni intellektlə bağlı nail
olduqları texnoloji inkişafın nəticələrinin aydınlaşması olmasa da, dərin təhlillər aparılan zaman qarşıya
ciddi suallar çıxır və mövzunun texniki aspektlərindən kənarda izah etmək çətinliyi yaranır. Məhz bu
baxımdam süni intellekt əslində nədir və o, digər texnologiyalardan nə ilə fərqlənir, bu texnologiyalar
və xüsusi imkanlar arasında mümkün inkişaf yolları və əlaqələr hansılardır, təhlükəsizlik üçün yaradılan
süni intellekt texnologiyalarının sübut edilmiş imkanları və tətbiqləri hansı səviyyədədir, hərb və
müharibə üçün nəzərdə tutulan süni intellekt inkişafın hansı mərhələsindədir və s. kimi suallar
mövzunun inkişaf etdirilməsində qlobal güc mərkəzlərinin hərbi strategiyası və imperializm məqsədləri
ilə əlaqəli şəkildə nəzərdən keçirilməlidir.
Süni intellektdə son inkişafın texnologiyalara daha geniş şəkildə tətbiqi hərbi gücə, strateji rəqabətə və
dünya siyasətinə deterministik və potensial transformativ təsir edəcəyini göstərir. Son dövrlər süni
intellektlə bağlı elmi ədəbiyyatda geniş müzakirələrin getdiyini nəzərə alsaq o zaman bu mövzunun
aktuallığı müzakirəyə çox ehtiyac duyulan spesifikliyi təmin edir. Məhz bu baxımdan, süni intellektin
sürətlə yayılması və yayılmasının yaratdığı qeyri-müəyyənliklər, böyük güclərin strateji rəqabətinin əsas
potensial mənbəyi olacağı və onun nəzarətsiz buraxılmasının yarada biləcəyi qeyri-sabitlik araşdırma
mövzusu kimi aktualdır.
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Süni intellektlə bağlı bu araşdırma müzakirəyə ehtiyac duyulan nəzəri konkretliyi təmin edir. Bu
baxımdan 4-cü sənaye inqilabında əsas amil olaraq texniki inkişafında süni intellektin sürətlə yayılması,
yaratdığı qeyri-sabitlik və qeyri-müəyyənliklər geosiyasi rəqabətin əsas potensial mənbəyinə çevrilə
bilər. Süni intellektdə son inkişaflar texnologiyanın müəyyənedici və potensial transformasiya edici
hərbi gücə malik olacağını göstərir. Mövzu daxilində müasir geosiyasətdə infoimperializmin dövlətlərin
təhlükəsizliyinə təsir imkanları nəzərdən keçirilir, süni intellektlə bağlı bir sıra yeniliklərin və texnoloji
inkişafların strateji perspektivləri II Qarabağ müharibəsi fonunda təhlil edilir.
Acar sözlər: geosiyasət, info-imperializm, süni intellekt, müharibə
ABSTRACT
In the 21st century, geopolitical parameters are changing, and no one doubts that they will continue to
change faster. In particular, since the new era, the power and zone of influence of information has been
associated with technological development, which has led to profound changes in global geopolitical
processes and international relations. From this point of view, the impact of the information factor
disseminated by special technical means on the existing geopolitical processes, its forms, means,
mechanisms and other issues are among the important issues facing the scientific community.
In the context of global geopolitical processes, there is a need for each state to pursue a policy of ensuring
information security, not by adapting to geopolitical influences, but by applying technological
innovations to minimize these effects. Azerbaijan's use of military technology equipped with artificial
intelligence in its 44-day victory is considered by experts to be a war revolution.
As artificial intelligence driven by the new algorithm continues to spread, will the security of people
and nations be better off than it is now, what consequences can the application of artificial intelligence
have in potential conflicts or wars, and any strategic strategy for artificial intelligence in the pursuit of
neo-imperialist interests, etc. The questions show the complexity of the multi-vector aspects of the
problem on this topic, which are not yet clear.
The topic examines the innovations of artificial intelligence related to the upcoming war and the
prospects of technological development for military applications, the impact on international security
from a geostrategic perspective. Although the aim is not to elucidate the results of the technological
advances made by global powers in the field of artificial intelligence in the military, the in-depth analysis
raises serious questions and makes it difficult to explain beyond the technical aspects of the
subject. From this point of view, what is artificial intelligence and how does it differ from other
technologies, what are the possible ways of development and connections between these technologies
and special capabilities, what are the proven capabilities and applications of artificial intelligence
technologies created for security, etc.
The recent application of the latest developments in artificial intelligence to technology shows that it
will have a deterministic and potentially transformative effect on military power, strategic competition
and world politics. Given the recent extensive discussions in the scientific literature on artificial
intelligence, then the relevance of this topic provides the much-needed specificity of the discussion.
From this point of view, the uncertainties created by the rapid spread and spread of artificial intelligence,
the instability that will be the main potential source of strategic competition of the great powers and its
uncontrolled release, are relevant as a research topic.
This study of artificial intelligence provides the theoretical specificity that needs to be discussed. In this
regard, the rapid spread of artificial intelligence in technical development as a key factor in the 4th
industrial revolution, the instability and uncertainty it creates can become a major potential source of
geopolitical competition. Recent developments in artificial intelligence indicate that technology will
have a defining and potentially transformative military power. Within the framework of the topic, the
possibilities of info-imperialism's influence on the security of states in modern geopolitics are
considered, the strategic opportunities of a number of innovations and technological developments
related to artificial intelligence and the prospects of the Second Karabakh War are identified.
key words: geopolitics, info-imperialism, artificial intelligence, war
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MANAGEMENT OF ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS
İŞLETME VE TEŞKİLATLARIN YÖNETİMİ
İsmayilov Rovhsan Faig
Manager, Sales Devision, Sumgait Texnologies Park
ORCID ID: 0000-0002-3657-9830
ABSTRACT
Enterprises and organizations operating in a market economy differ from each other by a variety of
forms of ownership. According to the Constitution of the Republic of Azerbaijan, there are 3 forms of
property in Azerbaijan: 1. State 2. Private (non-state); 3. Municipal property.
State property exists in Azerbaijan, as in all countries of the world. According to the Civil Code of the
Republic of Azerbaijan, organizations created by owners who do not have the right to divide property
shares are considered state enterprises. The charter capital of state-owned enterprises belongs to the
state. The state enterprise is responsible for all its obligations with its property. There are the following
types of state enterprises: 1. Enterprises whose property belongs entirely to the state. 2. Enterprises in
which the controlling stake belongs to the state.
State-owned enterprises are classified into two types depending on the rights granted to them by the
founders: 1. Enterprises with the right to conduct business; 2. Enterprises with the right of operational
management.
The right to run a farm is broader than the right to operate. Enterprises that have the right to conduct
business operate independently in accordance with existing legislation and government decisions. These
types of enterprises independently determine their activities, prospects and strategy, and report to the
founder or higher organization.
However, enterprises with operational management rights differ in their high degree of dependence.
These types of enterprises operate on the basis of plans, instructions, tasks, instructions of higher
organizations or founders. In the example of state-owned enterprises, state-funded and self-sufficient
state-owned enterprises, joint-stock companies, companies, concerns and others can operate. Non-state
enterprises are created on the basis of non-state property. Non-governmental enterprises may be
organized by one or more persons. One or more existing non-governmental organizations may also
participate in the establishment of new non-governmental organizations.
The property of non-state enterprises is private property and the authorized capital does not belong to
the state. Non-state enterprises are more independent than state-owned enterprises. Non-governmental
organizations plan their activities and implement a more independent strategy. However, as in all
societies, the activities of non-state enterprises in the Republic of Azerbaijan are regulated by the state
on the basis of legislation.
State-owned enterprises and non-state enterprises submit reports to the authorities on tax service, the
State Social Protection Fund, and local statistics departments. As the expenditures of state-funded
enterprises are carried out at the expense of the budget, they are accountable to local financial authorities.
The state regulates and monitors the activities of both state and non-state enterprises in accordance with
the requirements of the country's socio-economic development. These processes are carried out by the
Ministry of Economic Development, the Ministry of Taxes, the Ministry of Finance, the State Customs
Committee, the State Social Protection Fund, the Republican Prosecutor's Office, the Judiciary and
others. carried out by such bodies.
Key words: enterprise, company, management, private and state
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ÖZET
İşletmeler ve kuruluşlar, çeşitli mülkiyet biçimleriyle birbirinden farklıdır. Azerbaycan Cumhuriyeti
Anayasasına göre Azerbaycan'da 3 çeşit mülkiyet vardır: 1. Devlet 2. Özel (devlet dışı); 3. Belediye
mülkü.
Dünyanın bütün ülkelerinde olduğu gibi Azerbaycan'da da devlet mülkiyeti vardır. Azerbaycan
Cumhuriyeti Medeni Kanununa göre, mülkiyet paylarını paylaşma hakkına sahip olmayan sahipler
tarafından oluşturulan kuruluşlar devlet işletmesi olarak kabul edilir. Devlete ait işletmelerin kayıtlı
sermayesi devlete aittir. Devlet teşebbüsü, mülkiyeti ile tüm yükümlülüklerinden sorumludur. Devlet
işletmeleri: 1. Mülkiyeti tamamen devlete ait olan işletmeler. 2. Kontrol hissesinin devlete ait olduğu
işletmeler.
Devlete ait işletmeler, kurucuları tarafından kendilerine tanınan haklara göre ikiye ayrılır:
1. İş yapma hakkı bulunan işletmeler;
2. Operasyonel (operative) yönetim hakkı olan işletmeler.
İş yapma hakkına sahip olan işletmeler, mevcut mevzuata ve hükümet kararlarına esasen bağımsız
olarak faaliyet göstermektedir. Bu tür işletmeler faaliyetlerini, beklentilerini ve stratejilerini bağımsız
olarak belirler ve kurucu veya üst kuruluşa rapor verir.
Ancak, operasyonel yönetim haklarına sahip işletmeler, yüksek derecede bağımlılıkları bakımından
farklılık gösterir. Bu tür işletmeler, üst kuruluşların veya kurucuların planlarına, talimatlarına,
görevlerine, talimatlarına göre faaliyet göstermektedir. Devlete ait işletmeler, devlet tarafından finanse
edilen ve kendi kendine yeterli bulunan devlete ait işletmeler, anonim şirketler, firmalar çalışa bilirler.
Özet işletmeler, özel mülkiyet temelinde oluşturulur. Özel kuruluşları bir veya daha fazla kişi tarafından
organize edilebilir. Mevcut bir veya daha fazla özel toplum kuruluşu, yeni özel toplum kuruluşlarının
kurulmasına da katılabilir.
Özel işletmelerin mülkiyeti özel mülkiyettir ve kayıtlı sermaye devlete ait değildir. Özel işletmeler,
devlete ait işletmelerden daha bağımsızdır. Özel işletrmeler faaliyetlerini planlar ve daha bağımsız bir
strateji uygular. Ancak bütün toplumlarda olduğu gibi Azerbaycan Cumhuriyeti'nde de devlet dışı
teşebbüslerin faaliyetleri devlet tarafından mevzuat temelinde düzenlenmektedir.
Özel işletmeler, vergi makamlarına, Devlet Sosyal Koruma Fonuna ve yerel istatistik departmanlarına
raporlar sunar. Devlet tarafından finanse edilen işletmelerin harcamaları bütçe pahasına yapıldığından
yerel mali makamlara karşı sorumludurlar. Devlet, hem devlet hem de özel işletmelerin faaliyetlerini
ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasının gereklerine göre düzenler ve kontröl eder. Bu işlemler
Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Vergiler Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Gümrük Komisyonu,
Devlet Sosyal Koruma Fonu, Cumhuriyet Savcılığı, Yargı ve diğerleri tarafından yürütülmektedir.
Anahtar kelimeler: müessese, işletme, yöneticilik, özel ve devlet
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MƏHƏMMƏD QARABAĞİNİN ELMİ İRSİ ƏLYAZMALAR XƏZİNƏSİNDƏ
MOHAMMAD GARABAGH'S SCIENTIFIC HERITAGE IS IN THE TREASURY OF
MANUSCRIPTS
Səfərova Təranə Bahadır qızı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,
Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
Şirinova Rübabə Bahadır qızı
Orta əsrlərdə yaşamış Azərbaycanlı filosofu, ilahiyyatçısı və mütəfəkkiri olmuş Mövlana Məhiyəddin
Məhəmməd Qarabaği, Qanuni Sultan Sülеyman хan dövrünün məşhur alimlərindən оlub, Qarabağda
anadan оlmuşdur . İlk təhsilini Qarabağda aldıqdan sоnra, təhsilini İranda davam еtdirmişdir. Təhsilini
İranda tamamladıqdan sоnra Dərsəadətə (İstanbula) gеdərək, Sеyyid Əlizadəyə müavin, sоnra isə
İzniqdə müdərrisliyə təyin оlunmuş və 942/1535-ci ildə еlə оrada da vəfat еtmişdir. O bir çox əsərlər
yazmışdır:
“Calib əs-surur va salib əl-ğurur fil-muhadarat” adlı kitabı, Cəlaləddin Dəvvaninin “İsbət əl-vacib”
əsərinə “Şərh risalət isbət əl-vacib lil-Dəvvani ”, “Təliqat alə əl-Kəşaf va təfsir əl-Beydavi” adlı təliqatı
,“Şərh əl-Viqayə li-Sədr əş-Şəriə” ,“ Şərh ədəb əl-bəhs” .
Məhəmməd Hənəfi Qarabaği Təbrizi (942/1535) XIV əsrdə yaşamış Ədudəddin əl-İcinin (1281-1355)
polemikanın aparılması üsullarına həsr etdiyi “Ədəb əl-bəhs” əsərinə mükəmməl bir şərh yazmış və
onu “ Şərh ədəb əl-bəhs” adlandırmışdır . Qarabağinin yazdığı “ Şərh ədəb əl-bəhs” əsəri bəzi
mənbələrdə “əl-Hənəfiyyə” adı ilə də məşhur olmuş və Şərqdə böyük şöhrət qazanmışdır.
Məhyəddin Məhəmməd Qarabağinin “Şərh ədəb əl-Bəhs əl-İci” adlı şərhinə, Mir Əbul-Fəth Ərdəbili
haşiyə yazmış və onu “Haşiyə alə şərh ədəb əl-Bəhs əl-İci” adlandırmışdır. Bəzi mənbələrdə əsərin adı
“Haşiyə ələ Şərhir-Risalətil-Əduddiyyə fi Adabil-Bəhs” kimi də verilir. AMEA Əlyazmalar İnstitutunda
bu əsərin XVI-XIX əsrlərdə köçürülmüş 30-a qədər nüsxəsini aşkarlamışıq . Bu əsərin iki əlyazma
nüsxəsi mətnşünas alim Əbdülqəni Əfəndi Nuxəvi Xalisəqarızadənin kolleksiyasında mühafizə olunur.
Açar sözlər:Qarabaği,əlyazmalar, institut,risalə,şərh
MevlanaMahiyaddin Mohammad Garabaghi, an Azerbaijani philosopher, theologian and thinker who
lived in the Middle Ages, was one of the famous scholars of the time of the legitimate Sultan Suleyman
Khan and was born in Karabakh. After receiving his first education in Karabakh, he continued his
education in Iran. After completing his education in Iran, he went to Darsaadat (Istanbul), where he was
appointed deputy to SayyidAlizadeh, and then a teacher in Iznig, where he died in 942/1535. He wrote
many works:
Key words:Garabaghi,Manuscripts,İnstitute,sharh,risala
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QARABAĞ İQTİSADİ RAYONUNUN TORPAQLARININ VƏ AQROEKOLOJİ
VƏZİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Akademik Qərib Məmmədov
AMEA-nın rəyasət heyəti
A.e.f.d. Divanxan Əhədov
AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
ANNOTASİYA
Qarabağ iqtisadi rayonunun ekoloji vəziyyəti, işğaldan əvvəlki torpaq kateqoriyalar, onun işğal
dövründə tamamilə pozulması, ərazidə yayılmış torpaq tiplərinin və yarımtiplərinin sahəsi və əsas
bonitet şkalas barədə ətraflı məlumat verilir. İqtisadi rayonun torpaq və ekoloji xəritələri verilir.
Gələcəkdə aparılacaq çöl-tədqiqat işləri və həyata keçiriləcək torpaq islahatları ilə bağlı mülahizələr və
təkliflər öz əksini tapmışdır.
Açar sözlər: Qarabağ, torpaq, ekologiya, bonitirovka, münbitlik, deqradasiya, torpaq kateqoriyası.

ABSTRACT
Detailed information is provided on the ecological situation of the Karabakh economic region, preoccupation land categories, its complete destruction during the occupation, the area of soil types and
subtypes distributed in the area and the main quality scale. Land and ecological maps of the economic
region are provided. Reflections and suggestions on future field research and land reforms are reflected.
Key words: soil, category, ecoloji, bonitos, deqradation, Karabag, fertility
GİRİŞ
Qarabağ iqtisadi rayonu Azərbaycan Respublikasının 14 iqtisadi rayonlarından biri olmaqla, ərazisinə
görə ən böyüyüdür. Onun ərazisi 10,01 min km2 (1.009.810 ha) olmaqla ölkə ərazisinin 15,67 %-ni təşkil
edir. İqtisadi rayonun tərkibinə Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Şuşa və Tərtər
inzibati rayonları və Xankəndi şəhəri daxildir. Qarabağ iqtisadi rayonu Kiçik Qafqaz fiziki-coğrafi
vilayətinin şərqinin orta və alçaq dağlıq, dağətəyi hissəsini, şərq tərəfi isə Qarabağ düzünün qərb və
cənub-qərb hissələrini əhatə edir. İqtisadi rayon şimaldan Gəncə-Daşkəsən, şimal-şərqdən Mərkəzi
Aran, Mil-Muğan iqtisadi rayonları, cənubdan İran İslam Respublikası, qərbdən və cənub-qərbdən Şərqi
Zəngəzur iqtisadi rayonu ilə həmsərhəddir. İqtisadi rayonun Xocalı, Xocavənd, Şuşa rayonlarının,
Xankəndi şəhəri, Ağdam (66631 ha) və Füzuli (67649 ha) rayonlarının çox ərazisi 1992-93-cu illərdən
2020-ci lin İkinci Qarabağ müharibəsinə qədər ermənistan silahlı qüvvələrinin və erməni
separatçılarının işğalı altında olmuşdur.
Tədqiqatın obyekti və metodikası: Erməni işğalı dövründə iqtisadi rayonun torpaqlarının hüquqi
rejimi və məqsədli təyinatı vandalcasına pozulmuş, torpaqların münbitliyi kəskin aşağı düşmüşdür.
Bütün kəndlər və şəhərlər viranə qoyulmaqla bərabər, torpaq örtüyü də müxtəlif hərbi tikililər,
tranşeylər, sığınacaqlar və istehkamlar altında deqradasiyaya uğramışdır. Əkin sahələri, meyvə bağları,
üzümlüklər, yay və qış oltlaqları sistemsiz və kor-koranə qənimət kimi istifadə edilməklə törpaqların üst
münbit və şum qatları müxtəlif səviyyələrdə antropogen amillər hesabına bəzi yerlərdə tamam məhv
edilmiş, digər yerlərdə isə münbitliyini itirmişdir. İşğaldan əvvəl aparılmış çöl-tədqiqat və kameral
işlərlə (M.E.Salayev, Ə.K.Zeynalov E.F.Şərifov,1965, M.Ə.Salayev, 1966, M.P.Babayev, 1963,
Ş.G.Həsənov, 1969, 1978, E.F.Şərifov, 1984, Ə.O.Süleymanov, 1986 və başqaları) bölgədə 24 torpaq
tipi və yarımtipinin təşəkkül tapdığı müəyyən olunmuşdur (Cədvəl 1). Bu bölgədə tipik qəhvəyi dağmeşə (101124 ha), tünd və adi dağ şabalıdı (116903 ha), tünd və adi şabalıdı (84373 ha), subasar allüvial-
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çəmən (83876 ha), tünd və adi dağ-boz qəhvəyi (67981 ha) daha geniş ərazilərdə yayılmışdır (cədvəl
1, şəkil 1).
İrimiqyaslı torpaq tədqiqatları ilə təbii və antropogen təsirlər nəticəsində dərin dəyişikliklər fonunda
deqradasiya (eroziya, şorlaşma, şorakətləşmə, podzollaşma və qleyləşmə) prosesləri, torpaqların
qranulometrik tərkibindəki dəyişikliklər də tədqiq olunmaqla torpaqların yeni formalaşmış cinsləri,
növləri və növmüxtəliflikləri öyrənilməlidir.
Tədqiqatın müzakirəsi: Torpaq islahatları Ağcabədi, Bərdə, Tərtər rayonlarında, Ağdam və Füzuli
rayonlarının işğal olunmamış torpaqlarında aparılmışdır. Qarabağ iqtisadi rayonunun işğaldan azad
olunmuş torpaqlarında son 30 il ərzində baş vermiş dəyişikliklərin monitorinqini aparmaq məqsədilə
torpaq ekspedisiyaları təşkil edilməli və iri miqyaslı çöl-torpaq tədqiqatları aparılmalıdır. Bu məqsədlə
artıq ilkin işlər başlamışdır. Torpaq örtüyünün tədqiqi və torpaqların münbitliyinin ballarla
qiymətləndirilməsi (bonitirovkası) aparılmalı, aparılacaq torpaq islahatlarında hər bir vətəndaşa düşəcək
torpaq paylarının bal hektarla miqdarı hesablanmalıdır. Bundan əlavə torpaqların bonitet balları
torpaqların normativ qiymətləndirilməsi, torpaq vergisinin dərəcələrinin müəyyən edilməsində,
ərazilərin ayrı-ayrı kənd təsərrüfatı bitkiləri üzrə ixtisaslaşdırılmasında müstəsna əhəmiyyətə malikdir.
Qarabağ iqtisadi rayonunun işğaldan azad olunmuş rayonlarında torpaq islahatlarının həyata keçirilməsi
prosesində “Torpaq islahatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununu bəzi maddələrinə
yenidən baxılması və dəyişiklik edilməsini məqsədə müvafiq hesab edirik. Dəyişikliklərdə torpaq payı
alacaq subyektlər, əhalinin miqrasiyası prosesi və əhalinin öz yurdlarına qayıtmasını stimullaşdıracaq
məsələlər nəzərə alınmalıdır.
Qarabağ iqtisadi rayonunun ümumi və ayı-ayrı rayonlarının GİS texnologiyası əsasında interaktiv
elektron xəritələri, bonitet kartoqramları, ekoloji qiymətləndirmə xəritələri, torpaqların əsas bonitet
şkalası Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun Torpaqların aqroekologiyası və bonitirovkası
şöbəsinin əməkdaşları (Q.Ş.Məmmədov, 2019, Q.Ş.Məmmədov və başqaları, 2021, Q.Ş.Məmmədov,
S.Z.Məmmədova, Z.R.Məmmədov və başqaları, 2021) tərəfindən işlənmiş metodiki göstərişə uyğun
olaraq hazırlanmışdır.
Cədvəl 1
Qarabağ iqtisadi rayonu ərazisində yayılmış torpaq tiplərinin
və yarımtiplərinin sahəsi və əsas bonitet şkalası
Sıra sayı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Torpaq tipi və yarımtipi
İbtidai və torflu dağ-çəmən
Çimli dağ-çəmən
Bozqır dağ-çəmən
Tipik qonur dağ-meşə
Tipik qəhvəyi dağ-meşə
Çimli-karbonatlı dağ-meşə
Yuyulmuş qəhvəyi dağ-meşə
Karbonatlı və qismən bozqırlaşmış qəhvəyi dağmeşə
Karbonatlı dağ-qara
Tünd və adi dağ boz-qəhvəyi
Tünd və adi dağ şabalıdı
Qismən çürüntülü-sulfatlı (əhəngli) və tam
inkişaf etməmiş dağ şabalıdı
Tünd və adi şabalıdı
Qismən qalıq şorlaşmış açıq şabalıdı
Çürüntülü-sulfatlı (əhəngli) şabalıdı
Çəmən şabalıdı və şabalıdı-çəmən
Tünd boz
Açıq və ibtidai boz

PROCEEDINGS BOOK

12

Sahəsi, hektarla Bonitet balı
67
20
14931
89
23522
72
7174
88
101124
80
2124
78
42325
84
49443
69
7033
67981
116903
28578

100
90
65
65

84372
45196
23416
56978
48204
16461

77
56
80
56
82
66
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19
20
21
22
23
24
25
26

Çəmən-boz
Yüksək humuslu boz-çəmən
Orta və az humuslu boz-çəmən
Yuyulmuş və karbonatlı (tuqay) çəmən-meşə
Subasar allüvial-çəmən
Çəmən-bataqlı və bataqlıq
Çılpaq qayalar və səthə çıxmış gilli suxurlar
Sair yararsız ərazilər
Cəmi:

45089
59251
8003
13386
83876
3111
12871
46391
1009810

68
81
70
75
63
71
>10
72

Birinci cədvəldən aydın olur ki, bölgənin ən keyfiyyətli torpağı karbonatlı dağ-qara torpaqlardır ki,
onun göstəriciləri əsas bonitet şkalasının tərtibində etalon kimi götürülmüşdür. Torpaq tiplərinin və
yarımtiplərinin əksəriyyəti əla və yaxşı keyfiyyət qrupuna aiddir. Qarabağ iqtisadi rayonunun
torpaqlarının orta yararlılıq əmsalı 72-dir ki, bu da ümumən torpaqların əksər kənd təsərrüfat bitkiləri
altında istifadəsinə imkan verir

Şəkil 1
Erməni separatçılarının və terroristlərin işğalı dövrünə qədər Qarabağ iqtisadi rayonunun torpaqlarının
hüquqi rejimi işğaldan əvvəl 2-ci cədvəldə olduğu kimi olmuşdur. Lakin işğal dövründə bu rejim
tamamilə pozulmuş və bu torpaqlardan rejimindən asılı olmayaraq ancaq əkinçilik və heyvandarlıq
məqsələri üçün istifadə olunmuşdur. İlk növbədə torpaqların aparılacaq geniş miqyaslı tikinti-quruculuq
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işləri, yeni yaradılacaq nəqliyyat-kommunikasiya infrastrukturu, yeni yaradılacaq meliorasiya qurğuları
nəzərə alınmaqla yenidən müəyyən edilməli, torpaqların məqsədli təyinatı, torpaq islahatlarına aid baş
planlar nəzərə alınmaqla yenidən dəqiqləşdirilməlidir (cədvəl 2).

Cədvəl 2
Qarabağ iqtisadi rayonu torpaqlarının kateqoriyalar üzrə bölgüsü

Ağdam

109390

60966

6427

Ağcabədi
Bərdə

175600
100964

130041
72143

3815
6655

Məlumat
yoxdur
.382
460

Füzuli

141226

110458

2286

300

Tərtər
Şuşa, Xocalı,
Xocavənd
Cəmi:

42258
440372

31857
184971

2981
3522

1009810

590436

25686

34
Məlumat
yoxdur
2 176

Məlumat
yoxdur
2.728
Məlumat
yoxdur
Məlumat
yoxdur
2.773
Məlumat
yoxdur
5501

Ehtiyat fondu
torpaqları

Su fondu torpaqları

Meşə fondu torpaqları

Xüsusu qoru-nan
ərazilərin
torpaqları

k a t e q o r i y a l a r ı, h e k t a r l a

Sənaye, nəqliy-yat,
tikinti, ra-bitə,
müdafiə və digər
torpaqlar

Cəmi ərazisi

Rayonlar

Yaşayış məntəqələrinin torpaqları

Kənd təsərrüfa-tına
yararlı tor-paqlar

Torpaqların

1138

3477

1773

5255
6647

4456
1762

7277
1436

75

543

4409

490
147609

.276
9071

1238
Məlumat
yoxdur
16133

19585
Nəticə:
Qarabağ iqtisadi rayonunun ərazisinin ən hündür yeri dəniz səviyyəsindən 3340 metr yüksəkdə olmaqla
Tərtər rayonun Kəlbəcər rayonu ilə sərhəddində, Murovdağ silsiləsində, ən alçaq ərazi isə dəniz
səviyyəsindən 50 metr yüksəklikdə olmaqla Ağdam rayonunda rast gəlir. İqtisadi rayonun ekoloji
vəziyyətinin formalaşmasında ərazinin relyefi, plastikası, torpaqları iqlim xüsusiyyətləri və su hövzələri,
bitki və heyvanat aləmi böyük rol öynayır. Rayonun ərazisi alp və subalp, mezofil meşələr, dağ
bozqırlarından başlayaraq çöl və yarımsəhra iqlim qurşağına qədər geniş sahəni əhatə edir. Rayonun
ərazisinin müxtəlif relyefə malik olması burada sərt kontinental, mülayim kontinental, quru subtropik
iqlim şəraitinin yaranmasına səbəb olmuşdur. İqlim göstəriciləri düzənlik hissədən başlayaraq yüksək
dağlıq hissəyə qədər geniş amplitudada dəyişir. Yağıntıların illik miqdarı dağlıq hissələrdə 457-711
mm, dağətəyi və düzən hissələrdə isə 329-541 mm təşkil edir. Havanın orta illik temperaturu 15,20C ilə
22,30C arasında, torpağın orta illik temeraturu isə 130C ilə 18,00C arasında tərəddüd edir. 50C-dən yuxarı
temperaturların cəmi 3028-48730C, effektiv temperatur (100C-dən yuxarı tmperaturun cəmi) isə 259145840C arasında dəyişir. Havanın mütləq maksimum temperaturu 32-410C, minimum temperaturu isə 17-(-24)0C arasındadır. Rayonda
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Şəkil 2
qarlı günlərin say 5-54, güclü küləkli günlərin miqdarı düzən hissədə 1-21, dağlıq hissədə isə 2-14, dolu
düşən günlər isə 0,5-4,8-dir. İqtisadi rayonun torpaq örtüyünün geniş amplitudada dəyişməsi bu
ərazilərdə müxtəlif növ dərman və yem bitkilərinin, kənd təsərrüfatı bitkilərinin əksəriyyətinin
becərilməsi üçün əlverişli şərait yaradır. Ekologiyanın formalaşmasında torpaq, relyeflə bərabər
ərazinin flora və faunasının müxtəliflikləri də mühüm rol oynayır. İqtisadi rayonun bitki örtüyü düzən
yerlərdə yovşan, yovşanlı şoranotu yarımsəhra, dağətəyi düzənliklərdə dağdağan, şibyə, yovşanlıdaraqotu, çöl və yarımçöl, dağ yamaclarında isə kserofil kolluqlar, enliyarpaq meşələr (fıstıq, vələs,
palıd və s.) yayılmışdır.
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İşğaldan əvvəl ərazinin dağlıq hissəsində kartofçuluq, meyvəçilik və üzümçülük geniş inkişaf etmişdir.
Dağətəyi və düzən hissədə isə üzüm, dənli, dənli-paxlalı, texniki bitkilər (pambıq, tütün, qağıdalı,
günəbaxan) geniş ərazilərdə becərilmişdir.
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AZƏRBAYCAN DİLİNİN ŞƏRQ QRUPU DİALEKTLƏRİNDƏ OMONİMLƏRİN
SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
SEMANTIC CHARACTERISTICS OF HOMONYMS IN THE DIALECTES OF THE EASTERN
GROUP OF AZERBAIJANI LANGUAGE

Fidan Yusifova
Bakı Avrasiya Universitetinin doktorantı
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3467-4586
ÖZET
Dialekt leksikasının mənşəyinə, aktiv və passivliyinə görə tədqiq olunması bugün ədəbi dilimizdə
mövcud olmayan dil faktlarının ortaya çıxmasına imkan vermişdir. Zaman keçdikcə yerli şivələr ədəbi
dilə təsir etmişdir. Dialekt və şivələrlə ədəbi dil arasında olan inteqrasiya, semantik söz qruplarının
müqayisəli tədqiqi dialektlərin leksik-semantik səviyyələrinin öyrənilməsi və müqayisəli araşdırılması
baxımından da mühüm aktuallığa malikdir. Belə ki, söz bir leksik-semantik sistem vahidi kimi reallığı
əks etdirir. Dialekt leksikasında eyni bir leksem omonimik, sinonimik və antonimik paradiqmaların
tərkib hissəsi kimi çıxış edə bilər. Bu isə semantik söz qruplarının özünəməxsusluqlarının öyrənilməsi
baxımından aktualdır.Leksik omonimlik hadisəsinin Azərbaycan dialekt sistemindəki fərqliliyini izah
edərkən omonimlərin yaranma yolları arasında alınmalar, çoxmənalılığın təkamülü, həmçinin dialektlər
hesabına ədəbi dilin zənginləşməsi sayəsində omonimlərin meydana gəlməsi xüsusiyyəti nəzərə
alınmalıdır. Azərbaycan dilçiliyində semantik söz qruplarının tədqiqinə dair tədqiqatlarda semantik söz
qruplarının dəyərləndirməsini təklif edən ilk araşdırmadır morfoloji omonimiya hadisəsinə fərqli
yanaşma təqdim olunmuşdur. Ədəbi dildə olduğu kimi, dialekt leksikasında da omonimlər xüsusi rol
oynayır. Onlar dialektdə də ədəbi dildəki vəzifələri daşıyır. Şərq qrupuna məxsus dialekt və şivələrin
lüğət tərkibində rast gəldiyimiz omonimlər müxtəlif tarixi dövrlərin məhsulu olmuş, inkişaf edərək
təşəkkül tapmışdır. Bu sözlərin bir qismi çoxmənalı sözlərdən tədricən yeni mənalar kəsb edərək
omonimə çevrilmişdir.
Omonimlərə alimlər tərəfindən müxtəlif tərif və şərhlər verilsə də, onlar mahiyyətcə eyniyyət təşkil
edən söz qruplarıdır. Dilçilikdə “Deyilişcə və yazılışca eyni olub, müxtəlif leksik mənaları ifadə edən
sözlər omonimlər” adlandırılır. Müasir dilçilikdə “Fonetik və qrafik tərkibilə simmetrik olan, lakin
semantik cəhətdən asimmetrik məfhumları ifadə edən sözlərə omonimlər deyilir”. Omonimlərlə yanaşı
öyrənilən digər söz qrupuna çoxmənalı sözlər də daxildir.iSöz ilkin mənasını qoruyub saxlamaqla əlavə
məna çalarları qazanırsa və bu mənalarda ilkin mənanı qoruyub saxlayırsa, o, çoxmənalı söz hesab
olunur. Omonimlərdə məna əlaqəliliyi prinsipi gözlənilmir. Göründüyü kimi, omonimliklə ikimənalılıq
vardır. Omonimlik linqvistik faktorlarla müşayiət olunan tarixi-ictimai kateqoriyadır. Müasir
Azərbaycan dilinin şərq qrupu dialekt materialları üzərində apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, dilimizdə
omonimliyin mahiyyətini aydınlaşdırmağa yardım edə biləcək sözlər mövcuddur.
Açar sözlər: dialekt,omoform,omoqraf,omonim,semantika

ABSTRACT
The study of dialect lexicon according to its origin, active and passive has allowed the emergence of
linguistic facts that do not exist in our literary language today. Over time, local dialects influenced
literary language. The integration between dialects and dialects and literary language, the comparative
study of semantic word groups is also important in terms of the study and comparative study of lexicalsemantic levels of dialects. Thus, the word reflects reality as a unit of lexical-semantic system. In dialect
lexicon, the same lexeme can act as an integral part of homonymous, synonymous and antonymic
paradigms. This is relevant from the point of view of studying the peculiarities of semantic word groups.
A different approach to the phenomenon of morphological homonymy is presented in the study of
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semantic word groups in Azerbaijani linguistics, which is the first study that offers an assessment of
semantic word groups. As in literary language, homonyms play a special role in dialect lexicon. They
also have a role in the literary language of the dialect. The homonyms found in the dictionary of dialects
and dialects of the Eastern group were the product of different historical periods, developed and formed.
Some of these words have gradually taken on new meanings from polysemous words and become
homonyms.
Although homonyms have been variously defined and interpreted by scholars, they are essentially
identical word groups. In linguistics, "Words that are the same in pronunciation and spelling and express
different lexical meanings are called homonyms." In modern linguistics, "words that are symmetrical in
phonetic and graphical structure, but express semantically asymmetrical concepts are called
homonyms." In addition to homonyms, another group of words studied includes polysemous words. IIf
a word acquires additional shades of meaning by preserving its original meaning and retains the original
meaning in these meanings, it is considered a polysemous word. The principle of semantic coherence is
not expected in homonyms. Apparently, there is homonymy and ambiguity. Homonymy is a historicalsocial category accompanied by linguistic factors. Our research on the dialect materials of the eastern
group of the modern Azerbaijani language shows that there are words in our language that can help to
clarify the essence of homonymy.
Keywords: dialect, homoform, homograph, homonym, semantics
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XÜLASƏ
Azərbaycanın əzəli yurdu olan Qarabağ diyarının təbii-coğrafi və siyasi mövqeyi demək olar ki bütün
tarixi dövrlərdə mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Belə ki, müxtəlif güclərin Azərbaycanın ərazilərinə
etdiyi işğalçı yürüşlərdə bölgə hər zaman diqqət mərkəzində olmuşdur. Orta əsrlər dövrü xüsusilə moğol
istilaları və Azərbaycanda moğol hakimiyyətinin təsis edilməsi nəticəsində də Qarabağ həm təbii
resusrları həm də strateji yerləşməsi baxımından seçilən bölgələrdən biri olmuşdur. Bəhs olunan dövrdə
Qarabağın rolu keçmiş sovetlər. eləcədə müstəqil Vətən tarixşünaslığnda tədqiqata cəlb olunmuş və bu
sahədə dəyərli elmi əhəmiyyətə malik fikirlər qeyd olunmuşdur. Ancaq göstərmək lazımdır ki. bəzi
xarici tarixşünaslıq əsərlərində əsasən qərəzli və bəzən isə probleminin dərinliyni bilməyən
araşdırmacılar tərəfindən subyektiv mülahizələr irəli sürülmüşdür. Xüsusilə əksər şovinist erməni və bu
qəbildən olan Sovet tarixçiləri mənbələrdə mövcud olan faktları saxtalaşırmaq və fərqli interpretasiya
etməklə Qarabağı Azərbaycanın yox. qondarma “Böyük Ermənistan”ın tərkib hissəsi kimi göstərməyə
çalışmışlar. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, bu ənənə bəzi ingilisdilli tarixçilərin tədqiqatlarına da
sirayət etmiş və onların yanlış elmi nəticələr əldə etməsinə səbəb olmuşdur. Biz məqalədə moğol
hakimiyyəti dövründə Qarabağın təbii-coğgrafi və siyasi əhəmiyyətini dövrün ilkin qaynaqları əsasında
təhlil etməyə çalışacağıq.
Açar sözlər: Qarabağ, Arsax-Xaçın, Azərbaycan, moğol, ingilisdlli tarixşünaslıq

ABSTRACT
The natural-geographical and political position of Qarabagh, the ancient land of Azerbaijan, had been
important in almost whole historical periods. Thus, the region has always been in the center of attention
of various forces who wanted to invade the territories of Azerbaijan. During the Middle Ages, especially
as a result of the Mongol invasions and the establishment of the Mongol government in Azerbaijan,
Qarabagh was one of the regions distinguished in terms of both natural resources and strategic location.
The role of Qarabagh in the period in question is the former Soviet Union as well as research in the
history Azerbaijanian scholars and got valuable scientific results. However, we have to indicate that
some foreign historiographical works, subjective judgments have been made by researchers who are
mostly biased and sometimes unaware of the depth of the problem. In particular, most nasionalist
Armenian and former Soviet historians falsificated and misinterpreting the facts in the primary sources.
They consiederd that Qarabagh was not part of Azerbaijan and tried to show it as part of the so-called
"Greater Armenia". Unfortunately, this tradition has also infected some English-language historians and
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led them to erroneous scientific conclusions. In this article, we attempted to analyze the naturalgeographical and political significance of Qarabagh during the Mongol rule on the base of primary
sources.
Keywords: Qarabagh. Arsakh-Khachen, Azerbaijan, Mongol, English-language scholars.
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AZƏRBAYCANDA DÜNYƏVİ TƏHSİLİN İNKİŞAFINDA ŞUŞA ŞƏHƏRİNİN ROLU
(XIX - XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ)
THE ROLE OF SHUSHA CITY IN THE DEVELOPMENT OF SECULAR EDUCATION IN
AZERBAIJAN
(19th - EARLY 20th CENTURIES)
Doç. Dr. Mübariz AĞALARLI
AMEA-nın A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi,
ADPU-nun “Azərbaycan tarixi” kafedrasının dosenti, Bakı, Azərbaycan,
ORCID ID: 0000-0001-8588-1019
ÖZET
Azərbaycanın qədim sivilizasiya mərkəzlərindən biri olan Qarabağ bölgəsi tarixi inkişafın bütün
mərhələlərində istər geosiyasi, istərsə də iqtisadi baxımdan olduca böyük əhəmiyyət daşımışdır. Bu
bölgənin ictimai-siyasi mühitinin və sosial-mədəni həyatının formalaşmasında elm və təhsilin müstəsna
dərəcədə rolu olmuşdur.
Qarabağ regionun ictimai həyatının və sosial-mədəni mühitinin təşəkkülündə Şuşa şəhərinin rolu
olduqca böyükdür. Xüsusilə də XVIII əsrdən etibarən başlayaraq Şuşa şəhərinin sosial-mədəni
həyatında baş verən intibah prosesi təkcə bu şəhərlə hüdudlanmamış, Azərbaycanın digər bölgələrinin
elm-təhsil və mədəni inkişafına da ciddi surətdə təsir etmişdir.
Azərbaycanın Şimal hissəsi çar Rusiyası tərəfindən 1828-ci ildə işğal olunduqdan sonra işğalçı rejimin
sosial-mədəni həyatda həyata keçirdiyi müstəmləkəçilik siyasəti cəmiyyətin ictimai və mədəni mühitinə
ciddi zərbə vurdu. Bu baxımdan Azərbaycan xalqını müstəmləkəçilik rejiminə alışdırmaq və
xristianlaşdırmanı həyata keçirmək üçün təhsili ruslaşdırma siyasətinə tabe etmək zəruri idi. Millətin
ruhuna, təfəkkür tərzinə zidd olan bu ideyanın gerçəkləşdirilməsi məqsədilə XIX əsrin 30-cu illərində
Güney Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda dünyəvi xarakterli ibtidai sinif məktəbləri - qəza
məktəblərinin ilkin layihələri meydana gəldi. Çar Rusiyasının 1829-cu və 1835-ci illərdə təsdiq etdiyi
«Zaqafqaziya məktəblərinin əsasnamə”sinə uyğun olaraq, əhali arasında rus dilini yaymaq, onlara
ibtidai təhsil vermək məqsədilə ilk olaraq 1830-cu ildə Şuşada qəza məktəbi fəaliyyətə başladı. Şuşa
şəhərində fəaliyyət göstərən bu avropa tipli dünyəvi təhsil məktəbi Azərbaycanda dünyəvi təhsil
sisteminin formalaşmasında mühüm rol oynamışdır.
3 sinifdən ibarət olan Şuşa qəza məktəbində şəriət, rus dilinin qrammatikası, coğrafiya, tarix, hesab və
həndəsə, yerli dillər, hüsnxət, rəsm və rəsmxət tədris olunurdu. Azərbaycan dili ruslar üçün də məcburi
fənn hesab edilirdi.. Şuşa qəza məktəbində ənənəvi məktəblərdən (mədrəsə) fərqli olaraq, yeni üsullar
tətbiq olunur, dünyəvi elmlər öyrədilirdi.
1860-cı illərin məktəb islahatı nəticəsində bütün sosial təbəqələrdən olan uşaqların ibtidai təhsil
prosesinə cəlb edilməsi məqsədilə şəhər məktəbləri yaradıldı. Cənubi Qafqazda və Azərbaycanda
yaradılan ilk şəhər məktəbi 1874-cü ildə Şuşa şəhərində fəaliyyətə başlamışdır.
XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda milli şüurun formalaşmasında ictimai-siyasi fikrin və
maarifçilik hərəkatının böyük rolu vardır. Maarifçilər və onların ardıcılları dərk edirdilər ki, xalqın
maariflənməsi millətin tərəqqisinin ən mühüm şərtidir.
1875-ci ildə Şuşa Xeyriyyə Cəmiyyətinin nəzdnində fəaliyyət göstərən qız məktəbi, 1881-ci ildə Şuşa
realnı gimnaziyası, 1893-cü ildə Şuşa şəhərində fəaliyyətə başlayan Rus-Azərbaycan məktəbi, 1911-ci
ildə Şuşa qız məktəbi, 1914-cü ildə Şuşa ali ibtidai məktəb və digər təhsil ocaqları Qarabağ bölgəsində,
bütpvlükdə isə Azərbaycanda maarifçilik hərəkatının vüsət almasında müstəsna rol oynamışdır. Məhz
bunun nəticəsi idi ki, Əhməd bəy Ağaoğlu, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Firudin bəy Köçərli, Səfərəli
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bəy Vəlibəyov, Bədəl bəy Bədəlbəyov, Fərhad Ağazadə, Haşim bəy Vəzirov, Azad bəy Əmirov
Azərbaycanın bir çox görkəmli ictimai-siyasi xadimləri, pedaqoq və mədəniyyət nümayəndələri Şuşa
elm-təhsil mühitinin yetirmələri olmuşdur.
Təqdim olunan məqalədə Şuşa şəhərinin təhsil tarixinə ümumi bir nəzər yetiriləcək, XIX əsr – XX əsrin
əvvəllərində Şuşa şəhərində fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələri tədqiq olunacaq, Azərbaycanda
dünyəvi təhsilin inkişafında Şuşa şəhərinin rolu müəyyən olunacaqdır.
Açar sözlər: Azərbaycan, Şuşa, təhsil, qəza məktəbləri, şəhər məktəbləri
ABSTRACT
The Karabakh region, one of the ancient centers of civilization in Azerbaijan, has been of great
importance at all stages of historical development, both geopolitically and economically. Science and
education have played an exceptional role in shaping the socio-political environment and socio-cultural
life of the region.
The role of Shusha in the formation of public life and socio-cultural environment of the Karabakh region
is very great. In particular, the process of renaissance in the socio-cultural life of Shusha since the 18th
century was not only limited to this city, but also had a significant impact on the scientific, educational
and cultural development of other regions of Azerbaijan.
After the occupation of the northern part of Azerbaijan by Tsarist Russia in 1828, the colonial policy
pursued by the occupying regime in the socio-cultural life had a serious impact on the social and cultural
environment of society. From this viewpoint, it was necessary to subordinate education to the policy of
Russification in order to accustom the people of Azerbaijan to the colonial regime and to carry out
Christianization. In order to realize this idea, which contradicts the spirit and way of thinking of the
nation, in the 30s of the 19th century in the South Caucasus, including Azerbaijan, there appeared
preliminary projects of secular primary schools - uyezd schools. In accordance with the “Regulations of
Transcaucasian schools” approved by tsarist Russia in 1829 and 1835, the first uyezd school was opened
in Shusha in 1830 in order to spread the Russian language among the population and provide them with
primary education. This European-style secular school operating in Shusha had played an important role
in the formation of a secular education system in Azerbaijan.
Shusha Uyezd School, consisting of 3 classes, taught Shariah, Russian grammar, geography, history,
arithmetic and geometry, local languages, calligraphy, drawing and calligraphy. Azerbaijani language
was also considered a compulsory subject for Russians. Unlike traditional schools (madrasahs), Shusha
Uyezd School used new methods and taught secular sciences.
As a result of the school reform of the 1860s, city schools were established to involve children from all
social strata in the primary education process. The first city school established in the South Caucasus
and Azerbaijan was opened in 1874 in Shusha.
In the second half of the 19th century, socio-political thought and the enlightenment movement played
an important role in the formation of national consciousness in Azerbaijan. The enlighteners and their
followers understood that the enlightenment of the people was the most important condition for the
progress of the nation.
In 1875, the girls’ school operating under the Shusha Charity Society, in 1881, the Shusha Realny (nonclassical secondary school) Gymnasium, in 1893, the Russian-Azerbaijani school operating in Shusha,
in 1911, the Shusha Girl’s School, in 1914, the Shusha Higher Primary School and other educational
institutions have played an exceptional role in the development of the enlightenment movement in the
Karabakh region and in Azerbaijan as a whole. It was a result of this, Ahmad bey Agaoglu, Yusif Vezir
Chemenzeminli, Firudin bey Kocherli, Safarali bey Velibeyov, Badal bey Badalbeyov, Farhad
Agazadeh, Hashim bey Vezirov, Azad bey Amirov and many prominent public and political figures,
pedagogues and cultural figures were matured in the scientific and educational environment of Shusha.
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The paper will provide an overview of the history of education in Shusha, study the educational
institutions operating in Shusha in the 19th - early 20th centuries, determine the role of Shusha in the
development of secular education in Azerbaijan.
Keywords: Azerbaijan, Shusha, education, uyezd schools, city schools.
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ASKERİ ÇATIŞMALARIN ZARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN
METODOLOJİK TEMELLER
METHODOLOGICAL BASES FOR ASSESSMENT OF DAMAGES IN MILITARY CONFLICT
Ph.D., doçent Farhad Gamboy oğlu Mikayilov
UNEC Bilimsel Araştırma ve Ekonomik Araştırma Enstitüsü, kıdemli araştırmacı, Azerbaycan Devlet
Teknik Üniversitesi Ekonomi ve İstatistik Bölümü'nde doçent
Mammadova Aynura Mahammad gizi
tarih öğretmeni
ÖZET
Son yıllarda benzer bir sorunla karşı karşıya kalan ülkelerin deneyimlerine dayanarak geçici
değerlendirmeler yapmak mümkündür. Bu tür uygulamalar, 2016 yılında Birleşmiş Milletler Ticaret ve
Kalkınma Konferansı tarafından Kuveyt'in işgali ve işgali sonucunda Irak'ın doğrudan kaybından Irak'ın
doğrudan sorumluluğuna ilişkin BM Güvenlik Konseyi'nin 687 (1991) sayılı Kararında
yansıtılmaktadır. / "Ekonomi Belgesi" 20 No'lu Karar uyarınca hazırlanan İsrail İşgalinin Filistin Halkı
İçin Sonuçları" BM sistemi içinde sistematik, ciddi, gerçeklere dayalı, kapsamlı ve sürdürülebilir bir
mekanizmanın kurulmasını sağlamaktadır. Benzer bir durum İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da
yaşandı. Bazı Amerikan hukuk firmaları hala Almanya'yı Yahudilere maddi ve manevi zarar vermekten
yargılıyor. Baltık Devletlerindeki askeri çatışmaların ve sonuçlarının değerlendirilmesi vb. not
edilebilir. Bununla birlikte, bu deneyimler, bu tür çatışmaların her birinin kendi özellikleri ile bazı
yönlerden benzersiz olduğunu göstermektedir.
Topraklarımızda işlenen mezalimlerin terör, vandalizm ve yerli olmayan topraklarda işlenen mezalimler
olarak kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu suçun faili Ermenistan'a kesinlikle dava açılmalıdır.
Azerbaycan'a verilen büyük maddi ve manevi zarar ortadadır. Belgeleri, fotoğrafları, videoları basitçe
toplamak önemlidir. Daha sonra yasal belgelere dayanarak mevcut metodolojik yaklaşımlar kullanılarak
zarar miktarı hesaplanmalı ve ceza davası açılmalıdır.
Hasarın zaman değerlendirmesinin genel metodolojisinin, en iyi uygulamaların rasyonel teoriler
bağlamında incelenmesi gerektiğine dikkat edilmelidir. Genel metodolojik yaklaşım açıklığa
kavuşturulduktan sonra, her alanda farklı çatışmalar sırasında uygulanan hasarın kapsamının
değerlendirilmesine izin veren bu yaklaşıma dayalı yöntemler tanımlanmalıdır.
Hasar değerlendirilirken göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktörlerden biri insan
yaşamına verilen zarardır. Bu yöndeki hasar miktarı, ölen ve kaybolan, kalıcı olarak sakat kalan,
yaralanan kişiler ile yerinden edilmiş kişiler için belirlenmelidir.
Unutulmamalıdır ki bu madde kapsamındaki hasar tutarı belirlenirken, belirtilen kategorilere göre
mağdurlara yapılan ödemelerin miktarı ve alabilecekleri potansiyel gelir ile belirlenmektedir.
Savaş sırasında sağlık tesislerinin ek iş yükü ve sağlık tesislerinin yer değiştirmesi nedeniyle ortaya
çıkan maliyetlerin, kurtarılan bölgelerdeki sağlık tesislerinin onarım ve rehabilitasyon maliyetlerinin
belirlenmesine olanak tanıyan bir metodolojiye dayalı olarak hesaplanması gerekmektedir. Ekonomik
sektörlere verilen zarar değerlendirilirken, hem üretim tesislerinin arızalanması hem de bu tesislerin
restorasyonunun neden olduğu zararlar ile işgal sırasında bu tesislerden elde edilecek olası gelirler
dikkate alınarak kayıpların miktarı hesaplanmalıdır.
Benzer bir metodolojik yaklaşım, altyapı ve diğer hizmetlere uygulanabilir. Aynı zamanda doğal
kaynaklara ve çevreye verilen zararın tespiti için bu kaynağın işgal sırasında kullanım miktarını ve çevre
kirliliğini ortadan kaldırmanın maliyetini kayıplara eşit olarak hesaplamak mümkündür.
Makale, farklı alanlardaki hasarı belirlemeye izin verebilecek araştırma yöntem ve tekniklerini ele aldı.
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Ülke ekonomisine verilen zararı değerlendirirken aşağıdaki faktörlere özellikle dikkat edilmelidir:
• Zararlı her maddeye uygulanan metodoloji bilimsel olarak sağlam olmalı ve tüm yetkili seviyelerde
savunma yeteneğine sahip olmalıdır.
• Ön rakamlar, talebin sunulacağı uluslararası makamların gereksinimlerine uygun olarak
kanıtlanmalıdır.
• Kullanılan normatif rakamlar, bilimsel ve/veya emsal temelli olmalı ve ilgili tüm düzeylerde savunma
kabiliyetine sahip olmalıdır.
• Tüm alternatifler için her bir hasar kalemi için hesaplama yapılmalıdır.
• Uzman görüşleri (gerekirse dış uzmanlar) çalışmanın tüm aşamalarında incelenmeli ve buna göre
ayarlanmalıdır.
• Bu ilkelerin uygulanabilmesi için dünyaca ünlü değerleme şirketleri ile çeşitli düzeylerde işbirliği
yapılması (örneğin saygın sigorta şirketleri ile işbirliği yapılması) gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: işgal, hasar, can kaybı, sağlık kaybı
ABSTRACT
It is possible to make tentative assessments based on the experiences of countries that have faced a
similar problem in recent years. Such practices are reflected in UN Security Council Resolution 687
(1991) on Iraq's direct responsibility for Iraq's direct loss as a result of the invasion and occupation of
Kuwait by the United Nations Conference on Trade and Development in 2016. / "Economic Document"
The Consequences of the Israeli Occupation for the Palestinian People, prepared in accordance with
Resolution 20," provides for the establishment of a systematic, serious, fact-based, comprehensive and
sustainable mechanism within the UN system. A similar situation took place after the Second World
War. Some American law firms still prosecute Germany for inflicting material and moral harm on Jews,
assessment of the military conflicts in the Baltic States and their consequences, etc. However, these
experiences show that each such conflict is unique in some ways, with its own characteristics. Atrocities
committed in our lands must be recorded as terrorism, vandalism and atrocities committed on non-native
lands. The perpetrator of this crime should definitely be prosecuted against Armenia. The great material
and moral damage inflicted on Azerbaijan is obvious. It is important to simply collect documents,
photos, videos. Then, based on legal documents, the amount of damage should be calculated using
current methodological approaches and a criminal case should be filed. It should be noted that the
general methodology of the time assessment of damage should be studied in the context of rational
theories of best practices. Once the general methodological approach has been clarified, methods based
on this approach should be defined that allow to assess the extent of damage inflicted during different
conflicts in each area. One of the most important factors to consider when assessing damage is the
damage to human life. The amount of damage in this direction should be determined for the deceased
and missing, permanently disabled, injured and displaced persons. It should not be forgotten that while
determining the amount of damage under this article, it is determined by the amount of payments made
to the victims according to the specified categories and the potential income they can receive. The costs
incurred due to the additional workload and relocation of health facilities during the war need to be
calculated based on a methodology that allows the cost of repair and rehabilitation of health facilities in
the liberated areas to be determined. When assessing the damage to economic sectors, the amount of
losses should be calculated by taking into account both the breakdown of production facilities and the
damage caused by the restoration of these facilities and the possible income to be obtained from these
facilities during the occupation. A similar methodological approach can be applied to infrastructure and
other services. At the same time, in order to determine the damage to natural resources and the
environment, it is possible to calculate the amount of use of this resource during the occupation and the
cost of eliminating environmental pollution as equal to the losses. The article discussed research
methods and techniques that could allow to identify damage in different areas. Particular attention
should be paid to the following factors when assessing the damage to the country's economy:
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• The methodology applied to any harmful substance must be scientifically sound and capable of
defense at all authoritative levels.
• Preliminary figures must be proven in accordance with the requirements of the international authorities
to which the claim is submitted.
• The normative figures used should be scientific and/or precedent-based and have advocacy at all
relevant levels. • Calculation should be made for each damage item for all alternatives.
• Expert opinions (external experts if necessary) should be reviewed at all stages of the study and
adjusted accordingly.
• In order to implement these principles, it is necessary to cooperate with world-renowned valuation
companies at various levels (for example, to cooperate with reputable insurance companies).
Key words: occupation, damage, loss of life, loss of health
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HƏRBİ MÜNAQİŞƏLƏR ZAMANI ZƏRƏRİN QİYMƏTLƏNMƏSİ ÜÇÜN METODOLOJİ
ƏSASLAR
Fərhad Qamboy oğlu Mikayılov
UNEC Elmi Tədqiqat və İqtisadi Tədqiqat İnstitutu baş elmi işçisi,
Azərbaycan Dövlət Texniki Universitetinin İqtisadiyyat və Statistika kafedrasının, dosent
Mməmmədova Aynurə Məhəmməd qızı
Tarix müəllimi
XÜLASƏ
Son illər oxşar problemlə üzləşmiş ölkələrin təcrübəsinə əsaslanaraq ilkin qiymətləndirmələr aparmaq
olar. Bu cür təcrübələr 2016-cı ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ticarət və İnkişaf Konfransı
tərəfindən Küveytin işğalı və işğalı nəticəsində İraqın birbaşa itkisinə görə İraqın birbaşa məsuliyyətinə
dair BMT Təhlükəsizlik Şurasının 687 (1991) saylı qətnaməsində öz əksini tapıb. 20 saylı “İqtisadi
Sənəd” Qətnaməsinə uyğun olaraq hazırlanan “İsrail işğalının Fələstin xalqı üçün nəticələri” BMT
sistemi daxilində sistemli, ciddi, faktlara əsaslanan, əhatəli və davamlı mexanizmin qurulmasını nəzərdə
tutur. Bənzər bir vəziyyət İkinci Dünya Müharibəsindən sonra da baş verdi. Bəzi Amerika hüquq
firmaları hələ də Almaniyanı yəhudilərə maddi və mənəvi zərər vurduğuna görə təqib edir. Baltikyanı
ölkələrdə hərbi münaqişələrin və onların nəticələrinin qiymətləndirilməsi və s. qeyd etmək olar. Lakin
bu təcrübələr göstərir ki, hər bir belə münaqişə müəyyən mənada özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir.
Torpaqlarımızda törədilən vəhşiliklər terror, vandalizm, qeyri-doğma torpaqlarda törədilən vəhşiliklər
kimi qeydə alınmalıdır. Bu cinayəti törədən şəxs mütləq Ermənistana qarşı cinayət məsuliyyətinə cəlb
edilməlidir. Azərbaycana vurulan böyük maddi və mənəvi ziyan göz qabağındadır. Sadəcə sənədləri,
fotoşəkilləri, videoları toplamaq vacibdir. Daha sonra hüquqi sənədlər əsasında mövcud metodoloji
yanaşmalardan istifadə etməklə dəymiş ziyanın məbləği hesablanmalı və cinayət işi qaldırılmalıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, zərərin zamanla qiymətləndirilməsinin ümumi metodologiyası qabaqcıl
təcrübələrin rasional nəzəriyyələri kontekstində öyrənilməlidir. Ümumi metodoloji yanaşma
aydınlaşdırıldıqdan sonra bu yanaşmaya əsaslanan üsullar müəyyən edilməlidir ki, onlar hər bir ərazidə
müxtəlif münaqişələr zamanı vurulmuş zərərin həcmini qiymətləndirməyə imkan verir. Zərərin
qiymətləndirilməsi zamanı nəzərə alınmalı olan ən mühüm amillərdən biri insan həyatına dəyən zərərdir.
Bu istiqamətdə dəymiş ziyanın məbləği ölən və itkin düşmüş, ömürlük əlil, xəsarət almış və köçkünlər
üçün müəyyən edilməlidir. Unutmaq olmaz ki, bu maddə ilə dəymiş ziyanın məbləği müəyyən edilərkən
zərərçəkmişlərə göstərilən kateqoriyalar üzrə ödənilən ödənişlərin məbləği və onların əldə edə biləcəyi
potensial gəlirlə müəyyən edilir. Müharibə dövründə səhiyyə müəssisələrinin əlavə iş yükü və
köçürülməsi ilə əlaqədar çəkilən xərclərin azad edilmiş ərazilərdə səhiyyə müəssisələrinin təmiri və
bərpası xərclərini müəyyən etməyə imkan verən metodologiya əsasında hesablanması lazımdır.
İqtisadiyyat sahələrinə dəyən zərər qiymətləndirilərkən həm istehsalat obyektlərinin sıradan çıxması,
həm də həmin obyektlərin bərpası nəticəsində dəymiş ziyan və işğal zamanı həmin obyektlərdən əldə
edilə biləcək mümkün gəlirlər nəzərə alınmaqla itkilərin məbləği hesablanmalıdır. Oxşar metodoloji
yanaşma infrastruktura və digər xidmətlərə də tətbiq oluna bilər. Eyni zamanda, təbii sərvətlərə və ətraf
mühitə dəymiş ziyanı müəyyən etmək üçün işğal zamanı bu resursdan istifadənin həcmini və ətraf
mühitin çirklənməsinin aradan qaldırılması xərclərini itkilərə bərabər hesablamaq mümkündür.
Məqalədə müxtəlif sahələrdə zərərləri müəyyən etməyə imkan verən tədqiqat metodları və üsulları
nəzərdən keçirilmişdir. Ölkə iqtisadiyyatına dəyən ziyan qiymətləndirilərkən aşağıdakı amillərə xüsusi
diqqət yetirilməlidir:
• İstənilən zərərli maddəyə tətbiq edilən metodologiya elmi cəhətdən əsaslandırılmalı və bütün nüfuzlu
səviyyələrdə müdafiə qabiliyyətinə malik olmalıdır.
• İlkin rəqəmlər iddianın təqdim olunduğu beynəlxalq orqanların tələblərinə uyğun olaraq sübut
edilməlidir.
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• İstifadə olunan normativ rəqəmlər elmi və/yaxud presedent əsaslı olmalı və bütün müvafiq
səviyyələrdə təbliğata malik olmalıdır.
• Bütün alternativlər üçün hər bir zərər elementi üçün hesablama aparılmalıdır.
• Tədqiqatın bütün mərhələlərində ekspert rəyləri (zəruri hallarda kənar ekspertlər) nəzərdən keçirilməli
və onlara uyğun düzəlişlər edilməlidir.
• Bu prinsipləri həyata keçirmək üçün müxtəlif səviyyələrdə dünya şöhrətli qiymətləndirmə şirkətləri
ilə əməkdaşlıq etmək lazımdır (məsələn, nüfuzlu sığorta şirkətləri ilə əməkdaşlıq etmək).
Açar sözlər: işğal, zərər, həyat itkisi, sağlamlıq itkisi
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ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÇATIŞMA ÇÖZÜM
STRATEJİLERİ
CONFLICT RESOLUTION STRATEGIES WHICH MIDDLE SCHOOL TEACHERS USE
Serkan GÖKALP1
1

Mersin Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Mersin, Türkiye
1

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9946-3280

ÖZET
Bu araştırmanın amacı; ortaokul öğretmenlerinin kullandıkları çatışma çözüm stratejilerine ilişkin
davranışları ne düzeyde gerçekleştirdiklerini tespit etmek ve bu öğretmenlerin çatışma çözüm
stratejilerine ilişkin davranışlarını gerçekleştirme düzeylerinde çeşitli değişkenler açısından anlamlı
farklılık olup olmadığını tespit etmektir. Betimsel nitelikte olan bu araştırmada genel tarama modeli
kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Mersin İli merkez ilçelerinde bulunan ortaokullarda 2019-2020
eğitim-öğretim yılında görev yapan ortaokul öğretmenleri oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini
belirlemede basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi 710 öğretmenden
oluşmuştur. Veri toplama aracı olarak; Çatışma Çözüm Stratejileri Anketi kullanılmıştır. Verilerin
analizinde ortalama ve t-Testi analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin çatışma çözüm
stratejilerine ilişkin davranışlarını gerçekleştirme düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
Cinsiyet değişkeni açısından öğretmenlerin çatışma çözüm stratejilerine ilişkin davranışları
gerçekleştirme düzeylerinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere
göre çatışma çözüm stratejilerine ilişkin davranışları gerçekleştirme düzeylerinin daha yüksek olduğu
tespit edilmiştir. Eğitim düzeyi değişkeni açısından öğretmenlerin çatışma çözüm stratejilerine ilişkin
davranışları gerçekleştirme düzeylerinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Yüksek lisans mezunu olan
öğretmenlerin, lisans mezunu olan öğretmenlere göre çatışma çözüm stratejilerine ilişkin davranışları
gerçekleştirme düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Branş değişkeni açısından
öğretmenlerin çatışma çözüm stratejilerine ilişkin davranışları gerçekleştirme düzeylerinde anlamlı
farklılık tespit edilmiştir. Sözel alan branş öğretmenlerinin, sayısal alan ve özel yetenek alanı branş
öğretmenlerine göre çatışma çözüm stratejilerine ilişkin davranışları gerçekleştirme düzeylerinin daha
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ortaokul öğretmenlerinin çatışma çözüm stratejilerini daha etkin
kullanabilmesi için bu öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Çatışma çözüm stratejileri, ortaokul, öğretmen, davranış

ABSTRACT
This research aims to determine the level of middle school teachers’ using the conflict resolution
strategies in their behaviours and determine whether there is a significant difference at the level of
teachers’ using conflict resolution strategies in their behaviours in terms of various variables. It is a
descriptive research. General survey model is used. This research's population consisted of teachers
working at the middle schools in central districts of Mersin Province in the 2019-2020 academic year.
The sample of the study included 710 teachers who were selected by simple random sampling method.
The Conflict Resolution Strategies Questionnaire was used to collect the data of the study. Mean and ttest were used to analyse the data. According to the results of the research, it was determined that the
level of teachers’ using conflict resolution strategies in their behaviours was at a high level. It was
determined that there was a significant difference at the level of teachers’ using conflict resolution
strategies in their behaviours in terms of gender. The level of female teachers’ using conflict resolution
strategies in their behaviours was higher than male teachers. It was determined that there was a
significant difference at the level of teachers’ using conflict resolution strategies in their behaviours in
terms of education level. The level of teachers having master’s degree was higher than the teachers
having bachelor’s degree in terms of using conflict resolution strategies in their behaviours. It was
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determined that there was a significant difference at the level of teachers’ using conflict resolution
strategies in their behaviours in terms of branch. The level of teachers whose branches were in social
sciences was higher than the teacher whose branches were in science and special talent in terms of using
conflict resolution strategies in their behaviours. It is suggested that the middle school teachers should
receive in-service training to use the conflict resolution strategies more efficiently.
Keywords: Conflict resolution strategies, middle school, teacher, behaviour
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ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN AKADEMİK ÖZYETERLİK ALGILARININ
ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF MIDDLE SCHOOL TEACHERS’ PERCEPTIONS OF ACADEMIC SELFEFFICACY INTERMS OF SEVERAL VARIABLES
Serkan GÖKALP1
1

Mersin Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Mersin, Türkiye
1

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9946-3280

ÖZET
Bu araştırmanın amacı; ortaokullarda çalışan öğretmenlerin akademik öz yeterlik algılarını tespit etmek
ve bu öğretmenlerin akademik öz yeterlik algılarında çeşitli değişkenler açısından anlamlı farklılık olup
olmadığını tespit etmektir. Betimsel nitelikte olan bu araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın evrenini, Mersin İli merkez ilçelerinde bulunan ortaokullarda 2019-2020 eğitim-öğretim
yılında görev yapan öğretmenler oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini belirlemede basit seçkisiz
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi 710 öğretmenden oluşmuştur. Veri toplama
aracı olarak; Akademik Özyeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde ortalama ve t-Testi analizi
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin akademik öz yeterlik algılarının orta düzeyde olduğu
tespit edilmiştir. Cinsiyet değişkeni açısından öğretmenlerin akademik yeterlik algılarında anlamlı
farklılık tespit edilmiştir. Kadın öğretmenlerin akademik öz yeterliklerinin erkek öğretmenlerin
akademik öz yeterliklerinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Eğitim düzeyi değişkeni açısından
öğretmenlerin akademik öz yeterlik algılarında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Yüksek lisans mezunu
olan öğretmenlerin, lisans mezunu olan öğretmenlere göre akademik öz yeterlik algılarının daha yüksek
olduğu tespit edilmiştir. Branş değişkeni açısından öğretmenlerin akademik öz yeterlik algılarında
anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Sözel alandaki branş öğretmenlerinin, sayısal alan ve özel yetenek
alanındaki branş öğretmenlerine göre göre akademik öz yeterlik algılarının daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir. Ortaokul öğretmenlerinin akademik öz yeterlik algılarının arttırılması için öğretmenlere
hizmet içi eğitim verilmelidir. Öğretmenlerin yüksek lisans yapması teşvik edilmelidir. Öğretmenlerin
akademik öz yeterlik algılarını engelleyen nedenler nitel araştırmayla belirlenmeli ve öğretmenlerin
akademik öz yeterlik algılarının arttırılması için neler yapılabileceğine ilişkin nitel araştırmalar
yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Akademik öz yeterlik, ortaokul, öğretmen, algı

ABSTRACT
This research aims to determine the level of middle school teachers’ perceptions of academic selfefficacy and determine whether there is a significant difference among the middle school teachers'
perceptions about their academic self-efficacy in terms of various variables. It is a descriptive research.
General survey model is used. This research's population consisted of teachers working at the middle
schools in central districts of Mersin Province in the 2019-2020 academic year. The sample of the study
included 710 teachers who were selected by simple random sampling method. Academic Self-Efficacy
Scale was used to collect the data of the study. Mean and t-test were used to analyse the data. According
to the results of the research, it was determined that the teachers’ perceptions of self-efficacy were at a
medium level. It was determined that there was a significant difference among the middle school
teachers' perceptions about their academic self-efficacy in terms of the variable of gender. The
perceptions of female teachers were higher than male teachers in terms of teachers' perceptions about
their academic self-efficacy. It was determined that there was a significant difference among the middle
school teachers' perceptions about their academic self-efficacy in terms of the variable of education
level. The perceptions of the teachers having masters’ degree were higher than the teachers having
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bachelor’s degree in terms of teachers' perceptions about their academic self-efficacy. It was determined
that there was a significant difference among the primary school teachers' perceptions about their
academic self-efficacy in terms of the variable of branch. The perceptions of teachers whose branches
were in social sciences were higher than the teachers whose branches were in science and special talents.
It is suggested that the middle school teachers should receive in-service training to increase their
perceptions of academic self-efficacy. The teachers should be encouraged to have master’s degree.
Keywords: Academic self-efficacy, primary school, teacher, perception
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DAĞLIK KARABAĞ BÖLGESINDEKI YERLEŞIM MERKEZI VE BUNLARLA ILGILI
KISA AÇIKLAMALAR
SETTLEMENTS IN NAGORNO-KARABAKH AND BRIEF EXPLANATIONS ABOUT THEM
f.ü.f.d Imanov Güləhməd Nağı oğlu
Bakı Dövlət Üniversiteti Şərq Şünaslıq fakultəsi Türk dili bölümü

Anahtar kelimeler: Azerbaycan, Dağlık Karabağ, yerleşim merkezi
Karabağ Azerbaycan’ın en eski tarihi vilayetlerinden birisidir ve Azerbaycan’ın geniş coğrafi bölgesine
aittir. Azerbaycan’ın tarihi toprağı olan Karabağ dünyanın da en eski tarihe sahip olan yerleşim
birimlerindendir. Dağlık bölgeyle buraya bağlı ovalardan Azerbayca'nın büyük bir kısmını kapsarken,
Şuşa, Zengilan, Hocavend, Hankendi, Hocalı, Laçın, Ağdam, Kubatlı ve Kelbecer ve diğer yerleşim
birimlerinden oluşuyor. Bu makalede yukarıda adı geçen yerleşim birimleriyle ilgili açıklamalar
bulunmaktadır.
Keywords: Azerbaijan, Nagorno-Karabakh, settlement
Karabakh is one of the oldest historical provinces of Azerbaijan and belongs to the wide geographical
region of Azerbaijan. Karabakh, the historical land of Azerbaijan, is one of the oldest settlements in the
world. While it covers a large part of Azerbaijan from the mountainous region and the plains connected
here, it consists of Shusha, Zengilan, Hocavend, Khankendi, Khojaly, Lachin, Agdam, Kubatli and
Kelbacer and other settlements. This article contains explanations about the settlements mentioned
above.
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MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSİLDƏ EVOKATİV MENTORLUQ MODELİNİN TƏTBİQİ
APPLİCATİON OF EVOCATIVE MENTORING MODEL IN PRESCHOOL EDUCATION
p.ü.f.d. Həmidova Xalidə Aydın qızı
ADPU, Təlim-tədris mərkəzinin müdiri,
Məktbəqədər təhsilin pedaqogikası kafedrasının baş müəllimi
Açar sözlər: təhsil, evokativ, mentorluq, məktəbəqədər, tərbiyəçi-müəllim
Key words: education, evocative, mentoring, preschool, educator-teacher
Mentorluq - məktəbəqədər təhsil sahəsində peşəkar birliyin yaranmasına yardımçı olan yanaşmadır.
Qarşılıqlı münasibətləri inkişaf etdirən bu metod tərbiyəçi-müəllilərin, eləcə də mentorların peşəkar
inkişafına kömək edir. Əməkdaşlıq və ümumi uğurun əldə edilməsi yanaşmanın əsas təkanverici
qüvvəsi hesab olunur.
Evokativ mentorluq prosesi klassik modeldə olduğu kimi dövrüdür. Planlaşdırılmış proses təlim
təcrübəsində sınaqdan keçiriləndən sonra əlavələrin edilməsi və təkrar sınaqdan keçirilmək üçün
yenidən təkrarlanır. Sadə şəkildə desək, evokativ mentorluq hekayənı dəyərləndirmək və düşüncə
dizaynı yaratmaq üçün empatiyadan və araşdırmadan istifadə edir. Mentor və tərbiyəçi-müəllimlər
bir-biri ilə sıx əlaqəli olan olan 4 müxtəlif prosesə cəlb olunurlar.
1.Hekayənin dinlənilməsi
2. Empatiya
3. Dəstəkləyici araşdırma
4. Düşüncə dizaynı
İlk iki proses, Hekayənin dinlənilməsi və Empatiyanın ifadəsi “Yalnış heç nə yoxdur” mərhələsini təşkil
edir.
Bu addımlar tərbiyəçi-müəllimin özünü rahat hiss etməsinə, mentor və tərbiyəçi-müəllim arasında inam
və etimadın yaradılmasına, təlim təcrübəsində yenilikləri və yeni perspektivləri təqdim etməyə və bütün
baş verənlərin dəyərli olduğunu qəbul etməyə kömək etmək üçün atılır.
İlk proseslər növbəti iki prosesin (dəstəkləyici araşdırma və düşüncə dizaynı) başlanması üçün zəmin
yaradır.
Bu iki proses isə “Güclü tərəflərin qurulması” mərhələsini təşkil edir.
Zəif tərəflərin müəyyənləşdirilməsi və aradan qaldırılması əvəzinə evokativ mentorlar müəllimləri
güclü tərəflərini müəyyən etməyə və peşəkar inkişafı onların üzərində qurmağa dəvət edirlər.
Mentoring is an approach that promotes professional association in the field of preschool education.
This method of developing relationships contributes to the professional development of educators, as
well as mentors. Cooperation and overall success are the main driving forces of the approach.
The process of evocative mentoring is cyclical, as in the classical model. The planned process is repeated
after testing in training practice to make additions and retest. Simply put, evocative mentoring uses
empathy and research to evaluate a story and create a thought design. Mentors and educators are
involved in 4 different processes that are closely related to each other.
1. Listening to the story
2. Empathy
3. Supportive research
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4. Thinking design
The first two processes, Listening to the Story and Expressing Empathy, form the "Nothing Wrong"
phase.
These steps are taken to help the educator feel comfortable, to build trust and confidence between the
mentor and the educator, to introduce innovations and new perspectives in the teaching practice, and to
recognize that everything that happens is valuable.
The first processes lay the groundwork for the next two processes (supportive research and thought
design).
These two processes constitute the "Building Strengths" phase.
Instead of identifying and eliminating weaknesses, evocative mentors encourage teachers to identify
their strengths and build professional development on them.
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AŞIQ ŞƏMŞİR POEZİYAZINDA DAĞ
THE IMAGE OF MOUNTAIN IN THE POETRY OF ASHUG SHAMSHIR
Dos. Dr. Elçin Abbasov
AMEA Folklorİnstitutu
XÜLASƏ
Azərbaycanın XX əsr böyük xalq nəğməkarı Aşıq Şəmşirin yaradıcılığnın ən yayğın, bütün mövzularda
yazdığı şeirlərdə ən mənalı obrazı –dağdır. Şəmşir poeziyasında dağ “bütün gözəllərdən daha gözəldir”,
ən müdrükdür, ən uludur, ən qürurludur, ən səxavətlidir, ən uzunömürlüdür (əbədiyyətdir), ən çox
“anlayandrır”, ən dözümlüdür. Dağlar Şəmşir şeirlərində həm də doğma ocaqdır, atadır, anadır. Və
bütün bunların sintezində Müqəddəs Vətənin simvoludur. Lakin Aşıq Şəmşir poeziyasında dağa geniş
müraciətin səbəbini bütün bu sadalananlarla – dağın vətənin, azadlığın, eləcə də aliliyin digər
göstəricilərinin simvolu olması ilə izah etmək də yetərli deyildir: Dağ onun şeirlərində həm də xaosa
qarşı duran kosmik nizamın əsas elementi, bu ilahi səhmanın, düzənin, sabitliyin qoruyucusu, həyatın
təminatçısıdır. Bu da Şəmşir şeirlərində dağın mifoloji obraz, arxetip (Dünya dağı) kimi təzahür etdiyini
göstərir.
Açar sözlər: aşıq sənəti, Aşıq Şəmşir, dağ obrazı, xalq poeziyası, Azərbaycan folkloru.
ABSTRACT
The most common and controversial image on all topics in the verses of the great Azerbaijani folk singer
of the 20th century Ashug Shamshir is the mountains. In Shamshir's poetry, the mountain is "more
beautiful than all the beautiful", the wisest, the greatest, the proudest, the most generous, the most
durable, the most "understanding", the most tolerant. The mountains in her poems are sung as a native
hearth, father or mother. And in the synthesis of all this, the mountain in his poems is a symbol of the
Holy Motherland. However, all this is not enough to explain the reason for such a wide appeal to grief
in the poetry of Ashug Shamshir. In his poems, the mountain is also a key element of cosmic order
against chaos, the protector of this divine order and stability, the guarantor of life. This indicates that in
the poems of Shamshir the mountain acts as a mythological image, as an archetype (The Mountain of
World).
Keywords: ashug art, Ashug Shamshir, the image of mountain, folk poetry, Azerbaijani folklore.
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AZERBAYCAN’DA BÖLGESEL KALKINMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER.
BANKALARIN BÖLGESEL KALKINMADA ROLÜ ÜZERİNE ÇALIŞMA
Title: RESEARCH ON THE FACTORS OF REGIONAL DEVELOPMENT IN AZERBAIJAN. THE
ROLE OF BANKS IN REGIONAL DEVELOPMENT
Şemsi EFENDİZADE
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Doktora Programı, İstanbul, Türkiye
ORCID ID: https://orcid.org/ 0000-0003-4243-4969
ÖZET
Günümüzde bölgeler arası ekonomik dengesizlik dünyanın gelişmekte olan ülkelerinde olduğu gibi
Azerbaycan’da da önemli bir sosyal ekonomik sorun olarak gözlemleniyor. Özellikle Sovyetler
döneminin bitmesi ve Azerbaycan Cumhuriyetinin yeniden bağımsızlık kazandığı 1991 yılından sonra
sanayi ve hizmet sektörünün ülkenin Hazar kıyısında ve özellikle Bakü şehrinde yoğunlaşması
gözlemlenmiştir. 2004 yılından itibaren hükumet tarafından bölgesel kalkınmaya yönelik çeşitli
programlar uygulansa da henüz bölgeler arası farklılıklar derin bir seviyededir. Azerbaycan’ın mevcut
bölgesel farklılık sorunu, bölgesel kalkınmada hangi kriterlerin etkili olduğunu, bölgesel kalkınmayı
hangi seviyede etkilediğini araştırmak, aynı zamanda banka kredilerinin Azerbaycan’da bölgesel
kalkınmayı etkileyip etkilemediği bu araştırmanın temel amacıdır. Araştırmada bağımlı değişken olarak
bölgelerde kişi başına gelir ele alınırken, bağımsız değişken olarak nüfus, bankaların kredi yatırımları,
hükumetin altyapı yatırımları, sanayi üretimi, hane halklarının tasarrufları, iş gücü oranı modelde
incelenmiştir. Panel Veri Analizi kullanılarak model Birim Etkinin Olduğu Tek Yönlü Tesadüfi Etkiler
Tahmincisi ile analiz edilmiş, elde edilmiş bulgular banka kredileri ve hükumetin altyapı yatırımlarının
bölgesel gelişmede etkili olduğunu, fakat diğer değişkenlerin kişi başına düşen geliri açıklamakta
anlamsız olduğunu açıklamıştır.
Anahtar kelimeler: Azerbaycan, Bölgesel Kalkınma, Banka Kredileri, Bölgesel Farklılıkla

ABSTRACT
Interregional economic imbalance is now recognized as a significant social and economic problem in
Azerbaijan as well as in developing countries around the world. The concentration of the country's
industry and service sector on the Caspian coast, especially in Baku, has been observed, particularly
since the end of the Soviet era and the Republic of Azerbaijan's independence in 1991. But besides the
government's implementation of various regional development programs since 2004, interregional
differences remain severe. The primary goal of this study is to investigate Azerbaijan's current regional
disparity problem, which criteria are effective in regional development, at what level they affect regional
development, and whether bank loans affect regional development in Azerbaijan. While income per
capita in the regions is considered the dependent variable in the study, the model also considers
population, bank credit investments, government infrastructure investments, industrial production,
household savings, and labor force ratio. The model was analyzed with the One-Way Random Effects
Estimator with Unit Effects using Panel Data Analysis, and the findings revealed that bank loans and
government infrastructure investments are effective in regional development, but other variables are
meaningless in explaining per capita income.
Keywords: Azerbaijan, Regional Development, Banking Loans, Regional Dissimilarities
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HEYDƏR ƏLİYEVİN ŞUŞA VƏSİYYƏTİ
Qaybaliyeva Nigar
Azərbaycan Prokurorluğu
ORCID ID: 0000-0003-2816-5053
ABSTRACT
As one of the ancient cities of Azerbaijan, Shusha has always been known not only for the beauty of its
nature, but also for being a center of poetry and music. Heydar Aliyev paid special attention to the
development of Shusha, the ancient cultural center of our country, as he knew its history. He made
decisions aimed at the development of Shusha during the Soviet era, and thus the city was rebuilt, the
restoration of existing historical monuments and the construction of new buildings began. Thus, as a
result of Heydar Aliyev's policy, Shusha became a popular resort city in the entire USSR.
After the national leader returned to power in Azerbaijan in 1993, his biggest goal was to liberate our
occupied lands. To this end, after achieving a ceasefire, he brought Azerbaijan out of the crisis in all
areas and turned it into a sustainable state. This worthy goal of Heydar Aliyev was successfully achieved
by his worthy political successor Ilham Aliyev. He stated that he had fulfilled Heydar Aliyev's will when
addressing the people on the liberation of Shusha in the Alley of Martyrs on November 8, 2020, declared
the liberation of Shusha to all Azerbaijan and the world, and promised to restore this ancient cultural
center.
Açar sözlər: Heydər Əliyev, azad Şuşa, qədim mədəniyyət mərkəzi.
Şuşa Azərbaycanın qədim tarixə malik şəhərlərindən biri olaraq daima yalnız təbiətinin gözəlliyi ilə
deyil, eləcə də ölkəmizin poeziya və musiqi mərkəzi olması ilə tanınmışdır. Bu şəhər bütün
azərbaycanlılar üçün vacib əhəmiyyət kəsb etməklə, dünyaya dahilər, peşəkar incəsənət xadimləri bəxş
etmişdir.
Heydər Əliyev Şuşanın - ölkəmizin qədim mədəniyyət mərkəzi olan şəhərin tarixini dərindən
bildiyindən onun inkişafına xüsusi diqqət ayırırdı. O, hələ Sovet dövründə Şuşanın inkişafına yönəlmiş
qərarlar vermiş, bununla da şəhərdə quruculuq işləri aparılmış, mövcud tarixi abidələrin bərpasına, yeni
binaların tikintisinə başlanılmışdı. Belə ki, 14 yanvar 1982-ci il tarixində Şuşada Ulu öndərin də iştirakı
ilə Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi açılmışdı. Heydər Əliyev 1982-ci ilin 29 iyulunda yenidən Şuşaya
elm və ədəbiyyat xadimləri, ailəsi ilə gələrək Qarabağa və Şuşaya olan xüsusi diqqətini göstərmişdi. 29
iyuldan 3 avqusta qədər bir neçə tədbirdə iştirak etmiş, 2 avqust tarixində Xurşidbanu Natəvanın
abidəsinin açılışını etmişdi. Bundan başqa Heydər Əliyevin göstərişi ilə Şuşada Üzeyir Hacıbəyov və
Bülbülün ev - muzeyləri fəaliyyətə başlamışdı. Onun çıxışlarında Şuşaya dair sözləri Qarabağa necə
sevgi ilə yanaşdığını göstərir: “Şuşa təkcə şuşalılar üçün yox, bütün azərbaycanlılar üçün, Vətənini,
millətini sevən hər bir vətəndaşımız üçün əziz bir şəhərdir, əziz bir torpaqdır, əziz bir qaladır, əziz bir
abidədir”. Beləliklə, H.Əliyevin siyasəti nəticəsində Şuşa bütün SSRİ-də məşhur olan kurort şəhərinə
çevrilmişdi.
Ümummilli lider 1993-cü ildə Azərbaycanda yenidən hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra ən böyük məqsədi
işğal edilmiş torpaqlarımızın azad edilməsi idi. Bunun üçün o, atəşkəsin əldə edilməsindən sonra
Azərbaycanı bütün sahələrdə böhrandan çıxarıb davamlı inkişaf edən bir dövlətə çevirmişdi. H.Əliyevin
bu məqsədini onun layiqli siyasi varisi İlham Əliyev uğurla həyata keçirmiş, 8 noyabr 2020-ci ildə
Şəhidlər Xiyabanında Şuşanın azad olunması barədə xalqa müraciət edərkən Heydər Əliyevin
vəsiyyətini həyata keçirdiyini bildirmiş, Şuşanın azad olduğunu bütün Azərbaycana və dünyaya elan
etmiş, bu qədim mədəniyyət mərkəzimizin yenidən bərpa olunacağına xalq qarşısında söz vermişdi.
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MODERN USE OF FLASHCARD METHODS FOR LEARNING FOREIGN LANGUAGES
Lect. Vasyl PUZANOV
Zaporizhzhia National University,
Faculty of Foreign Philology, The Department of English Translation Theory and Practice,
Zaporizhzhia, Ukraine
ABSTRACT
We consider the flashcard learning approach as a set of methods. Since in the modern world, the Leitner
System is just one of many options for how you can work with flash cards, so we will not be limited
only to it. In many ways, the success of the flash card learning system can be explained by its consonance
with the trend of gamification of everything in the modern world. Most of the methods of working with
flash cards are essentially educational games, which, along with the spread of computers and the
Internet, have reached a new level.
The classic paper flashcards were a great option for learning English vocabulary for kinesthetic and
visual type students. Experienced teachers insisted that students do not buy flashcards, but make them
themselves, in addition to the fact that this process helps to additionally remember the words written on
these cards, the process of drawing an illustration for each of these words on a card is a fascinating and
creative process. and that gives the students extra motivation. However, classic flash cards also had a
number of disadvantages: they did not teach students the correct pronunciation, even if they were written
transcriptions of words, they did not help much in mastering pronunciation, they deteriorated very
quickly with intensive use, which means they had to be made or bought again, they could be lost.
Today, a significant part of teachers also use a virtual version of flashcards. Some of these educational
tools are published on physical media: disks or flash drives, and some of them are presented in the form
of a database or a simple website on the Internet. Since it is impossible to touch the virtual cards, they
are focused on visuals and auditory people, most often they consist of a word, a static illustration of it
and a voice-over of the pronunciation of this word, performed by a native speaker of the language being
studied. Sometimes, before or after a flashcard is shown, there may be a short video that also illustrates
the word on the card - this is very close to the perception of discrete type people.
An important innovation in teaching using flashcard methods is the system of points and ratings of
students, who, in modern multimedia game systems of flashcards, receive an even greater sense of
competition and additional motivation to study the material. It is a very good idea for a teacher to
celebrate and symbolically reward champions. In this way, the teacher encourages other students to learn
from their group mates who are more effective at studying flashcards.
It can be concluded that in the modern world, the methods of learning foreign languages using flashcards
not only did not disappear, but also significantly expanded the scope of their application, having also
received a virtual implementation. Thanks to the advent of multimedia modernization, the methods of
learning foreign languages using flash cards now concern people of all types of perception: auditory,
visual, kinesthetic and even discrete ones. If a modern teacher starts working with a group of students,
he only has to conduct a psychological test to determine the type of perception of each of the students
and understand which methods of learning a foreign language using flash cards: classical or virtual are
more relevant for a specific group.
Keywords: foreign languages, learning, flashcards methods, types of perception, auditory, visual,
kinesthetic, discrete.
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QARABAĞ SAVAŞI VƏ AZƏRBAYCAN ORDUSUNUN TARİXİ QƏLƏBƏSİ TÜRKİYƏ
MƏTBUATINDA
KARABAKH WAR AND HISTORIC VICTORY OF AZERBAIJANI ARMY COVERED BY THE
TURKISH MEDIA
Namiq ƏHMƏDOV
Filologiya üzrə Fəlsəfə doktoru.
Bakı Dövlət Universiteti
Beynəlxalq Jurnalistika və informasiya siyasəti kafedrası.
Bakı, Azərbaycan
ORCID 0000-0003-1970-182X
Qənimət SƏFƏROV
Araşdırmaçı-yazar, müstəqil tədqiqatçı
XÜLASƏ
Məqalədə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tarixi və savaş fəlsəfəsi Türkiyə mətbuatı üzərindən
dəyərləndirilir. İkinci Qarabağ savaşında Türkiyə Azərbaycana dəstəyi ilə 100 il öncəki tarixi xilaskarlıq
missiyasını təkrar etmədi, eyni zamanda terrora qarşı mübarızədə, Yaxın və Otra Şərqdə möhkəmlənən
mövqeyi ilə, Qafqazda da özünü təsdiq etdi və dünya çapında yeni güc olduğunu ortaya qoydu.
Türkiyə mətbuatının Qarabağ münaqişəsini daima gündəmdə saxlaması, həm də tarixi təməllərə
söykənən Türkiyə və Azərbaycan əlaqələrinin analoqu olmayan müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəlməsini
təsdiq etdi. Hələ Sovetlər Birliyinin dağılmasına illərin qaldığı bir zamanda da Türkiyə mətbuatının dərc
etdiyi, Ermənistanın işğalçı niyyətini açıqlayan, erməni vandallığını və terrorçuluğu dəstəkləyən faktları
ortaya qoyan məqalələr yüzlərcə olmuşdur.
Türkiyə mətbuatı bu olayların takcə seyriyyəşisi olmamış, siyasət adamlarının təhlil və mövqelərinin
cəmiyyətə, eləcə də dünyaya catdırılmasında önəmli mövqeyini sərgiləmi. “Yeni şəfəq”, “Yeni çağ”,
“Türkiyə”, “Axşam”, “Star”, “Hürriyyet”, “Vatan” və s. kimi nüfüzlu mətbuat orqanlarını vərəqlədikcə
işğal xronikasının atributlarını cox aydın görməkdəyik. Bu sırada yer alan təkcə Türkiyənin Anadolu
və DHA agentlikləri, TRT Haber, Haber Türk, TGRT, A Haber, Haber Global, TRT Avaz, NTV
telekanalları, habelə “Sözçü”, “Aydınlıq” və s. kimi nüfuzlu qəzetləri və kütləvi informasiya vasitələri
yox, bütün Türkiyə mətbuatı olmuşdur.
Atəşkəs dövrünün tarixi, baş verənlərin iqtisadi, siyasi tərəfləri də Türkiyə mətbuatının gündəmində
önəmli yerdə olmuşdur. Yeni Qarabağ müharibəsi dünya mətbuatının xəbərləri sırasında yenidən yer
alanda, bu mövzu Türkiyə mətbuatının önəmlli və baş mövzusu oldu. Bölgədə genişmiqyaslı erməni
təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycanın başlatdığı əks-hücum əməliyyatına Türkiyə
mətbuatında geniş yer verildi, bu mövzu manşet xəbərlər sırasında yer aldı.
Məqalədə Azərbaycanın haqlı mövqeyini ortaya qoyan Türkiyə mətbuatının önəmli rolu xüsusi qeyd
edilir. Azərbaycanın haqq işinə böyük inam, açıq mövqe, Qarabağla bağlı həqiqətlər istər AzərbaycanErmənistan münaqişənin tarixi köklərinin, istətsə də Vətən müharibəsi dövrünün reallıqlarını əks etdirən
bütün xəbər və məqalələrdə ardıcıl olaraq əks olunur.
Açar sözlər: Azərbaycan, Ermənistan, 44 günlük müharibə, mətbuat, Türkiyə
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ABSTRACT
The article focuses on the Turkish press, which occupies an important position in the global media and
is a significant part of the international press, and studies the history of the Armenian-Azerbaijani
conflict and the philosophy of war through the lens of Turkish press. By its support of Azerbaijan during
the Second Karabakh War, Turkey has not only repeated the rescue mission of 100 years ago, but also
established itself, with its strengthening position in the Middle East, in the Caucasus region in the fight
against terrorism, and proved to be a new power in the world.
Keeping of the Karabakh conflict constantly on the agenda by the Turkish media is also seen as a clear
fact stemmed from the demands of the 80 million Turkish people, and affirmed the rise of TurkishAzerbaijani relations, which are based on historical foundations, to an unprecedented level of alliance.
Even on the eve of the collapse of the Soviet Union, the articles in the Turkish press exposing Armenia’s
aggressive intentions, facts about Armenian vandalism and supporting terrorism, were numbered in
hundreds, not dozens.
The Turkish press has acted not only as a silent spectator of these events, but also continued to play an
important role in conveying the analysis and forecasts of politicians to the public and the world as well.
We see all the attributes of the occupation chronicle very clearly as we turn the pages of some media
outlets, including such influential media outlets as “Yeni Şəfəq”, “Yeni Çağ”, “Türkiyə”, “Axşam”,
“Star”, “Hürriyyet”, “Vatan”, etc. Not only Turkey’s Anadolu and DHA agencies, TRT Haber, Haber
Türk, TGRT, A Haber, Haber Global, TRT Avaz, NTV TV channels, as well as influential newspapers
such as “Sözçü”, “Aydınlıq”, etc. and other media outlets that we failed to name, but the entire Turkish
press is included in this list.
History of the conflict and ceasefire period, as well as economic and political aspects of the events, were
also of important topics on the agenda of the Turkish media. At the time when reports about the new
Karabakh war resurfaced in the world media, the Turkish media gave wide coverage to the counteroffensive operation launched by Azerbaijan in response to large-scale Armenian provocations in the
region. This issue has become an important and main topic of the Turkish media.
The article emphasizes the essential role of the Turkish media, which demonstrates rightful position of
Azerbaijan. Great confidence in the just cause of Azerbaijan, open position, the truth about Karabakh
are consistently reflected in all news and articles that reflect the historical roots of the AzerbaijaniArmenian conflict, as well as the realities of the 44-day Patriotic War.
Key words: Azerbaijan, Armenia, 44-day war, media, Turkey.
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ŞİMALİ AZƏRBAYCANIN RUSİYA TƏRƏFİNDƏN ZƏBT EDİLMƏSİ
OCCUPATION OF NORTHERN AZERBAIJAN BY RUSSIA
Əliağa Cəfərov
Filologiya elmləri doktoru, professor.
Zəngəzur-Qubadlı Strateji Araşdırmalar
Mərkəzinin direktoru.
ORCID ID:https://orcid.org/ 0000-0000-0000-0000
Açar sözlər: işğal siyasəti, imperiyanın maraqları, Azərbaycan xanlıqları, parçalanma, əsarət
Osmanlı imperiyası və İran şahlığı , Azərbaycan xanlıqları və Gürcüstan ilə həmsərhəd idi və küllü
miqdarda sərvəti olan iki dəniz arasındakı bu ərazilərdə hər birinin öz geosiyasi maraqları vardı.
Avrasiya qitəsinin yarıdan çoxu rus imperatorluğunun əsgərlərinin tapdağı altında idi, avropalıların
«jandarm imperiyası» adlandırdıqları bir imperiyanın sərhədlərini genişləndirməsinə Qafqazın,
Gürcüstanın və İranın yeraltı, yerüstü sərvətlərini ələ keçirməsini və daha da varlanmasını istəmirdilər.
O illər İrəvan xanlığının əhalisinin içərisində ermənilər kiçik qruplar halında yaşayırdılar. Rus ordusu
İrəvan qalasının içərisində onlara işləyəcək casuslar tapıb formalaşdıra bilməmişdi. Bu, rusların İrəvan
azərbaycanlılarını ilk müharibədə məğlub edə bilməməsinin əsas səbəblərindən biri oldu.
Beləliklə, genaral Sisianovun komandanlığı ilə Azərbaycan xanlıqları ələ keçirildi... Azərbaycan
xanlarının biri-biri ilə əlaqəsi olmasa da, hər bir xanlıgın öz əhalisi döyüşlərdə mərdliklə, son damla
qanınadək vuruşurdu.

ABSTRACT
Key words; occupation policy, interests of the empire, Azerbaijani khanates, division, slavery
The Ottoman Empire and the Iranian kingdom were bordered by the Azerbaijani khanates and Georgia,
and each had its own geopolitical interestes in these areas between the two rich seas. More than half of
the Eurasian continent was under the control of the Russian Empire’s soldiers. Who did not want
the Caucasus, Georgia, and Iran to seize and enrich the undegraund resources of an empire that
the Europeans called the “gendarmerie empire”
In those years, Armenians lived in small groups among the population of the Iravan khanate. The
Russian army was unable to find and train spies to work for them inside the Iravan fortress.This was one
of the main reasons why the Russians could not defeat the Azerbaijanis of Irevan in the first war.
Thus, under the command of general Sisianov, the Azerbaijani khanates were captured. Although the
Azerbaijani khans had no connection with each other, the population of each khanate fought valiantly
in battles to the last drob of blood.
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SƏMƏD VURĞUN DRAMMATURGİYASINDA XALQ DİLİNİN ZƏNGİN ŞEİRİYYƏTİ
RICH POETRY OF PEOPLE'S LANGUAGE IN SAMAD VURGUN DRAMATURGY

Aida Abdullayeva
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının “Humanitar və ictimai fənlər” kafedrasının
dosenti,filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3467-4586
ÖZET
Məqalədə Hüseyn Cavid əsərlərində yüksək romantik pafosu,şeiriyyəti,poetik dilin cazibədarlığı
Azərbaycan səhnəsini uzun müddət öz təsir dairəsinə aldığı göstərilir.Eyni fikri Səməd Vurğunun
drammaturgiyası haqqında da söyləmək olar.Əgər Hüseyn Cavid Azərbaycan səhnəsinə filosofanə
danışıq tərzi gətirmişdisə,Səməd Vurğun səhnəyə xalqın düşüncə tərzini və qəhrəmanlıq pafosunu
gətirdi.İlk dəfə məhz onun əsərlərində xalq öz dilində təmiz Azərbaycan dilində danışır.Xalq dilinin
bütün koloriti,təbiiliyi Səməd Vurğunun pyeslərində bədii tərzdə poetik səviyyədə xalqın özünə
çatdırılır. Səməd Vurğun bir əsərlə bizim milli mədəniyyətimizə, ədəbiyyatımıza, mənəviyyatımıza aid
nə qədər böyük məsələləri həll edibdir. Səməd Vurğun xalqımıza nə qədər böyük xidmətlər göstəribdir.
Azərbaycan dili məhz Səməd Vurğun kimi şəxsiyyətlərin yaradıcılığı nəticəsində, onların şerlərinin,
əsərlərinin nəticəsində bu qədər gözəllişib, bu qədər zənginləşib, səlisləşib, şirinləşibdirFikrimizcə,
janrın poetik təyinatını verərkən ilk növbədə onun hansı ədəbi növə aidiyyatı nəzərə alınmalıdır.
H.Cavidin mənzum dramları yüksək poeziyası ilə deyil, həm də dramaturgiyası ilə səhnənin bütün
tələblərinə cavab verir. H.Cavid dilə və şeiriyyətə hakim sənətkar idi. X.Əlimirzəyev bu barədə yazır:
“H.Cavid şeirin, poeziyanın daxili sirlərini, mexanikasını, estetik imkanlarını yaxşı bilən qüdrətli şair,
parlaq istedad sahibi idi. Yüksək şeiriyyət, bədii vüsət onun həm ümumi yaradıcılığı, həm də dram
əsərləri üçün eyni dərəcədə səciyyəvidir. Güclü romantik pafosa, psixoloji təsirə malik lirik, tragiq
dialoq və monoloqlar ustası olan H.Cavidin pyeslərində şeir dili dram sənətinin və səhnə dilinin
tələblərinə uyğun olaraq, yeni məna və ifadə çalarları, xüsusi dramatizm kəsb edir, hadisə və obrazların
bədii siqlətini, emosionallığını artırır, fikir və ideyanın daha yaxşı açılmasına, dərindən qavranılmasına
imkan yaradır, bütünlüklə poetik məziyyətə çevrilir. Azərbaycan tarixi mənzum dramlarında milli
koloritli, milli ruhlu yeni dramatik əsərlər yaranmış,həmin əsərlərin ana xəttini müstəqillik dəyərləri,
azad Azərbaycan idealının tərənnümü, müstəqillik amalı və azadlıq uğrunda mübarizənin təsviri,
Qarabağ müharibəsi mövzusu, təəssübkeşlik, bütövlükdə Vətən, torpaq, milli kimlik məsələləri kimi
mlli-mənəvi dəyərlər təşkil etdi. Ədəbi janrların hər birinin əsrlərlə tarixi vardır.Belə ki, dramaturgiyada
janr məsələsi poeziya və nəsrin janrlarından məzmunla sıx, birbaşa bağlılıq və onun diktəsi ilə
müəyyənləşmək baxımından da tamamilə fərqlənir.
Açar sözlər: drammaturgiya,əsər,səhnə,şeir.

ABSTRACT
The article shows that the high romantic pathos, poetry and charm of poetic language in Huseyn Javid's
works have long influenced the Azerbaijani scene. The same can be said about Samad Vurgun's
dramaturgy. For the first time in his works, the people speak in their own language, the pure Azerbaijani
language. Samad Vurgun has solved many great issues related to our national culture, literature and
spirituality with one work. What great services Samad Vurgun has rendered to our people. The
Azerbaijani language has become so beautiful, so rich, so fluent, so sweet as a result of the creativity of
personalities like Samad Vurgun, as a result of their poems and works. H.Javid's verse dramas meet all
the requirements of the stage not only with his high poetry, but also with his dramaturgy. H.Javid was a
master of language and poetry. Kh.Alimirzayev writes about it: “H.Javid was a powerful poet, a brilliant
talent who knew the inner secrets, mechanics and aesthetic possibilities of poetry. High poetry and
artistic scope are equally characteristic of both his general creativity and dramatic works. In the plays
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of H.Javid, a master of lyrical, tragic dialogues and monologues with a strong romantic pathos,
psychological effect, the language of poetry acquires new shades of meaning and expression, special
drama, increases the artistic quality and emotionality of events and images. it allows for better discovery
and deep understanding of thoughts and ideas, and becomes a poetic virtue as a whole. New dramatic
works with national color and national spirit have appeared in Azerbaijani historical verse dramas. made moral values. Each literary genre has a history of centuries. Thus, the issue of genre in drama is
completely different from the genres of poetry and prose in terms of close, direct connection with the
content and its dictation.
Keywords: drama, work, stage, poem.
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AZƏRBAYCANDA MİLLİ KERAMİKA SƏNƏTİNİN İNKİŞAFI
Muradi Pərvanə Ərsalam qızı
Odlar Yurdu Universitetinin “Dizayn” kafedrasının müəllimi
Hələ çox qədimlərdən insanlar keramika məmulatlarından istifadə etmişlər. Keramika mallarını dar və
geniş mənada başa düşmək lazımdır. “Keramika” geniş mənada metal olmayan qeyri-üzvi
materiallardan bərk məmulatların hazırlanması sənətidir. Bura metal olmayan maqnit materialları,
sintetik monokristallar daxildir. “Keramika” dar mənada plastik gil və onun mineral əlavələrlə hazırlanıb
yandırıldıqdan sonra suya və odadavamlı məmulata çevrilməsindən ibarətdir. Bir çox tədqiqatlar
göstərmişdir ki, keramika malları insanların ən qədim dövrlərdən istifadə etdiyi xalq istehlak malları
olmuşdur. Aparılan qazıntılar zamanı tapılan keramika məmulatlarının bizim eramıza qədər 15 min il
yaşı olduğu müəyyən olunmuşdur. Kereamika məmulatları Misirdə bizim eramızdan əvvəl V minillikdə
geniş yayılımışdır. Qədim Misir, Babilstan,Roma və s. ökələrdə ilk dəfə bişmiş kərpic, kaşı, mina və s.
məmulatlardan istifadə edilmişdir. Misirdən keramika istehsalı əvvəlcə Yunanstana, sonra da İtaliyaya
keçmişdir. Yunan keramikası forma kamilliyi və çeşid müxtəlifliyinə görə geniş yayılmışdır. Qədim
Romada da lak ilə örtülmüş keramika qabları hazırlanmış,Bizans sənətkarları Roma keramikası
ənənələrini yaxın şərq mədəniyyətinin təsiri ilə davam etdirmişlər.Yunan ustaları qırmızı gildən vazalar
hazırlayıb üzərinə odadavamlı qara lak çəkdikləri üçün bunun istehsalı bu günə qədər də tədqiq
olunmamışdır. Vazaların üzərindəki süjetlər ov səhnələrinə, bayramlara,şənliklərə həsr edilmişdir.
Müsəlman keramika sənətinin əsas cəhəti ondan ibarətdir ki, əks olunan mövzularda insan fiqurları
olmamış, mayolika qablarında əsas dekorativ elementlər,ornoment rəsmləri, quş şəkilləri təsvir
edilmişdir.
Keramika – yüksək temperaturda yandırılaraq gildən hazırlanmış məmulat olduğu üçün tikinti
keramikası, texniki və bədii keramika, məişət və təssərrüfat keramikasına bölünür.Qədim dövr
Azərbaycan sənətkarlığının əsas sahələrindən biri olan dulusçuluq iki hissəyə ayrılır: 1.qırmızı gil
keramika, 2.cilalanmış qara rəngli keramika. E.ə. II minillikdə Naxçıvanda Kültəpə, Şahtaxtı kimi
yerlər qırmızı keramikanın əsas mərkəzi olmuşdur. Qırmızı keramika nümunələri əlvan rəngli olduğu
üçün ona boyalı keramika da adlandırmışlar. Bu tip keramika məmulatları üzərində dalğavari, sınıq və
mürəkkəb şəkilli düzxətlər, romb, üçbucaq formalı naxışlarla yanaşı, quş, heyvan, insan fiqurları təsvir
edilmişdir. Bunlar qablar üzərində bir qayda olaraq qara, qırmızı,göy, sarı, qəhvəyi boyalarla
çəkilmişdir.Cilalanmış qara rəngli keramikanın Xanlar, Mingəçevir, Daşkəsən, Qazax rayonlarında
daha geniş yayılmışdır. Qara keramika üzərində rast gəlinən müxtəlif mahiyyətli şəkil, naxışlar cızma
və inkrustasiyalar ilə təsvir edilirdi. Aparılan qazıntılar zamanı əldə edilən saxsı məmulatları göstərir ki,
bu əsrlərdə Azərbaycanın bir çox bölgələrində külli miqdarda müxtəlif formalı saxsı qablar olmuşdur.
Bunlardan küp, kuzə, sürahi, kasa, nimçə tədqiqatlar zamanı üzə çıxarılmışdır. Həmin dövrün saxsı
qabları həm şirli, həm də şirsiz olmuşdur. Şirsiz saxsı məmulatların əksəriyyəti böyük küplər, bardaqlar
və çıraqlardan ibarət olmuş, onların istehsalında boyadan istifadə olunmamışdır.Bu qabların bəzəkləri
əsasən cızma və qabartma üsulu ilə təsvir edilmişdir. Belə bəzəklərə nəbati, həndəsi ornamentlər,
müxtəlif heyvan, quş, hətta insan fiqurlu motivlər daxildir.
Azərbaycanda keramika istehsalının çox qədim tarixi var.İlk keramika nümunələri Eneolit abidələrindən
-Şomu təpə, Baba dərviş, Qarralar təpəsində tapılmış boz-qonur rəngli qablar qatışıq tərkibli gildən
hazırlanmış və dulus kürələrində yandırılmışdır.Məhz bu dövrdə saxsıdan kuzə, çürdək, səhəng, küpə
və s. istehsal edilməyə başlanılmışdır.IX-XII əsrlərdə dulusçuluq sənəti Bərdə, Gəncə, Naxçıvan,
Təbriz, Şamaxı, Bakı şəhərlərindədə çox inkişaf etmişdir. Keyfiyyətsiz fabrik məmulatlarının idxalının
çoxalması nəticəsində saxsı məmulatına təlabat azalmış, XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvələrində
Azərbaycanda keramika istehsalında durğunluq yaranmışdır. Müasir dövrümüzdə də Azərbaycanda
keramika malları istehsal edilir. Respublikamızda çini qablar Gəncə çini zavodunda, kaşı və mayolika
qablar isə Baki kaşı zavodunda istehsal edilir.
Qədim dövr dulusçuluq sənətinin maraqlı səhifələrindən birini fiqurlu keramikalar təşkil edir. Bunlar,
əsasən, qab şəklində və kiçik heykəllər formasında düzəldilirdi. Boyalarla işlənmiş keramika
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məmulatları dekorunun üslub xüsusiyyəti, müxtəlif variasiyalı ornamental kompozisiyaları və zəngin
koloritinə görə IX-X əsr şirli keramika növləri içərisində xüsusi yer tutur. Əsasən həndəsi və stilizə
edilmiş nəbati naxışlarla zəngin bu keramika məmulatının bəzəyində nadir hallarda heyvan, quş və insan
təsvirinə də rast gəlinir. VIII-X əsrin dekorlu, boyalarla işlənmiş şirli keramikası Beyləqanda yüksək
inkişaf səviyyəsinə çatmışdır.
IX əsrdən etibarən Azərbaycanda şirli qabların bədii tərtibatını zənginləşdirmək üçün anqob adlanan gil
məhluldan istifadə edilmişdir.. Anqob kürədə bişəndən sonra öz təbii rəngini saxlayan gildən
hazırlanırdı. Anqob gilləri ağ, qırmızı, çəhrayı, sarı və başqa rənglərdə olur. Anqob məhlul saxsı qabın
həm daxili, həm də xarici səthinə çəkilir və onun təbii qırmızı,boz rənginin üstünü örtür. Beləliklə, anqob
şir ilə çəkilmiş təsvirlər və naxışlar üçün hamar və rəngli fon yaradır.
İlk orta əsrlərin sonlarından başlayaraq Azərbaycanda bədii keramika istehsalı daha yüksək səviyyəyə
çatmışdır. Monqol işğalına qədər davam etmiş bu yüksəliş dövründə keramikada güclü kəmiyyət və
keyfiyyət dəyişikliyi baş vermişdir. Ayaqla hərəkətə gətirilən çarxın meydana gəlməsi, müxtəlif
dulusçuluq mərkəzlərində şirli qablar istehsalının başlanması, polixrom keramikanın kütləvi şəkildə
tətbiq edilməsi yüksək keyfiyyətli saxsı məmulatının istehsalı üçün şərait yaratmışdır. Keramik qabların
üzərində yalnız ornamental kompozisiyalar deyil, süjetli motivlərə də təsvir olunurdu.Böyük ölçülü
dekorativ buludlarda belə kompozisiyalar daha çoxdur. Bu dövrdə keramika sənətinin yayılması arealı
Azərbaycanın demək olar ki bütün şəhər və rayonlarını əhatə edirdi. Beyləqanda aparılan arxeoloji
qazıntılar nəticəsində Azərbaycanda şirsiz və şirli qablar istehsalının yüksək səviyyədə olduğunu sübut
edən çoxlu materiallar aşkar edilmişdir[1].
Azərbaycan xanlıqları dövründə- XVIII əsrin ikinci yarısı - XIX əsrin əvvəlində Azərbaycanın dulus
ustaları məişətin müxtəlif sahələrində işlədilən çoxlu gil məmulatları hazırlayırdılar. Tədqiqatlar göstərir
ki, məişətdə işlədilən dulusçuluq məhsulu öz təyinatına görə bir neçə qrupa bölünür. Bunların arasında
su qabları, yemək qabları, süd məhsulları üçün qablar, evlərin qızdırılması və işıqlandırılması üçün
nəzərdə tutulan qablar əsas yer tuturdular [3]. Ümumiyyətlə isə, orta əsrlərdə dulus ustaları 50-dən çox
müxtəlif növlü qab-qacaq istehsal etməyi bacarırdılar.Xanlıqlar dövrünə aid arxiv sənədlərində və digər
yazılı mənbələrdə
Azərbaycanın Şamaxı, Şəki, Ərdəbil, Təbriz, Naxçıvan, Gəncə, Ordubad və s.
şəhərlərində saxsı məmulatının istehsalı barədə məlumatlardan aydın olur ki, Şəki xanlığının bir çox
kəndlərində və Nuxada gil qablar hazırlanmışdır.Təkcə Şəki şəhərində saxsı səhəng istehsal edənlərin
sayı 29 nəfərə çatırdı.Digər xanlıqlarla müqayisədə Naxçıvan xanlığında saxsı qabların istehsalı \daha
çox olmyşdur. Naxçıvan və Ordubad şəhərlərinin hər birində 12 dulusçu emalatxanası fəaliyyət
göstərmişdir.Ordubaddakı dulusçu emalatxanalarından biri yararsız hala düşmüş karvansarada
yerləşirdi. Xanlığın Təzəkənd adlı yaşayış məntəqəsində Naxçıvan hakimi Ehcan xana aid saxsı səhəng
istehsal edən emalatxananın fəaliyyət göstərməsi haqqında da məlumat verilmişdir.
Dulusçuluq istehsalı Bakıda da mövcud olmuşdur və şəhərin ətrafındakı müxtəlif növ gil yataqlarının
burada saxsı qabların istehsalı üçün əlverişli şərait yaradırdı. 1946-cı ildə şəhərin qala hissəsində
aparılmış qazıntı işləri zamanı XVII-XVIII əsrlərə aid edilən xeyli miqdarda şirli qablar – kasa, boşqab,
badya tapılmışdır Bu dövrdə dulus məmulatı ilə bərabər kaşıkarlıq sənəti də öz çiçəklənmə dövrünü
keçmişdir. Feodal hakimlərin saraylarını bəzəyən kaşılı süjetli və ornamental pannolar, buxurdanlar və
hamam divarların xarici səthləri keramik lövhələrdən ibarət dekorativ kompozisiyalarla
zənginləşdirilirlər [6]. Şəki xanlarının sarayı keramik dekorla divar rəngkarlığı dekorunun sintezini
özündə əks etdirir.
XIX – XX əsrin əvvəllərində keramik pannolar artıq Bakı milyonçularının malikanələrini bəzəyirlər.
Klassik müsəlman Şərqinə xas dekor motivləri burada Avropa dekorativ və təsviri sənətinə xas motivlər
ilə vəhdət təşkil edirlər. Ağsu şəhəri yaxınlığında aşkar olunmuş və XIX əsrə aid saray kompleksi
qalıqlarından tapılmış keramik lövhə üzərində Qacarlar üslubuna uyğun “aşiq – məşuq” süjeti təsvir
olunmuşdur. Qacarlar dövründə saray mədəniyyətinin çiçəklənməsi keramika sənətinin inkişafına da
güclü təkan verir. Keramik məmulatın çeşidi genişlənir və bu üsluba uyğun olaraq, qab-qacaq, müxtəlif
mücrülər, qəlyanlar, qələmdanlar və lampalar süjetli medalyonlarla bəzədilirlər. Əsasən miniatür
portretlərin, məhəbbət səhnələrinin və əyləncələrin şirəüstü və şirəaltı üsul ilə keramik əşyaların
üzərində təsviri aparıcı dəb kimi geniş yayılır.
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XI-XV əsrlərdə Beyləqanda istehsal olunan keramika nümunələrində ov səhnələri ilə yanaşı, feodalların
əyləncələrini əks etdirən mövzular da təsvir olunmuşdur. XVI-XVII əsrlərdə də keramika sənəti daha
çox inkişaf etmişdir. Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində istehsal edilən keramika nümunələri bir sıra
şərq və qərb ölkələrinə geniş yayılmışdır. Bu əsrlərdə Azərbaycanda düzəldilmiş saxsı və kaşı
məmulatları həm texniki icrası, həm də bədii tərtibatına görə mürəkkəbliyi ilə seçilirdi. Lakin texniki
üsulların inkişafına, rəsmlərin, ornament motivlərinin mürəkkəb kompozisiyalarda verilməsinə
baxmayaraq, onlar yenə də əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, sırf yerli xüsusiyyət daşıyırdı. Bu xüsusiyyət
əsas etibarilə özünü əşya üzərində tətbiq olunan bəzəklərin forma və məzmununda göstərmişdir. Bu
əsrlərdə düzəldilmiş keramik qabların üzərində ornamentlərin, müxtəlif süjet və motivlər təsvir
edilmişdir. XVI-XVII yüzilliklərdə Azərbaycanda mina ilə boyanmış, kobalt boyalı və Çin rəsmli
keramika sənət nümunələri hazırlanmışdır.
XX əsrdə və müasir dövrdə bədii keramika sənəti bu sahədə olan zəngin ənənələri davam etdirərək,
yeni-yeni texnoloji üsullarla zənginləşmişdir. Keramika sənətkarları daha mürəkkəb keramik formaların
tətbiqi ilə bərabər dekorativ ifadə vasitələrində də yeniliklər yaratmışlar.XX əsrin ilk yarısında
keramikanın inkişafı Lətif Kərimov ilə bağlı idi. Onun əsərlərinə medalyonda respublika gerbi (1939),
pambıq güllər və gövdələr ilə bəzədilmiş vaza daxildir. Həmçinin 1962-ci ildə G.U.Hüseynovun tərtib
etdiyi qəhvə dəsti kimi yeni qab formaları ortaya çıxmağa başladı. Ənənəvi formaların yeni tərtibatları
da işlənməyə başladı. [7]. Rəssam L.Ağamalovanın "Dekorativ vaza" əsərində onun əvvəllər sevdiyi,
kütləvi qaydada buraxılan məhsullar üçün yaratdığı və istifadə etdiyi göy və qara şirdən uzaqlaşaraq,
bütünlüklə
ənənəvi
xalq
keramikasına
müraciət
etmişdir. Buna
əlavə
olaraq
keramikanın miniatür rəsmləri ilə (Təbriz miniatür məktəbi) bəzədilməsinə başlandı. O.Y.Şıxəliyevin
"Fərhad və Şirin" vazası (1958) bunun bir nümunəsidir [7]. Sovet dövründə çini və saxsıdan hazırlanan
heykəl fiqurlarının kütləvi istehsalına başlanır. Çini və saxsıdan düzəldilmiş xalq müdriki Molla
Nəsrəddinin satirik hekayələrindən olan obrazlar, bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun "Arşın mal alan"
operettasından personajlar, H.Abdullayevin "Yeddi gözəl" çini fiqurları bunlara misal göstərilə bilər
[2]1970–1980-ci illərdə Moskva, Sankt-Peterburq, Tiflisdə və başqa şəhərlərdə təhsil almış keramika
üzrə mütəxəssis rəssamlara Zahid Hüseynovu, Ş.Abbasovu, Məzahir Avşarı, Eldar Məmmədovu və
başqalarını misal göstərmək olar. Məzahir Avşar "Xürrəmilər" kompozisiyası, "Afşaran" vazası,
"Nəsimiyə" həsr edilmiş bədii nimçələr, Türkiyədə keramikadan hazırlanmış "Totem" xatirə-abidəsi ilə
məşhurdur [2].1950-ci illərdə bədii keramikanın maraqlı növlərindən biri sayılan mayolika da geniş
inkişaf etməyə başlayır. Yerli istehsalat bazasında yaradılan mayolika bir çox ictimai və inzibati
binaların dekorativ bəzədilməsində geniş tətbiq olunmağa başlandı [2]. 1980-ci illərin sonundan
başlayaraq ictimai binaların, metro stansiyalarının interyer və eksteryerlərində dekorativ keramika
kompozisiyalarından bol istifadə olunurdu. Bunlara misal olaraq, "Yaşıl Teatr"da, Kondisionerlər
zavodunun fasadında, Uşaq stomatoloji klinikasının və "28 may" metro stansiyasının interyerində,
Şamaxı şəhərinin girəcəyində şamotdan "Şamaxının inkişafının tarixi" adlı keramik panno (Nicat
Qocamanlı, 1979-cu il), Dəniz kənarı bulvarda Kukla teatrının tərtibatını (Rasim Rzayev, 1986) mial
göstərmək mümkündür [4].
Azərbaycanda milli keramika sənətinin inkişafında rəssam Sadıq Sadıqovun böyük rolu olmuşdur.
Keramika rəssamı Zahid Hüseynov keramika məmulatlarının üzərində süjetli rəsmlər çəkərək bu sahədə
qoymuşdur. Azərbaycanda çini qabların istehsalına ilk dəfə Gəncədə başlanmışdır və çini qablar zavodu
1970-ci ildən fəaliyyətə başlamışdır. Azərbaycanın bir neçə məşhur rəssamı var ki, onlar çini vazanın
üzərinə rəsm əsərləri çəkməklə püxtələşmişlər. Sadıq Sadıqov və Zahid Hüseynov çini vazanın üzərinə
rəsm əsərləri çəkmiş və milli keramikadan olan heykəllər, alətlər, kino qəhrəmanlarının süjetlərini
yaratmışlar. Azərbaycanda çini qabların istehsalına ilk dəfə Gəncədə başlanmış, 1970-ci ildən çini
qablar zavodu fəaliyyətə başlamışdır. Azərbaycanda çini vazanın üzərinə rəsm əsərləri çəkən
rəssamlardan Sadıq Sadıqov və Zahid Hüseynovu misal çəkmək olar. Müasir keramika ustaları sırasında
Zahid Hüseynovun, Ədalət Bayramovun, Saleh Məmmədovun, İmran Kərimovun, Nailə Sultanovanın
və b. adlarını çəkmək olar. Keramik pannolar, qab-qacaq, keramik park heykəltəraşlığı və digər müasir
keramika sənətinin istiqamətləri bu qədim sənətin hazırkı inkişaf mərhələsini və səviyyəsini əks
etdirirlər.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda keramika sənətinin inkişafı neolit dövrünə gedib çıxır. Şəkidə bu sənət
növünün qədim tarixi var. Xanlıqlar dövründə keramika sənəti ilə məşğul olan sənətkarların istehsal
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etdikləri məhsullar nəinki Şəkini, hətta digər bölgələrin insanlarının ehtiyaclarını da ödəyirdi.
Dulusçuluq mərkəzlərindən hesab olunan İsmayıllı rayonunun Baskal, Lahıc kəndlərində keramika çox
inkişaf etmişdir.Keramika məmulatlarının Azərbaycandakı vəziyyəti, keramika istehsalında istifadə
olunan xam materialların xarakteristikaları haqqında aparılan tədqiqatlar zamanı bu məmulatların 15
min il yaşı olduğu məlum olmuşdur.Həmin məmulatların ən çox yayıldığı yer Misir,ən çox da inkişaf
etdiyi dövr 5-ci minillik olmuşdur.Buradan da keramika məmulatlarının istehsalı əvvəl Yunanıstana,
sonra isə İtaliyaya keçmişdir. Yunan keramikası forma və çeşid çoxluğuna görə dünyada tanınmış,
yunan ustaların qırmızı gildən hazırladıqları məmulatlar süjetli bəzəklərlə bəzədilmişdir. İslam
dulusçuları isə keramika mallarını şirələmək üçün lyustr kəşf etmişdilər.Həmin şirə məmulata sədəfə və
qızıla oxşar parlaqlıq vermişdir. Belə ki, bu məmulat qiymətli metaldandır. İslam keramika sahəsi digər
dövlətlərinkindən çox fərqlənmişdir.Həmin keramikada insan fiqurları və bəzəklərindən istifadə
edilməmişdir. Bu qablar Mayolika qabları adı ilə tanınmış, İspaniyanın bir adasında sürətlə inkişaf
etməyə başlamışdır. Bu adanın şərəfinə isə həmin keramik məmulatlara Mayolika adı verilmişdir, çünki
adanın adı Malorka - Mayorika idi. Tezliklə İtaliyada istehsal olunmuş və məmulatın üzərinə rəssamlıq
əsərləri çəkilməyə başlanmışdır. Daha sonra bu sənətkarlıq növü Fransaya keçərək sürətlə inkişaf
etmişdir. Italiya mayolikası kaşı adlandırıldı, çünki onun istehsalının mərkəz şəhəri Faens olmuşdur.
Kaşı yaranana qədər isə Almaniyada gil və qumu qarışdıraraq “Daş qablar” istehsal etmişlər.
Hazırda keramika məmulatlarının istehsalının müxtəlif üsulları vardır. Burada həm kütləvi istehsal və
həm də əl üsulu ilə məmulatların istehsalının özünə məxsus forma yaratma cəhətləri mövcuddur. Son
illərdə elmi-texniki tərəqqinin kəmiyyətləri çini və kaşı mallarının istehsalında əl əməyindən istifadə
etmədən bu qrup məmulatları geniş tirajla istehsal etməyə geniş imkanlar yaratmışdır.
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ƏZİZƏ CƏFƏRZADƏNİN ELMİ VƏ BƏDİİ YARADICILIĞINDA QARABAĞ
THE THEME OF KARABAGH IN AZIZA JAFARZADE’S SCIENTIFIC AND LITERARY
ACTIVITY
Ramazanova Afaq Xürrəm qızı
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
AMEA Folklor İnstitutu
Qarabağ mövzusu Azərbaycanın xalq yazıçısı Əzizə Cəfərzadənin yaradıcılığında - istər onun bədii
irsində, istərsə də elmi araşdırmalarında qırmızı xətlə keçir. Elə onu xatırlamaq kifayətdir ki,
Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrına ilk müraciət edən qadın yazıçı Əzizə Cəfərzadə
olmuşdur və onun bu mövzuda nəşr olunan ilk əsəri isə - “Natəvan haqqında hekayələr” olmuşdur. Bu
əsər həm də onunla diqqəti cəlb edir ki, bildiyimiz kimi, Əzizə Cəfərzadənin 1948-ci ildə nəşr olunacaq
ilk “Hekayələr” kitabı oxuculara çatmadan yandırılmışdır. Bundan uzun illər sonra – 1963-cü ildə
yazıçının çap olunan ilk kitabı məhz “Natəvan haqqında hekayələr” olmuşdur. Kitabın baş qəhrəmanı,
adından da göründüyü kimi, sonuncu Qarabağ xanının qızı Xurşidbanu Natəvandır. Məhz Natəvanın
həyatının müxtəlif məqamlarını əks etdirən bu hekayələr o dövr “külli Qarabağın abi-həyatı” haqqında
dolğun təəssürat yaradır.
Əzizə Cəfərzadənin elmi yaradıcılığında isə Qarabağ mövzusu əsasən bu aspektlərdə özünü göstərir:
filoloq-alimin elmi tədqiqatlarında və tərtib işlərində dəfələrlə Qarabağ sənətkarlarının yaradıcılığına
müraciət edilir. Onun istər elmi dərəcə almaq üçün yazdığı tədqiqatlarında, istərsə də elmi tərtiblərində
Qarabağ sənətkarlarına kifayət qədər yer verilir. Məsələn, 1974-cü ildə nəşr edilmiş “Azərbaycan aşıq
və şair qadınları” kitabında Əzizə Cəfərzadə həm o dövrdə artıq tanınmış qadın şairə və aşıqları, həm
də adı hələ heç kəsə məlum olmayan azərbaycanlı qadın sənətkarlarını bir yerə toplayaraq o dövr üçün
mühüm əhəmiyyətə malik bir iş görmüşdür. Bu kitaba – Ağabacı təxəllüsü ilə şeirlər yazan, Qarabağ
xanı İbrahimxəlil xanın qızı, şairə Xurşidbanu Natəvanın bibisi Ağabəyim ağa, İbrahimxəlil ağanın
digər qızı, Ağabəyim ağanın bacısı Gövhər ağa, Qarabağın sonuncu hakimi Mehdiqulu xanın qızı
Xurşidbanu Natəvan, əslən Maralyandan olan, amma Şuşada yaşayan və XIX əsr Qarabağ ədəbi
mühitində özünə görkəmli yer qazanmış Aşıq Pəri, “Qarabağın üçüncü şaireyi-möhtərəməsi” Fatma
xanım Kəminə, Şairə Natəvanın qızı Xanbikə, Qəmər bəyim Şeyda və b.Qarabağ şairələrinin
yaradıcılığından nümunələr salınmışdır.
Elmi yaradıcılığını əsasən XIX əsrdə aşıq şeiri tərzinə yazan şairlərin ədəbi-bədii irsinin tədqiqinə həsr
etmiş Əzizə Cəfərzadə həmin əsrdə özünün ən yüksək inkişaf mərhələsinə çatmış Qarabağ ədəbi
mühitinin aparıcı simalarını da tədqiqata cəlb etmişdir.
Açar sözlər: Əzizə Cəfərzadə, Qarabağ, ədəbi mühit, şairə, tarixi əsər, Xurşidbanu Natəvan
ABSTRACT
The theme of Karabagh has a special role in the People’s writer of Azerbaijan Aziza Jafarzade, both in
her artistic heritage and in her scientific researches. It is enough to remember that Aziza Jafarzade was
the first woman writer to apply to the genre of historical novels in Azerbaijani literature and her first
published work on this theme was “Stories about Natavan”. This work also attracts attention with the
fact that as we know, the first book “Stories” by Aziza Jafarzade to be published in 1948 was burned
before reaching the readers. Many years later, in 1963, the first book published by the writer was “Stories
about Natavan”. The main hero of the book, as the name suggests, is Khurshidbanu Natavan, the
daughter of the last Karabakh Khan. These stories that reflect various moments of Natava’s life that give
a full impression about that life “kulli Karabaghin abi-heyati” (“The life of whole Karabagh”).
In Aziza Jafarzade’s scientific activity the theme of Karabagh is observed mainly in these aspects: in
the scientific researches and compiling works of the philologist-scientist the Karabagh masters are
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investigated repeatedly. Karabakh masters are also enough studied in her investigations and scientific
works. For example, in the book “Azerbaijani ashug and poet women” published in 1974, Aziza
Jafarzade gathered together well-known female poets and ashugs, as well as Azerbaijani female masters
whose name were not known to anyone yet and did an important work for that period. There are samples
from the activities of Karabagh poetesses such as Aghabeyim who wrote poems under the pseudonym
of Aghabaji - the daughter of Karabagh Khan Ibrahimxalil, the other daughter of Ibrahimxalil Khan
Govhar Agha, the last ruler of Karabagh Mehdigulu Khan’s daughter Khurshidbanu Natavan, originally
from Maralyan, but who lived in Shusha and gained a prominent place in the 19 th century of Karabagh
literary environment Ashug Peri, Fatma Khanum Kamina, Khanbika, daughter of the poetess Natavan,
Gamar Beyim Sheyda and so on.
Aziza Jafarzade, who devoted her scientific studies to the investigation of literary and artistic heritage
of poets writing in ashug poetry style in the 19th century, she also attracted leading figures of Karabakh
literary environment which reached its highest development stage in that century.
Keywords: Aziza Jafarzade, Karabagh, literary environment, poetess, historical work, Khurshudbanu
Natavan
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INFORMATION POLICY FORMATION AND SECURITY CRITERIA
İNFORMASİYA SİYASƏTİNİN FORMALAŞMASI VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK MEYARI

Assist. Professor Aytekin Zeynalova
Head of the “Journalism” Research Laboratory
Doctor of Philosophy in Political Science Baku State University,
Faculty of Journalism, Department of International Communication and Information Policy Assistant
Professor
ORCID: 0000-0002-9737-1072
The prestige and image of any state that is a subject of international relations is also linked to its national
development and press policy. National development and press policy are one of the main indicators of
the state of the country's internal problems, such as the political, economic, social and moral
development of society, the effectiveness of public administration, the forces fighting external threats.
As you know, before independence, Azerbaijan did not have a separate national development and
national press policy. As you know, before independence, Azerbaijan did not have a separate national
development and national press policy. The foundations of its development and security, as in other
union republics, were determined through the prism of common political, economic and ideological
factors within the framework of a single state space of the USSR, and all the main problems arising in
this area were identified. The political system of the Republic of Azerbaijan is characterized by the
reflection of the features of the national-historical situation. The political system of the Republic of
Azerbaijan is characterized by the reflection of the features of the national-historical situation. Many
different factors have played and continue to play a role in its formation and operation. Features of the
political culture of the population have an important impact on the formation of the political system.
Municipalities, which are local self-government bodies, also play an important role in the political
framework of Azerbaijan. Despite the fact that this institution is new, it is of great importance. In our
country, the development of an independent, powerful media, able to operate at the level of today's
requirements, connected with the traditions of statehood, guided by the national interests of our people,
is always in the forefront and is one of the main priorities of political propaganda. At the same time, the
media should not be left out of the radical reforms carried out in our country, should adapt to the
principles of work established by the global information environment in the context of rapidly
developing communication technologies, and strengthen information activities. Modernization,
rationality, objectivity, creativity, extensive use of advanced technologies, following the latest trends
should be the main factors determining the development of the media.
Key words: information, information policy, security, media, Azerbaijan
Beynəlxalq münasibətlərin subyekti olan hər bir dövlətin nüfuzu və imici həm də onun milli inkişaf və
mətbuat siyasəti ilə bağlıdır. Milli inkişaf və mətbuat siyasəti cəmiyyətin siyasi, iqtisadi, sosial və
mənəvi inkişafı kimi ölkənin daxili problemlərinin vəziyyətinin, dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyinin,
xarici təhlükələrə qarşı mübarizə aparan qüvvələrin, onun əsas göstəricilərindən biri kimi çıxış edir.
Bildiyiniz kimi, müstəqillik bərpa olunana qədər Azərbaycanda milli inkişaf və milli mətbuat siyasəti
ayrı-ayrılıqda mövcud deyildi. Onun inkişafının və təhlükəsizliyinin əsasları digər ittifaq
respublikalarında olduğu kimi, ümumi siyasi, iqtisadi və ideoloji amillər prizmasından SSRİ-nin vahid
dövlət məkanı çərçivəsində müəyyən edilmiş və bu sahədə yaranan bütün əsas problemlər
müəyyənləşdirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının siyasi sistemi milli-tarixi şəraitin xüsusiyyətlərinin
əks olunması ilə xarakterizə olunur. Onun formalaşmasında və fəaliyyətində bir çox müxtəlif amillər rol
oynayıb və oynamaqda davam edir. Əhalinin siyasi mədəniyyətinin xüsusiyyətləri siyasi sistemin
formalaşmasına mühüm təsir göstərir. Azərbaycanın siyasi çərçivəsində yerli özünü idarətmə orqanları
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olan bələdiyyələr də vacib yer tutur. Bu institut yeni yaranmasına baxmayaraq böyük əhəmiyyətə
malikdir. Ölkəmizdə müstəqil, qüdrətli, fəaliyyətini günün tələbləri səviyyəsində qura bilən, dövlətçilik
ənənələri ilə bağlı, xalqımızın milli maraqlarını rəhbər tutan medianın inkişafı da daim ön plandadır və
siyasi təbliğatın əsas prioritetlərdən biridir. Eyni zamanda, KİV də ölkəmizdə aparılan köklü
islahatlardan kənarda qalmamalı, bu gün sürətlə inkişaf edən kommunikasiya texnologiyaları şəraitində
qlobal informasiya mühitinin müəyyən etdiyi iş prinsiplərinə uyğunlaşmalı, informasiya fəaliyyətini
gücləndirməlidir. Müasirləşmə, rasionallıq, obyektivlik, yaradıcılıq, qabaqcıl texnologiyalardan geniş
istifadə, qabaqcıl tendensiyaları izləmək medianın inkişafını şərtləndirən başlıca amillər olmalıdır.
Açar sözlər: informasiya, informasiya siyasəti, təhlükəsizlik, media, Azərbaycan
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ÜMUMTÜRK BİRLİYİNDƏ AZƏRBAYCAN VƏ TÜRK DİLLƏRİNİN YERİ
THE PLACE OF AZERBAIJANI AND TURKISH LANGUAGES IN THE ALL-TURKIC UNION

Aytəkin Mirzəyeva
Bakı Dövlət Universiteti, Filologiya fakültəsi, Azərbaycan dili, Bakı, Azərbaycan
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6275-7103
Ülkər Səlim
Bakı Dövlət Universiteti, Filologiya fakültəsi, Azərbaycan dili , Bakı, Azərbaycan
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6613-2546
Türk dünyasının sahib olduğu maddi və mənəvi dəyərlərin əsasında dil faktoru durur. Müxtəlif
ərazilərdə yaşayan fərqli türk xalqlarının nümayəndələrini ortaq türk dili ailəsinin üzvü olması
birləşdirir. Milli mənşəyi eyni olan Türk və Azərbaycan dillərinin, eləcə də ədəbiyyatlarının tarixi eyni
olmuş, ortaq dil, ortaq ədəbiyyat hesab edilmişdir. Ortaq dildən istifadə edən Türk xalqları bir-birini
başa düşməkdə heç bir çətinlik çəkməmişlərdilər. XX əsrin əvvəllərində Türk dilinin Azərbaycan ədəbi
dilinə təsirində azərbaycanlı ziyalların və mətbuatın inkişafı, mətbuat dilinin Azərbaycan ədəbi dilinə
təsiri mühüm rol oynamışdır. Türk dilindən Azərbaycan dilinə istər fonetik, istər leksik, istərsə də
qrammatik səviyyələrdə dil vahidlərinin daxil olması müxtəlif zamanlarda aktiv şəkildə öz əksini
tapmışdır. Buna uyğun kifayət qədər həmin dövr ədəbiyyatından, mətbuatından nümunələr göstərmək
olar. Azərbaycan dilində Osmanlı - Türk ləhcəsindən alınmış xeyli leksemlər Azərbaycan ədəbi dilində
intensiv şəkildə işlədilmişdir. Müxtəlif zaman kəsiyində zəifləmiş, Türkdilli dövlətlərin əlaqələri,
münasibətləri yox dərəcəsinə çatmışdır. Buna baxmayaraq bu xalqlar öz köklərini, milli dəyərlərini
unutmamış, bu günümüzə qədər qoruyub saxlamışdılar.
Ayrı-ayrı bayraqlar altında yaşayan Türkləri eyni kökə, eyni tarixə, eyni ədəbiyyata bağlayan dəyərlər
çoxdur. Bu dəyərlərdən biri də onun dilidir. Belə ki, bir millətin ən böyük dayağı onun dilidir. Hər bir
millət öz varlığını və birliyini dili ilə qoruyarsa, başqalaşmaqdan və dağılıb yox olmaqdan özünü xilas
edər. Dil - milli dəyərləri özündə birləşdirən mədəniyyətin ilk təməl ünsürüdür. Bir millətin səs dünyası,
düşüncəsinin aynası, milli kəşflərinin ortaq xəzinəsi dil ilə əlqəlidir. Türk milləti bir bütündür. Coğrafi
ayrılıqlar, dildəki ləhcə fərqlilikləri bu millətin fərdlərinə birlik mövzusunda mənfi təsir
göstərməməlidir. Daim türk dilləri ailəsininə mənsub olan dillər bir-biri qarşılıqlı əlaqədə olmalıdırlar.
Bunun bariz nümunəsi bu gün Azərbaycan və Türk dillərinin əlaqəsində öz əksini tapır. Bu əlaqə
ümümtürk birliyinin əsas göstəricisidir.
Açar sözlər: dil, ortaq, əlaqə, xalq, birlik, milli
The language factor underlies the material and spiritual values of the Turkic world. Representatives of
different Turkic peoples living in different areas are united by being members of a common Turkish
language family. The history of Turkish and Azerbaijani languages, as well as literature of the same
national origin, was the same, it was considered a common language, a common literature. The Turkic
peoples, who used a common language, had no difficulty in understanding each other. The development
of Azerbaijani intellectuals and the press, the influence of the press language on the Azerbaijani literary
language played an important role in the influence of the Turkish language on the Azerbaijani literary
language in the early twentieth century. The inclusion of language units from Turkish to Azerbaijani at
the phonetic, lexical and grammatical levels has been actively reflected at different times. Accordingly,
there are enough examples from the literature and press of that period. Many lexemes derived from the
Ottoman-Turkish dialect in the Azerbaijani language have been used intensively in the Azerbaijani
literary language. At various times, the relations between the Turkic-speaking states have weakened.
Nevertheless, these peoples have not forgotten their roots and national values, and have preserved them
to this day.
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There are many values that bind the Turks living under different flags to the same roots, the same history,
the same literature. One of these values is its language. Thus, the greatest support of a nation is its
language. If every nation preserves its existence and unity with its language, it will save itself from
change and disintegration. Language is the first basic element of a culture that combines national values.
The sound world of a nation, the mirror of its thinking, the common treasure of its national discoveries
are connected with language. The Turkish nation is a whole. Geographical differences, dialect
differences in language should not have a negative impact on the unity of the individuals of this nation.
Languages belonging to the Turkic language family must always be interconnected. A clear example of
this is reflected in the relationship between the Azerbaijani and Turkish languages today. This
connection is a key indicator of all-Turkish unity.
Keywords: language, common, connection, people, unity, national
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PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVİN ZƏFƏR PARADINDA NİTQİ - RITORİKA, SİYASƏT VƏ
QƏLƏBƏ
İsmayılzadə Gülbəniz
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)
XÜLASƏ
Bu gün ictimai mənsubluğundan asılı olmayaraq hər bir kəsin gözəl və mükəmməl nitqə sahib olmaları
günün aktual mövzusuna çevrilmişdir. Bunu Ulu öndərin mükəmməl davamçısı olan Prezident İlham
Əliyev öz nitqi ilə aydın şəkildə ifadə edə bilmişdir. Azərbaycan Respublikasında yaşayan və işləyən
hər bir şəxs bu dövlətin dilini mükəmməl bilməli və danışmalıdır. Ali Baş Komandan dünya
prezidentləri arasında öz orator nitqi ilə çox fərqlənir. Fikrin ardıcıl, səlis, təmkinli və eyni zamanda
sirayətedici ifadəsi, mətn daxilində xüsusi nida cümlələrinin müxtəlif yerlərdə təkrarı,hər bir çıxışında
yadda qalacaq siyasi jarqonlar onun nitqinin fərdi xüsusiyyətləridir. Məqalədə bütün bu əlamətlər nəzərə
alınmaqla Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Zəfər Paradındakı nitqi ritorik baxımdan təhlil edilmişdir.
Açar sözlər: Prezident İlham Əliyev, orator, ritorika, siyasət, qələbə
РЕЗЮМЕ
Сегодня стало актуальным вопросом для всех, вне зависимости от социальной принадлежности,
иметь красивую и совершенную речь. Президент Ильхам Алиев, совершенный преемник
великого лидера, смог четко выразить это в своем выступлении. Все проживающие и
работающие в Азербайджанской Республике должны в совершенстве знать и говорить на языке
этого государства. Верховный Главнокомандующий сильно отличается среди президентов мира
своей ораторской речью. Последовательное, беглое, сдержанное и в то же время заразительное
выражение мысли, повторение особых восклицательных знаков в разных местах текста,
политический сленг, который запомнится в каждом выступлении, являются индивидуальными
чертами его речи. С учетом всех этих особенностей в статье с риторической точки зрения
анализируется выступление Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева на Параде
Победы.
Ключевые слова: Президент Ильхам Алиев, спикер, риторика, политика, победа.

ABSTRACT
Today it has become an urgent issue for everyone, regardless of social affiliation, to have a beautiful
and perfect speech. President Ilham Aliyev, the perfect successor to the great leader, was able to clearly
express this in his speech. All living and working in the Republic of Azerbaijan must know and speak
the language of this state perfectly. The Supreme Commander is very distinguished among the presidents
of the world by his oratorical speech. Consistent, fluent, restrained and at the same time contagious
expression of thought, the repetition of special exclamation marks in different places of the text, political
slang, which will be remembered in every speech, are the individual features of his speech. Taking into
account all these features, the article analyzes from a rhetorical point of view the speech of the Supreme
Commander-in-Chief Ilham Aliyev at the Victory Parade.
Key words: President Ilham Aliyev, speaker, rhetoric, politics, victory.
Son dövrlər dövlət başçılarının ictimai natiqlik bacarığı mövzusu dünyanın diqqət mərkəzindədir və
danılmaz faktdır ki, səlis nitqə malik olan insan asanlıqla başqalarının hörmətini qazanır, onlarda maraq
oyadır, yadda qalır. Belə bir insanla ünsiyyət qurmaq xoşdur, onu dinləmək maraqlıdır, onlar digər
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insanların fikrinə təsir edə bilər. Şübhəsiz ki, ağıl, siyasi uzaqgörənlik, erudisiya, təcrübə - bütün bunlar
siyasətçi üçün vacib və zəruridir, lakin bu keyfiyyətlər son nəticədə siyasətçinin nitqində ifadə olunur.
Bu gün nitqini qurmaq bacarığına görə dünya birinciləri sırasında duran İlham Əliyev özünü dil
şəxsiyyəti kimi təsdiqləmiş prezidentlərdən biridir. Bu onun rəsmi-işgüzar mətnlərini quran zaman
seçdiyi açar sözlərdə belə ifadə olunur. Prezident İlham Əliyevin nitqinin və siyasi uğurunun əsas
əlamətləri nitqi vasitəsilə inandırmaq, təkcə həvəs və inamı deyil, həm də arxasınca apardığı ordunun
daxili qürur və gücünü oyatmaq bacarığıdır.
Faktlar və araşdırmalar göstərir ki, İ.Əliyevin nitqi məzmunu və məntiqi gücü ilə dinləyicinin şüuruna
təsir etməklə yanaşı, həm də ekstralingvistik və qeyri-verbal amillərlə zəngin olduğu üçün dinləyicilərin
şüuraltına da təsir edə bilir. Bu baxımdan İ.Əliyevin bir orator kimi “Zəfər paradında”kı nitqinin
füsunkar təsirindən (tembr, intonasiya və s.) danışılmalıdır ki, bu da dinləyicini qeyri-ixtiyari olaraq
danışan tərəfə meylləndirir, sözə inam, danışana rəğbət hissi yaradır.
İ.Əliyev bir orator kimi təkcə danışdığı məlumatlara deyil, həm də bir natiq kimi nitqinə nəzarət etməyi
bacarır. Bu zaman o davranışının təbiiliyini, nitq texnikasını və tamaşaçı ilə təmasını unutmur.
Natiqliyin əsas şərti danışanın obrazıdır, yəni oratorun dinləyicisinin yaddaşında formalaşdırdığı obraz:
geniş alnı, sərt baxışları, hündür boylu, enli kürəyi, dəmir biləkləri, düşməninin kəlləsini bir zərbə ilə
əzən dəmir yumruqlu təqdim olunub.
İlham Əliyevin “Zəfər paradında”kı uğurlu nitqinin əsas şərtlərini müəyyənləşdirək: 1) mövzu haqqında
bilik; 2) özünə nəzarət; 3) danışanın obrazı.
İlham Əliyev “Zəfər Paradı”ndakı çıxışı tarixi yaddaşın təzələnməsi ilə başlayır. “Ermənistan bizimlə
rəqabət apara bilmədi. Mən son 17 il ərzində dəfələrlə demişdim ki, Ermənistan öz xoşu ilə bizim
torpaqlarımızdan işğalçı qüvvələrini çıxarmasa, biz bu məsələni hərbi yollarla həll edəcəyik...”; “Biz
dünyada gedən prosesləri diqqətlə izləyirdik və görürdük ki, son illərdə beynəlxalq hüquq və prinsiplər
kobudcasına pozulur.”; “Ermənistanın təxribatçı addımları, bəyanatları, hərəkətləri müharibəni
qaçılmaz etmişdi. Ermənistan rəhbərliyinin çox zərərli və təhlükəli bəyanatları demək olar ki,
danışıqlara son qoymuşdu.”; “Mən BMT Baş Assambleyasının kürsüsündən demişdim ki, Ermənistan
yeni müharibəyə hazırlaşır, Ermənistan dayandırılmalıdır.” [3]. Deməli, çıxış təkcə qalib xalq üçün
nəzərdə tutulmayıb. Bu həm də düşmənə və dünyaya bir mesajdır.
Prezidentin çıxışında diqqəti çəkən elementlərdən biri də digər natiqlərin nitqində çox nadir hallarda
müşahidə edilən verbal təkrardır. Belə təkrarlar əsasən bir ifadəni sitat gətirərək və dəfələrlə
vurğulamaqla, diqqəti ona yönəltməkdir: “Cəmi 44 gün ərzində Ermənistan ordusu məhv edildi, hərbi
texnikası məhv edildi, canlı qüvvəsi məhv edildi və Azərbaycan öz gücünü, öz qüdrətini göstərdi”; “Biz
Ermənistanı döyüş meydanında məhv etdik”. [3].
“Məhv edildi” – bütün mətn boyu biz bu birləşmə ilə bir neçə qəfə qarşılaşırıq ki, bu da təsadüfi deyil.
Ritorikada belə təkrir epistfora adlandırılır. (mətnin müxtəlif yerlərində cümlə sonunda eyni sözün
təkrarlanması). Dünyanın tanınmış oratorlarından Avraam Linkoln, Uinston Çörçil, Fidel Kastro öz
nitqlərində bu ritorik vasitədən istifadə etmişdilər. Sual ola bilər- bəs hansı səbəbdən natiqlər belə
təkrarlara çox az hallarda müraciət edirlər? Məsələ ondadır ki, hər təkrar üslubi priyom hesab
ediləbilməz. Yersiz təkrar dinləyici üçün yersiz, yorucu və leksik səhv kimi təsir bağışlayır. Təkrar
olunan söz onun müəllifi tərəfindən o qədər dəqiq seçilməli və yerində işlənməlidir ki, dinləyiciyə
yorucu vasitə kimi deyil, yaddaşına möhürlənəcək dərin informasiya daşiyicisi kimi yazılsın.
İlham Əliyev “Zəfər Paradı”ndakı çıxışı ilə qalib sərkərdənin qələbə çıxışını yenidən bərpa etdi. Bu çıxış
bir fərd kimi onun daxili mənliyini və şəxsiyyətini ifadə etməklə yanaşı Azərbaycan xalqının da
kimliyini təqdim etmiş oldu. Qalib sərkərdə kimi O, mövcud ənənəvi üsullardan uzaqlaşaraq fikrini ifadə
etmək üçün yeni, mürəkkəb və eyni zamanda hamı üçün anlaşıqlı bir üsul yaratdı: “bir neçə sözlə öz
fikrini tam və lakonik şəkildə ifadə et”. Malik olduğu linqvistik erudisiya və savad onu dinləyənə
psixoloji təsir etdiyi üçün, dünya siyasətçiləri İlham Əliyev “Zəfər Paradı”ndakı çıxışını siyasi ritorik
mesaj kimi qiymətləndirdilər, cünki O, bu çıxışı ilə düşməni və ona yardım edənləri düşünməyə vadar
etdi: “Bu gün bütün dünya görür ki, Qarabağ Azərbaycandır! Qarabağ bizimdir! Qarabağ
Azərbaycandır! Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Yaşasın Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı!
Yaşasın Azərbaycan əsgəri!”

PROCEEDINGS BOOK

56

www.karabaghconference.com

KARABAKH
III. INTERNATIONAL CONGRESS OF MODERN STUDIES IN SOCIAL SCIENCES AND
HUMANITIES
"YEAR OF SHUSHA- 2022"
June 7-10, 2022 Karabagh/Azerbaijan

Amerikalı politoloq və sosioloq F.İ. Greenstein fikrinə görə, prezidentin öz vəzifələrini yerinə yetirməsi
üçün ictimai rabitə qurmaq, təşkilat istedadı, siyasi bacarıq, siyasi sahiblik və uzaqgörənlik, ünsiyyət
zamanı məlumat axını emal edən koqnitiv üslub və emosional sabitliyə malik olmalıdır [2, 176]. Bütün
bu keyfiyyətlər nəinki prezident, həm də uğur və dəstək əldə etmək istəyən hər bir siyasətçi üçün
vacibdir.
ƏDƏBİYYAT
1 Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем./ Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова;
Предисл П.П. Гайденко. М., 1990. 700 c.
2. Гринстайн Ф.И. Личность президента и лидерство// Социология власти. 2007. № 1. С. 175–186
İnternet resursları
3. İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ... https://president.az › view
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MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSİLDƏ EVOKATİV MENTORLUQ MODELİNİN TƏTBİQİ
APPLICATION OF EVOCATIVE MENTORING MODEL IN PRESCHOOL EDUCATION
Xalidə HƏMİDOVA
ADPU, Məktbəqədər təhsilin pedaqogikası kafedrası, Bakı, Azərbaycan
ORCID ID: https://orcid.org/0000‐0001‐6873‐2353
Mentorluq - məktəbəqədər təhsil sahəsində peşəkar birliyin yaranmasına yardımçı olan yanaşmadır.
Qarşılıqlı münasibətləri inkişaf etdirən bu metod tərbiyəçi-müəllilərin, eləcə də mentorların peşəkar
inkişafına kömək edir. Əməkdaşlıq və ümumi uğurun əldə edilməsi yanaşmanın əsas təkanverici
qüvvəsi hesab olunur.
Evokativ mentorluq prosesi klassik modeldə olduğu kimi dövrüdür. Planlaşdırılmış proses təlim
təcrübəsində sınaqdan keçiriləndən sonra əlavələrin edilməsi və təkrar sınaqdan keçirilmək üçün
yenidən təkrarlanır. Sadə şəkildə desək, evokativ mentorluq hekayənı dəyərləndirmək və düşüncə
dizaynı yaratmaq üçün empatiyadan və araşdırmadan istifadə edir. Mentor və tərbiyəçi-müəllimlər
bir-biri ilə sıx əlaqəli olan olan 4 müxtəlif prosesə cəlb olunurlar.
1.Hekayənin dinlənilməsi
2. Empatiya
3. Dəstəkləyici araşdırma
4. Düşüncə dizaynı
İlk iki proses, Hekayənin dinlənilməsi və Empatiyanın ifadəsi “Yalnış heç nə yoxdur” mərhələsini təşkil
edir.
Bu addımlar tərbiyəçi-müəllimin özünü rahat hiss etməsinə, mentor və tərbiyəçi-müəllim arasında inam
və etimadın yaradılmasına, təlim təcrübəsində yenilikləri və yeni perspektivləri təqdim etməyə və bütün
baş verənlərin dəyərli olduğunu qəbul etməyə kömək etmək üçün atılır.
İlk proseslər növbəti iki prosesin (dəstəkləyici araşdırma və düşüncə dizaynı) başlanması üçün zəmin
yaradır.
Bu iki proses isə “Güclü tərəflərin qurulması” mərhələsini təşkil edir.
Zəif tərəflərin müəyyənləşdirilməsi və aradan qaldırılması əvəzinə evokativ mentorlar müəllimləri
güclü tərəflərini müəyyən etməyə və peşəkar inkişafı onların üzərində qurmağa dəvət edirlər.
Açar sözlər: təhsil, evokativ, mentorluq, məktəbəqədər, tərbiyəçi-müəllim

ABSTRACT
Mentoring is an approach that promotes professional association in the field of preschool education.
This method of developing relationships contributes to the professional development of educators, as
well as mentors. Cooperation and overall success are the main driving forces of the approach.
The process of evocative mentoring is cyclical, as in the classical model. The planned process is repeated
after testing in training practice to make additions and retest. Simply put, evocative mentoring uses
empathy and research to evaluate a story and create a thought design. Mentors and educators are
involved in 4 different processes that are closely related to each other.
1. Listening to the story
2. Empathy
3. Supportive research
PROCEEDINGS BOOK

58

www.karabaghconference.com

KARABAKH
III. INTERNATIONAL CONGRESS OF MODERN STUDIES IN SOCIAL SCIENCES AND
HUMANITIES
"YEAR OF SHUSHA- 2022"
June 7-10, 2022 Karabagh/Azerbaijan

4. Thinking design
The first two processes, Listening to the Story and Expressing Empathy, form the "Nothing Wrong"
phase.
These steps are taken to help the educator feel comfortable, to build trust and confidence between the
mentor and the educator, to introduce innovations and new perspectives in the teaching practice, and to
recognize that everything that happens is valuable.
The first processes lay the groundwork for the next two processes (supportive research and thought
design).
These two processes constitute the "Building Strengths" phase.
Instead of identifying and eliminating weaknesses, evocative mentors encourage teachers to identify
their strengths and build professional development on them.
Key words: education, evocative, mentoring, preschool, educator-teacher
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II QARABAĞ SAVAŞI VƏ İNFORMASİYA MÜHARİBƏSİ
II KARABAĞ SAVAŞI VE BİLGİ SAVAŞI
II KARABAKH WAR AND INFORMATION WAR

Sevil Qiyas qızı Həsənova
Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakultəsinin müəllimi,
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
XÜLASƏ
Məqalədə 30 ilə yaxın erməni qəsbkarlarının tapadağı altında olan torpaqlarımız 44-günlük Vətən
müharibəsi nəticəsində azad edilməsi, ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması uğrunda üç min şəhidlər
verməsi, minlərlə əsgər-zabitimiz yaralanması, qazi olması, Müzəffər Qələbəmiz xalqın qrurunu özünə
qaytarması, torpaqlarımızın azad edilməsi zamanı ordumuz qeyri-adi qəhrəmanlıq göstərməsi, xüsusilə
Şuşa şəhərinin azad edilməsində xüsusi təyinatlı dəstələr hərb tarixində görünməmiş bir süçaət
göstərməsi, öz əlləri ilə sıldırım qayalara dırmaşaraq Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzi olan Şuşanı
azad etməsi, bu döyüş taktikasının hazırda dünyanın güclü orduları tərəfindən öyrənilir və tədris
edilməsi araşdırılmışdır. Burada ordumuzu NATO tələblərinə uyğun qurduq, gecə-gündüz taktiki
təlimlər keçirməsi, eyni zamanda əsgər-zabitlərimiz ideoloji cəhətdən hazırlandı, vətənpərvərlik
ruhunda tərbiyə olunması, dünya media məkanında da qızğın müharibə-ideoloji müharibə getməsi, elə
Ermənistan-Azərbaycan arasında müharibənin başlanmasın da erməni ideoloqları onların xəstə
təxəyyüllərinin məhsulu olan əsərləri ilə erməni gənclərinin beynini zəhərlənməsi, XX-əsrin 80-cı illərin
əvəllərində xalqımızın siyasi və ideoloji düşməni olan, Qarabağın siyasi işğalının əsl səbəkarı olan Zori
Balayanın “Ocaq” kitabı 1984-cü ildən Moskvada rus dilində təkrar təkrar nəşr olunması idi. Kitabda
Qarabağın, Naxçıvanın, Gəncənin tarixini təhrif edərək, guya bu ərazilərin tarixən ermənilərə məxsus
olması, Zori Balayanın Silva Kaputikyanın, Robert Kocaryanın, Serj Sarkisyanın, Araik Arturyanın
apardıqları ideoloji müharibə nəticəsində 1988-ci ildən Ermənistanda yaşayan 250 mindən artıq
Azərbaycanlılar öz doğma yurd-yuvalarından qacqın düşməsi də diqqətə çatdırılmışdır.1992-ci ilin
fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə XX əsrin dəhşətli qırğını Xocalı soyqırımını törətmələri, onların
törətdikləri vəhşilikdən, anti-insani əməllərdən, xəbis, mənfur xislətlərindən məqalələr, kitablar
yazılması, xarici jurnalistlərin də təəssüf hissi bildirmələri də tədqiqata cəlb olunmuşdur.
Ermənilərin Xocalıda törətdikləri vəhşiliklərdən həmin zaman Ağdamda olan “İzvestiya” qəzetinin
müxbiri V.Belix yazırdı: “Ağdama sağ girovlara dəyişdirilmiş meyidlər gətirilirdi. Amma gecə
vəhşətinə belə şey xəyala gətiriləsi deyil, çıxarılmış gözlər, kəsilmiş başlar, işğəncələrin həddi-hüdudu
yoxdur”.
Fransanın nüfuzlu “Le Monde” qəzeti Ağdamda olan xarici jurnalistlər Xocalıda öldürülmüş qadın və
uşaqların meyidləri arasında baş dərisi soyulmuş, dırnaqları çıxarılmış meyidlər gördülər. Bu,
Azərbaycanın təbliğatı deyil, reallıqdır”.
Açar sözlər: II Qarabağ savaşı, informasiya müharibəsi, erməni vəhşiliyi
ÖZET
Makale, 44 günlük Vatan Savaşı sonucunda yaklaşık 30 yıldır Ermeni işgalcilerin işgali altındaki
topraklarımızın kurtarılmasını anlatıyor. Azerbaycan'ın kültür merkezi olan Şuşa, şu anda dünyanın
güçlü orduları tarafından incelenmekte ve öğretilmektedir. Ordumuzu burada NATO şartlarına uygun
olarak kurduk, 24 saat taktik tatbikatlar yaptık, askerlerimizi ve subaylarımızı ideolojik olarak eğittik,
vatanseverlik ruhuyla eğittik, dünya medyasında savaş-ideolojik bir savaş yürüttük ve Ermeni
düşmanlığını engelledik. Ermeni -Azerbaycan savaşı Ermeni gençlerinin illüzyonlarının eserleriyle
beyinlerini zehirlemesi, yirminci yüzyılın 80'li yılların başında halkımızın siyasi ve ideolojik düşmanı
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Zori Balayan'ın "Ocak" kitabının yeniden basımı, gerçek nedeni 1984 yılında Moskova'da Karabağ'ın
siyasi işgali. Kitap, Zori Balayan, Silva Kaputikyan, Robert Koçaryan, Serj Sarkisyan ve Araik
Arturyan'ın ideolojik savaşı sonucunda bu toprakların tarihsel olarak Ermenilere ait olduğunu iddia
ederek Karabağ, Nahçıvan ve Gence tarihini çarpıtıyor. Çalışmada 20 yüzyılın 25-26 Şubat 1992 gecesi
korkunç katliamı, zulümleri, soykırım, insanlık dışı eylemleri, aşağılık ve iğrenç özellikleri ve yabancı
gazetecilerin acıması hakkında makaleler ve kitaplar yazılması, duygusal ifadelere de yer verildi..
"İzvestia" gazetesinin o dönemde Ağdam'daki muhabiri V.Belix, Hocalı'da Ermenilerin yaptığı mezalim
hakkında şunları yazıyordu: “Değiştirilmiş cesetler rehine olarak Ağdam'a getirildi. Ama gecenin
vahşetinde böyle bir şey düşünülemez.
Etkili Fransız gazetesi Le Monde, Ağdam'daki yabancı gazetecilerin Hocalı'da derileri ve tırnakları
çıkarılmış kadın ve çocukların cesetlerini gördüklerini bildirdi. Bu, Azerbaycan'ın bir propagandası
değil, bir gerçektir."
Anahtar Kelimeler: II Karabağ savaşı, bilgi savaşı, Ermeni vahşeti
ABSTRACT
The article describes the liberation of our lands under the occupation of Armenian invaders for almost
30 years as a result of the 44-day Patriotic War. His extraordinary heroism, especially in the liberation
of Shusha, the unprecedented heroism of special forces in the liberation of Shusha, the cultural center
of Azerbaijan, is now being studied and taught by the world's powerful armies. We built our army here
in accordance with NATO requirements, conducted round-the-clock tactical exercises, ideologically
trained our soldiers and officers, educated them in the spirit of patriotism, waged a war-ideological war
in the world media, and prevented the Armenian-Azerbaijani war. Poisoning the brains of Armenian
youth with the works of their illusions, the reprinting of the book "Hearth" by Zori Balayan, a political
and ideological enemy of our people in the early 80s of the twentieth century, the real cause of the
political occupation of Karabakh, in Moscow in 1984. The book distorts the history of Karabakh,
Nakhchivan and Ganja, claiming that these territories historically belonged to Armenians, as a result of
the ideological war waged by Zori Balayan, Silva Kaputikyan, Robert Kocharyan, Serzh Sargsyan and
Araik Arturyan. The perpetrators of the Khojaly genocide, the horrific massacre of the 20th century on
the night of February 25-26, 1992, the writing of articles and books about their atrocities, inhumane acts,
vile and abominable traits, and the pity of foreign journalists. emotional expressions were also included
in the study.
V.Belix, the correspondent of "Izvestia" newspaper in Aghdam at that time, wrote about the atrocities
committed by Armenians in Khojaly: But such a thing cannot be imagined in the savagery of the night.
The influential French newspaper Le Monde reported that foreign journalists in Agdam saw the bodies
of women and children killed in Khojaly with their skins and nails removed. This is not a propaganda
of Azerbaijan, but a reality. "
Keywords: II Karabakh war, information war, Armenian savagery
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XX ƏSIN ƏVVƏLLƏRINDƏ ŞUŞA ŞƏHƏR DUMASININ FƏALIYYƏTINDƏ NƏQLIYYAT
YOLLARI MƏSƏLƏLƏRI
(ARXIV SƏNƏDLƏRI ƏSASINDA)
TRANSPORT ISSUES IN THE ACTIVITY OF SHUSHA CITY DUMA IN THE EARLY 20TH
CENTURY
(BASED ON ARCHIVAL DOCUMENTS)

Dr.Bəxtiyar Həsənov
AMEA-nın A.A Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Azərbaycan xanlıqları və Qarabağ tarixi şöbəsi.
Bakı, Azərbaycan
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4868-2664
ÖZET
Məlumdur ki, Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfində salınan Şuşa şəhəri Azərbaycanın mədəni və strateji
əhəmiyyətə malik şəhərlərindən biri olmuşdur. Odur ki, Şuşa şəhəri xalçası, parçası, ipəyi, çini qabları,
istehsal etdiyi kənd təsərrüfatı məhsulları ilə dünya bazarlarına çıxa bilən bir şəhər idi. Bu şəhərdə
istehsal olunan müxtəlif çeşiddə olan mallar Təbriz, İstanbul, Səmərqənd, Moskva, Bağdad kimi böyük
şəhərlərin bazarlarına çıxarılmışdır.
Bildiyimiz kimi Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin ərazisinin böyük bir hissəsi dağlıq ərazi olduğuna
görə bu ərazidə istehsal olunan malların digər bazarlara çatdırılması üçün təhlükəsiz və rahat nəqliyyat
yollarının çəkilişi həmişə gümdəmdə olmuşdur. Xüsusilə Şuşa şəhərinin salındığı coğrafi ərazi sıldırım
qayaların üzərində yerləşdiyinə görə nəqliyyat vasitələrinin bu şəhərə təhlükəsiz hərəkət etməsi üçün
əraziyə yolların çəkilişi bütün dövrlərdə bu ərazini idarə edən qurumların diqqət mərkəzində olmuşdur.
Ona görə, də biz bu yazımızda arxiv sənədləri əsasında XX əsrin əvvəllərində Şuşa şəhər dumasının
şəhərə gələn yolların vəziyyəti ilə bağlı çar Rusiyasının yerli adminstrasiyasına verdiyi təkliflərə,
adminstrasiya rəhbərliyinin münasibətin və bu istiqamətdə aidiyyatı qurumların fəaliyyətin
araşdırmışıq.
Məlumdur ki, bu ərazidə ilk şosse yolu hələ XIX əsin ortalarında daha dəqiqi desək 1850-ci ildə
Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Abdallar (indiki Laçın) yaşayış məntəqəsinin yaxınlığında inşa
edilmişdir. Sonradan Yevlax-Şuşa-Naxçıvan-İrəvan şosse yolu 1860-cı ildə çəkilmişdir. XX əsrin
əvvəllərində isə çəkilmiş bu yolların böyük bir hissəsi çınqıl örtüyü ilə döşənmişdir.
Arxiv sənədlərində verilmiş məlumatlara görə, Şuşa şəhər dumasının 1911-ci il oktyabrın 25-də
keçirilən yığıncağında duma üzvləri şəhərə gələn yolların əsasən Yevlax-Şuşa yolunun çəkilişi ilə bağlı
tədbirlərin görülməsi məsələsini müzakirəyə çıxarmışlar. Sonradan 1913-cü ildə bu məsələ yenidən
dumanın yığıncağında gündəmə gəlmişdir. Duma üzvləri Qarabağ bölgəsinin mərkəzi olan Şuşa
şəhərinə gələn yolların üzərindəki çaylardan keçmək üçün beton körpülərin salınmasını, ərazinin
şərtlərinə cavab verən yolların yenidən çəkilişini aidiyyatı qurumlar qarşısında qaldırmışlar.
Nəzərə alsaq ki, Ali BaşKomandan İlham Əliyevin başçılığı ilə Azərbaycan ordusunun 2020-ci il noyabr
ayının 8-də Şuşa şəhərini düşmən qüvvələrinin işğalından azad etməsi Şuşa şəhərinə yolların əsaslı və
keyfiyyətli çəkilməsi məsələsini yenidən gündəmə gəlmişdir. Ona görə də müraciət edilən mövzu bu
gün də aktuallıq kəsb edir .
Acar sözlər: Şuşa, şəhər duması, nəqliyyat, yollar,

ABSTRACT
It is known that Shusha, erected by Karabakh khan Panahali khan, was one of the cities of cultural and
strategic importance in Azerbaijan. Therefore, Shusha was a city that could enter the world market with
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its carpets, cloth, silk, porcelain, and agricultural products. A variety of goods produced in this city were
exported to the markets of major cities such as Tabriz, Istanbul, Samarkand, Moscow and Baghdad.
As generally known, since a large part of the territory of the Karabakh region of Azerbaijan is
mountainous, the construction of safe and convenient transport routes to deliver goods produced in this
area to other markets has always been in the spotlight. Especially since the geographical area of Shusha
is located on steep rocks, the construction of roads to the area for the safe movement of transport means
to this city has always been in the focus of attention of the authorities governing this area. Therefore, in
this paper, on the basis of archival documents, we have studied the proposals of the Shusha City Duma
to the local administration of tsarist Russia on the condition of roads to the city in the early 20th century,
the attitude of the administration and the activities of relevant structures.
It is known that the first highway in this area was built in the mid of the 19th century-in 1850 near the
settlement of Abdallar (now Lachin) in Yelizavetpol (Ganja) gubernia. Later, the Yevlakh-ShushaNakhchivan-Iravan highway was built in 1860. In the early 20th century, most of these roads were paved
with gravel.
According to archival documents, at a meeting of the Shusha City Duma on October 25, 1911, members
of the Duma discussed the issue of taking measures to build roads to the city, mainly the YevlakhShusha road. Later, in 1913, at a meeting of the Duma this issue was raised again. Members of the Duma
raised the issue of construction of concrete bridges over the rivers on the roads leading to the city of
Shusha, the center of the Karabakh region, and the reconstruction of roads that meet the conditions of
the area.
Taking into account that the liberation of Shusha by the Azerbaijani army on November 8, 2020 under
the leadership of the Supreme Commander-in-Chief Ilham Aliyev, the issue of thorough and highquality construction of roads to Shusha has been raised again. Therefore, this topic is still relevant today.
Keywords: Shusha, city Duma, transport, roads,
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ŞUŞA XALQIMIZIN MİLLİ İNCİSİ – AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİNİN ZƏNGİN
BEŞİYİDİR
SHUSHA NATIONAL PEARL OF OUR PEOPLE -IS THE RICHEST CRADLE OF
AZERBAIJANI CULTURE
Professor İradə HÜSEYNOVA1
1

Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, Bakı, Azərbaycan Respublikası
1

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5743-8765

ÖZET
Tədqiqatda Azərbaycanın zəngin mədəniyyət şəhəri, Cənubi Qafqazın ictimai-siyasi və mədəni
həyatında müstəsna rol oynamış Şuşanın mədəniyyət tarixinə qısa ekskurs edilir və ermənilərin
işğalına məruz qalana qədər şəhərdəki tarix və mədəniyyət abidələri geniş təhlil edilir.
Şuşa Azərbaycanın böyük tarixi olan dilbər bir guşəsidir. Şuşanı yaradanlar, Şuşa şəhərini quranlar,
Şuşa qalasını tikənlər Azərbaycan torpağının sahibləri olublar və Qarabağda Azərbaycan torpağının
daim qorunması, saxlanması üçün Şuşa şəhərini, Şuşa qalasını yaradıblar. Bu, Azərbaycan xalqının,
əcdadlarımızın yaratdığı böyük abidədir, təkcə şəhər deyil, böyük bir tarixi abidədir.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin haqlı olaraq “abidələr şəhəri” adlandırdığı
Şuşanın tarixi abidələrindən 23-ü respublika və dünya miqyaslı abidələrə aid idi. Şuşada milli
abidələrin çoxluğu, onların rəngarənglik baxımından fərqlənməsi haqlı olaraq şəhərin
mədəniyyətimizin ən zəngin beşiyi adlandırılmasına səbəb olmuşdur.
Heç təsadüfi deyil ki, “Qafqazın sənət məbədi”, “Kiçik Paris”, “Şərqin konservatoriyası” və
“Azərbaycan musiqisinin beşiyi” kimi titullara layiq görülən Şuşa şəhəri məşhur şairləri, yazıçıları,
bəstəkarları, xanəndələri, ifaçıları ilə nəinki milli, həmçinin dünya mədəniyyətini zənginləşdirib,
bu mədəniyyətə öz töhfəsini verib. Hazırda Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı hesab olunur.
Şuşa şəhəri İrana, İrəvandan Türkiyəyə və Gəncədən Tiflisə gedən Cənubi Qafqaz karvan yollarının
qovuşuğunda yerləşdiyindən, müxtəlif şəhər və ölkələrdən gələn bütün karvanlar Şuşanın
karvansaralarında qalırdılar. Şəhər əhalisinin məşğuliyyətlərindən biri də ticarət və sənətkarlıq idi.
44 gün davam edən və Azərbaycanın şanlı qələbəsi ilə başa çatan İkinci Qarabağ Müharibəsindən
sonra 28 illik işğaldan azad olunan Şuşada yenidən Azərbaycan bayrağının dalğalanması böyük
qürur hissi ilə qarşılanır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2022-ci ilin Azərbaycanda “Şuşa İli” elan
edilməsi haqqında imzaladığı Sərəncamın xalqımız üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.
Açar sözlər: Şuşa şəhəri, ermənilərin Qafqaza köçürülməsi, 44 günlük Vətən müharibəsi, Şuşa
Bəyannaməsi, Qarabağ mədəniyyət mərkəzi, Azərbaycan mədəniyyəti, tarixi abidələr.
ABSTRACT
A brief digression into the history of culture of Shusha, which played an exceptional role in the sociopolitical and cultural life of the South Caucasus, rich cultural city of Azerbaijan, and historical and
cultural monuments of the city before the Armenian occupation were analyzed.
Shusha is a charming corner with a great history of Azerbaijan. The founders of Shusha, the builders of
Shusha city, the builders of Shusha fortress were the owners of the land of Azerbaijan and created the
city of Shusha, the Fortress of Shusha for the permanent protection and storage of the land of Azerbaijan
in Karabakh. This is a great monument created by the Azerbaijani people, our ancestors, not only a city,
but also a great historical monument.
23 of the historical monuments of Shusha, which the national leader of the Azerbaijani people Heydar
Aliyev rightly called the “city of monuments”, belonged to Republican and world-wide monuments.
The large number of national monuments in Shusha and their diversity caused the city to be rightly
called the richest cradle of our culture.
It is no coincidence that the city of Shusha, awarded with such titles as “Temple of Art of the Caucasus”,
“Little Paris”, “Conservatory of the East” and “cradle of Azerbaijani music”, enriched not only national
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but also world culture and contributed to this culture with famous poets, writers, composers, singers and
performers. Currently, Shusha is considered the cultural capital of Azerbaijan. Since Shusha city was
located at the crossroads of South Caucasus caravan routes from Iran, Iravan to Turkey and ganja to
Tiflis, all caravans from different cities and countries were staying in Shusha caravanserais. One of the
occupations of the townspeople was trade and crafts.
After the second Karabakh War, which lasted 44 days and ended with the glorious victory of Azerbaijan,
the wave of the Azerbaijani flag in Shusha, which was liberated from the occupation for 28 years, is
welcomed with great pride.
The decree signed by the president of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev on declaring 2022 the
“Year of Shusha” in Azerbaijan is of great importance for our people.
Keywords: Shusha сity, resettlement of armenians to the Caucasus, 44-day Patriotic War, Shusha
Declaration, Karabakh Cultural Center, Azerbaijani culture, historical monuments.
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QLOBAL MİQRASİYA PROBLEMİ FONUNDA: QARABAĞIN SOSİAL GƏLƏCƏYİ
Əziz ƏLİYEV
Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi, baş məsləhətçi
ORCID ID: 0000-0003-4272-6355
XÜLASƏ
Müasir dünyanın ən böyük problemlərindən biri olan miqrasiya özünün ən kəskin dövrünə qədəm
qoymuşdur.
Ötən əsrin 50-ci illərindən etibarən müxtəlif mənşəli köç prosesləri müasir dövrdə dünya əhalisinin 3
faizini əhatə etməklə ilk dəfə qaçqınların sayında 100 milyon nəfər həddi aşılmışdır.
Azərbaycan torpaqlarının işğal edilməsinə qədərki - 1988-ci ildən etibarən və sonrakı – 1994-cü ilə
qədər Qarabağın ələ keçirilməsi ilə bir milyon nəfərə yaxın soydaşımız miqrasiya prosesinə məruz
qalmış, ata-baba torpaqlarından qovulmuşdur. Kəskin miqrasiya prosesi özü ilə əmək bazarında
gərginlik, qeyri-bərabər məskunlaşma, sosial gərginlik, iqtisadi sarsınıtılar gətirmişdir. Bu dağıdıcı
prosesə SSRİ-nin süqutu ilə iqtisadi əlaqələrin qırılması, iş yerlərinin, iri istehsal mərkəzlərinin
bağlanması da əlavə edilməklə böhran yaratmışdır.
Amma bütün bunlara baxmayaraq, əhalisinin təbii artımına nail olan yeganə Qafqaz respublikası da
Azərbaycan olmuşdur.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə başlayan inkişaf xətti, Qarabağda qələbənin əldə edilməsi
resurslardan istifadə imkanının genişləndirməklə Bakımərkəzli miqrasiya proseslərini qayıdış əsasında
– Qarabağa təxminən, bir milyon nəfərin qayıdışı kontekstində izah etməklə deyə bilərik ki, Qarabağın
sosial gələcəyi bizə əsasən aşağıdakı müstəsna imkanlar vəd edir:


Miqrasiya problemlərinin həlli



İşsizliyin həlli/əmək bazarının yenidən təşkili



Mənzil, mülkiyyət



Urbanizasiya – şəhərləşmə



Təhsil – Unikversitet şəhərciklərinin yer dəyişdirməsi



Turizm imkanlarının genişləndirilməsi

Dünyanın aclıq, müharibə, miqrant axını ilə təhdid edildiyi bir zamanda Azərbaycan yüz milyonluq
qaçqın və məcburi köçkün ordusunun azalmasında mühüm rol oynamağa, yüzilliyin ən mühüm
layihəsində ilkə imza atmağa hazırlaşmaq və bunu reallaşdırmaq ərəfəsindədir.
Açar sözlər: Miqrasiya, Qarabağ, sosial, qaçqın, qayıdış.

ABSTRACT
Migration, one of the biggest problems in the modern world, has entered its most acute period.
For the first time since the 1950s, the number of refugees has exceeded 100 million, covering 3% of the
world's population.
Before the occupation of Azerbaijani lands - from 1988 and then - until 1994, with the capture of
Karabakh, about one million of our compatriots were subjected to migration and expelled from their
ancestral lands. The sharp migration process has brought with it tensions in the labor market, unequal
settlement, social tensions, and economic shocks. In addition to this destructive process, the collapse of
the USSR created a crisis by breaking economic ties and closing down jobs and large production centers.
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But despite all this, Azerbaijan was the only Caucasian republic to achieve natural population growth.
The line of development started under the leadership of President Ilham Aliyev, the victory in Karabakh,
expanding access to resources and explaining the Baki-centered migration processes in the context of
the return of about one million people to Karabakh, we can say that the social future of Karabakh
promises us the following exceptional opportunities:
Solving migration problems
Unemployment solution / labor market reorganization
Housing, property
Urbanization - urbanization
Education - Relocation of university campuses
Expanding tourism opportunities
At a time when the world is threatened by famine, war and the influx of migrants, Azerbaijan is preparing
to play an important role in reducing the army of hundreds of millions of refugees and internally
displaced persons, to sign the first important project of the century.
Keywords: Migration, Karabakh, social, refugee, return.
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İDARİ VE MÜCADİLE MERKEZİ OLARAK ŞUŞA ŞEHRİ
THE CITY OF SHUSHA AS THE ADMINISTRATIVE AND FIGHTING CENTER
Seide GULİYEVA1
1

Bakü Devlet Üniversitesi, Tarih Fakültesi, Bakü, Azerbaycan.
1

ORCID ID: 0000-0003-4320-3425

ÖZET
Şuşa, Karabağ hanlığının askeri-stratejik, ekonomik, siyasi ve kültürel merkezi olarak kurulmuş ve
gelişmiştir. Şuşa, Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra bölgeye hakim
coğrafi konumu sayesinde stratejik öneme sahip şehirdir.
İlk savaşlardan başarı kazanan kaleye Kurakçay Antlaşması ile Rus birlikleri yerleşiyor. Karabağ hanlığı
1822'de ortadan kaldırılmış ve Rusya'nın bir eyaleti olmuştu. Bu durumda şehir idari merkez olma
işlevini yitirmiş, ancak edebi-kültürel ve siyasi-ideolojik bir merkez olarak önemini korumuştur.
Kültürün beşiği olan Şuşa şehri, XX. yüzyılın başlarında aydınların siyasi, ideolojik ve milli
uyanışlarının merkezi olan Bakü ve Gence şehirleri sırasında yer almışdır. Sovyet döneminde 1923
yılından bölgenin idare merkezi Hankendi şehri olduktan sonra düşüşte olan Şuşa şehrinin yeniden imar
edilmesi, Azerbaycan'ın önde gelen devlet adamı Haydar Aliyev'in ilk cumhurbaşkanlığı döneminde
olmuştur.
Karabağ hanlığının merkez kalesi olarak kurulan şehir sonrakı dönemlerde Ermenilerin soykırımı ve
etnik temizliye karşı Azerbaycan halkının mücadile merkezi olmuştur. Böyle ki, 1905-1906, 1918-1920
yıllarında, XX. Yüzyılın sonlarında çıxan savaşda Şuşa şehri önemli merkez olmuştur. Bu sebebden
2020. Yılın Son baharında çıkan savaşta Şuşa şehrinin işğaldan kurtarılması ile savaş durdu ve tüm
topraklar kurtarıldı.
Bu sebebden şehrin Azerbaycan tarihinde önemli yeri vardır.
Şuşe şehri ve Karabağ`ın tarixi farklı araştırmalarda yer alsa da, Şuşa şehrinin Azerbaycan halkının
mücadilesinde yerinin araştırılması Vatan savaşından sonra yeni bir anlam kazanmıştır. Çalışmada
şehrin 270 yıllık tarihinde mücadile merkezi gibi konumu ele alınıyor.
Anahtar Kelimeler: Şuşa, Karabağ hanlığı, Karabağ savaşı, Azerbaycan halkının milli mücadilesi.
ABSTRACT
Shusha was created and developed as a military-strategic, economic, political and cultural center of the
Karabakh khanate. In addition to being one of the symbols of the history and culture of Azerbaijan,
Shusha is a strategically important city due to its geographical position dominating the region.
Russian troops settled in the castle, having successfully passed the first wars, with the Kurakchay peace
treaty. The Karabakh khanate was abolished in 1822 and became a province of Russia. At the same time,
the city lost the function of an administrative center, but retained its significance as a literary, cultural,
political and ideological center. At the beginning of the 20th century Shusha city as a cradle of culture
entered to the line of the cities of Baku and Ganja, which had been the centers of the political, ideological
and national awakening of the intelligentsia. The restoration of the city of Shushi, which fell into decay
after the city of Khankendi became the administrative center of the region in 1923 during the Soviet
period, took place during the first presidency of Heydar Aliyev, a leading statesman of Azerbaijan.
The city, created as the central fortress of the Karabakh khanate, in subsequent periods became the center
of the struggle of the Azerbaijani people against the Armenian genocide and ethnic cleansing. So, in
1905-1906, 1918-1920. In the war that broke out at the end of the 20th century, the city of Shusha
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became an important center. For this reason, with the liberation of the city of Shusha in the war that
broke out in the fall of 2020, the war ended and all the lands were liberated.
For this reason, the city occupies an important place in the history of Azerbaijan.
Although the history of the city of Shusha and Karabakh is included in various studies, the study of the
place of the city of Shusha in the struggle of the Azerbaijani people acquired a new meaning after the
Patriotic War. The study discusses the position of the city as the center of struggle for its 270-year
history.
Keywords: Shusha, Karabakh khanate, Karabakh war, national struggle of the Azerbaijani people.
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KÜLTÜR TARİHİMİZİN BÜYÜK OLUŞTURUCUSU UZEYİR HACİBEYLİ
Shikhali Bağırzade
Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi,
Müzik Fakültesi, Pop Art, Bakü, Azerbaycan.
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ÖZET
Üzeyir Hacıbeyli kültür tarihimizin dahi bir bestecisi, profesyonel müziğimizin ve milli op
eramızın
kurucusudur. Üzeyir Hacıbeyli bir müzikolog, yayıncı, oyun yazarı, pedagog ve halk figürüydü. Üzeyir
Hacıbeyli, milli müziğin beşiği olan Şuşa'da doğdu. Müziğin beşiği Şuşa'nın zengin icra ortamı, küçük
Üzeyir'in türkülere olan ilgisini artırdı. Muğamları ezberler, yüksek sesle okur ve tar çala bilirdi.
Üzeyir Hacıbeyli önce Şuşa'da, ardından Tiflis'te (Gürcistan) Gori Öğretmen Okulu'nda, ardından
Moskova ve St. Petersburg'da okudu. Cebrail'e bağlı Hadrut köy okulunda öğretmenlik yapan
Ü.Hacıbeyli daha sonra Bakü'ye gelerek orada öğretmenlik yaptı. Kirada yaşamasına rağmen "Leyli ile
Mecnun" operetini yazarak çalışmalarına devam etti.
Böylece Üzeyir Hacıbeyli "Leyli ve Mecnun" opereti ile sadece Azerbaycan'da değil, tüm Müslüman
Doğu'da operanın temellerini atmıştır. Doğudaki ilk operetin kökeni de Üzeyir Bey'in adıyla
bağlantılıdır. Müzikli komediler “Olsun, Olsun”, “Arşın Mal Alan” onu çok popüler yapıyor. Genç
besteci, "Şeyh Sanan", "Rüstem ve Sohrab", "Şah Abbas ve Khurşud banu", "Aslı ve Karam", "Harun
ve Leyla" mugam operaları yazdı. Üzeyir'in eserinin doruk noktası "Köroğlu" operasıdır.
Üzeyir Hacıbeyli 300'den fazla türkü topladı, marş, kantata, fantezi, şarkı ve aşk şiirleri yazdı, oda ve
koro eserleri yazdı. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin ve şimdi bağımsız Azerbaycan'ın milli
marşının müziği Üzeyir Bey'e aittir. A.Javad'ın bestelediği "Çirpinirdin, Karadeniz" şarkısı sadece
Azerbaycan'da değil, Türkiye'de de çok seviliyor. Müslim Magomayev'in seslendirdiği "Sevgili canan"
ve "Sensiz" romanları, Azerbaycan müzik hazinesinin en değerli incilerinden biri olarak kabul edilir.
Anahtar kelimeler: Üzeyir Hacıbeyli, kültür tarihimiz, dahi, besteci, profesyonel müziği.

ABSTRACT
Uzeyir Hajibeyli is a brilliant composer of the history of our culture, the founder of our professional
music and national opera. Uzeyir Hajibayli was a musicologist, publicist, playwright, teacher and public
figure. Uzeyir Hajibayli was born in Shusha, the cradle of national music. The rich performing
environment of Shushi, the cradle of music, increased the interest of little Uzeyir in folk songs. He
memorized mughams, read them aloud and knew how to play the tar. Uzeyir Hajibeyli first studied in
Shusha, then at the Gori teacher's seminary in Tbilisi (Georgia), then in Moscow and St. Petersburg. U.
Hajibeyli, who worked as a teacher in the school of the village of Hadrut, Jabrayil region, later came to
Baku and worked as a teacher there. Although he lived on rent, he continued his work, writing the
operetta Leyli and Majnun.
Thus, with the operetta “Leyli and Majnun”, Uzeyir Hajibayli laid the foundations of opera art not only
in Azerbaijan, but throughout the entire Muslim East. The birth of the first operetta in the East is also
associated with the name of Uzeyir bey. The musical comedies "Let it be," "Arshin Mal Alan" make it
very popular.
The young composer wrote the mugham operas "Sheikh Sanan", "Rustam and Sohrab", "Shah Abbas
and Khurshud Banu", "Asli and Karam", "Harun and Leyla". The culmination of Uzeyir's work is the
opera "Koroglu".
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Uzeyir Hajibeyli collected more than 300 folk songs, wrote hymns, cantatas, fantasies, songs and
romances, works for chamber and choral performance. The music of the national anthem of the
Azerbaijan Democratic Republic, and now independent Azerbaijan belongs to Uzeyir Bey. The song
"Chirpinirdin, Black Sea" by A. Javad is very popular not only in Azerbaijan, but also in Turkey. The
romances "Sevgili Janan" and "Sensiz" performed by Muslim Magomayev are considered one of the
most valuable pearls of the Azerbaijani musical treasury.
Keywords: Uzeyir Hajibeyli, our history of culture, genius, composer, peshkar music.
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QARABAĞ GENERAL-QUBERNATORLUĞU:QƏLƏBƏ TARIXIMIZIN QIZIL
HƏRFLƏRLƏ YAZILAN SƏHIFƏLƏRINDƏN BIRI
Hüseynova Könül Ramiz qızı
Bakı Dövlət Universiteti, Mənbəşünaslıq,tarixşünaslıq və metodika kafedrası
ORCID ID: 0000-0001-6321-0935
XÜLASƏ
Ermənilər Qarabağı ələ keçirmək üçün əvvəllər başladıqları soyqırımlarını Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti dövründə də davam etdirdilər. Azərbaycan hökuməti yaranmış vəziyyəti nəzər alaraq,
1919-cu ilin yanvarında Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl və Zəngəzur qəzalarını əhatə edən Qarabağ generalqubernatorluğu yaratdı. X.Sultanov Qarabağ general-qubernatoru təyin edildi. Ermənistan (Ararat)
Respublikasının xarici işlər naziri S.Tiqranyan Qarabağ general-qubernatorluğu yaradılmasına etirazını
bildirmiş, lakin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin cavabında bu etiraz əsassız hesab olunmuş
və həmin ərazilərin Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olması göstərilmişdi. Qarabağ generalqubernatoru ermənilərin ərazi iddiaları ilə yanaşı, əvvəlcə ingilislər, sonra isə amerikanlarla gərgin
münasibətlər şəraitində fəaliyyət göstərməli oldu. Lakin ermənilər Qarabağ general-qubernatorluğu
ərazisində sülh yaranmasına imkan vermədilər. 1919-cu ilin sonları-1920-ci ilin yazında Zəngəzurda
erməni-daşnak silahlı quldur dəstələri dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı basqınlar və kütləvi qırğınlar
törətdilər. Bu qırğınlara baxmayaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti son ana qədər ermənilərə qarşı
humanist mövqe tutdu və düşməni kimi olmadı. Qarabağ general-qubernatoru olmuş Xosrov bəy
Sultanovun “Azərbaycan” qəzetində dərc olunan müsahibəsi də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
hökümətinin qəddar düşmənə qarşı çox mülayim, insani dəyərlərə uyğun və də xoş məramla
yanaşılmasından xəbər verir: “Qarabağ əhalisindən ötrü ən çox arzu olunan hakimiyyət elə bir
hakimiyyətdir ki, onların ac-susuz və lüt-üryan qalmasına yol verməsin, onların həyat və əmlakları üçün
qorxu yaradan təhlükələrdən qorusun... Son iki ay ərzində ermənilər Qarabağın müsəlmanlar yaşayan
bölgələrinə tamamilə təhlükəsiz surətdə gəlirlər. Digər tərəfdən isə biz görürük ki, müsəlmanların
erməni kəndlərinə getmələri heç də təhlükəsiz deyil və müsəlmanlar öz işləri ilə əlaqədar onlara baş
çəkməyə çox nadir hallarda risk edirlər. Bunun təqsirini mən xalq kütlələrində deyil, kütləni öz terroru
altında saxlayan və onu öz proqramında həyata keçirməyə məcbur edən ayrı-ayrı şəxsiyyətlərdə
görürəm. Qarabağın erməni əhalisi iqtisadi baxımdan müstəsna dərəcədə ağır vəziyyətdədir. Əgər
Qarabağın müsəlmanlar yaşayan düzənlik hissəsi erməniləri bolluca taxılla təmin etməsəydi,
ermənilərin yaşadığı rayonu aclıq bürüyərdi. İqtisadi baxımdan bölünməz bir vahid olan Qarabağ, siyasi
baxımdan da bölünə bilməz. Bütün Qarabağ bölünməz bir vahiddir, bədəni başdan, başı da bədəndən
ayırmaq və bütün vücudun sağ-salamat qalmasını arzulamaq olmaz”
Həvva Məmmədovanın “Qarabağ general-qubernatorluğunun erməni təcavüzünə qarşı mübarizəsi
tarixindən səhifələr” adlı əsərində zəngin arxiv mənbələrindən istifadə olunaraq, Yuxarı Qarabağda
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılması və bu dövrdə Qarabağda və Zəngəzurda erməni
təcavüzünün qarşısını almaq üçün həmin dövr Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökümətinin ən mühüm
tədbirlərindən olan Qarabağ general-qubernatorluğunun yaradılmasından və fəaliyyətindən bəhs edilir.
Bu əsər Dağlıq Qarabağ probleminin yaranışının tarixi köklərinə nəzər salmaq baxımdan dəyərlidir.
Xüsusilə də əsərdəki “Qarabağın dağlıq hissəsində və Zəngəzurda erməni təcavüzünün güclənməsi” adlı
paraqrafda Azərbaycan parlamentinin Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə edərək gördüyü tədbirlərə
də nəzər salınır. Bu tədbirlərdən ən təqdirəlayiqi sözsüz ki, Qarabağın müdafiəsini gücləndirmək üçün
oraya hərbi dəstələr göndərməsi, nəhayətində Qarabağ-general qubernatorluğu yaratması və Dağlıq
Qarabağda törədilən milli toqquşmaların səbəbini araşdırmaq üçün ora xüsusi komissiya göndərməsi
idi. Həqiqətən də müstəqilliyini çətin bir şəraitdə əldə etməyə nail olmuş və Dağlıq Qarabağda erməni
fitnəsini önləmək üçün əlindən gələni edən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökümətinin ən böyük
xidməti də məhz bu tədbirlər olmuşdur.Düşünürəm ki,Ermənilərin Azərbaycanın Zəngəzur və Qarabağ
torpaqlarının xeyli hissəsini işğal etməyə çalışdığı bir zamanda mərkəzi Şuşa olmaqla yaranmış bu
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qurumun qısa, lakin şərəfli tarixində – 44 günlük müzəffər savaşımızdan sonra Qarabağ və Zəngəzurda
hələ görüləcək xeyli işləri qalan Azərbaycan xalqı və dövləti üçün ibrətamiz məqamlar çox olub.
Açar sözlər: Zəngəzur, Qarabağ-general qubernatorluğu, Cümhuriyyət

ABSTRACT
Armenians continued the genocide during the Azerbaijan Democratic Republic. In January 1919, the
Azerbaijani government established the Karabakh Governor-General's Office, which covered Shusha,
Javanshir, Jabrayil and Zangazur districts. Kh.Sultanov was appointed Governor-General of Karabakh.
Using rich archival sources in Havva Mammadova's book "Pages from the history of the Karabakh
governor-general's struggle against Armenian aggression", one of the most important measures of the
government of the Azerbaijan Democratic Republic at that time was to preserve the territorial integrity
of Azerbaijan in Upper Karabakh and prevent Armenian aggression in Karabakh and Zangazur. These
events were the greatest service of the government of the Azerbaijan Democratic Republic, which it was
the best event to prevent the Armenian conspiracy in Nagorno-Karabakh.
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QARABAĞ XALÇAÇILIQ SƏNƏTİ – ÇƏLƏBİ XALÇASI
KARABAKH CARPET ART - CHALABI CARPET
Çələbiyeva Nuranə Şahin qızı
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi,
Tərcüməçi
Hümmətova Ruhangül
Açar sözlər: Qarabağ, Çələbi, kompozisiya, texnologiya
Azərbaycanda xalçaçılığın çox qədim tarixi var. Arxeoloji materiallar və yazılı mənbələr əcdadlarımızın
hələ eramızdan əvvəl də bu sənətlə məşğul olduğunu sübut edir. Azərbaycan xalça sənəti öz yüksək
bədii texniki keyfiyyətinə, xovsuz toxunuşunun müxtəlifliyinə görə fərqlənir. Xovsuz xalçalar öz
toxuma üsuluna, kompozisiya quruluşuna, ornament zənginliyinə və rəng koloritinə görə bir-birindən
fərqlənən 8 növə bölünür. Bunlar palaz, cecim, ladı, kilim, şəddə, vərni, zili və sumax adlanır.
Qarabağ xalçaları bədii quruluşu, texnoloji xüsusiyyətləri, rəng həlli baxımından məşhurdur. Qarabağ
xalçalarının rəng palitrası olduqca zəngindir. Bu palitra Qarabağ təbiətinin bütün rənglərinin ən zərif
çalarlarını özündə əks etdirir.
Qarabağ xalçalarının motivləri öz bədii dəyərinə və təfsirinin orijinallığına görə bənzərsizdir. Qarabağ
xalçalarının 33 kompozisiyası mövcuddur. Qarabağ xalça məktəbi “Çələbi”, “Qoca”, “Malıbəyli”,
“Buynuz”, “Dəryanur”, “Açma-yumma”, “Şabalıd-burta”, “Balıq” və b. xalçaları məşhurdur.
Qarabağ xalçaları həyat eşqi və parlaq koloriti ilə seçilirlər. Onlar dörd qrupa bölünürlər: Medalyonsuz,
medalyonlu, namazlıqlar və süjetli. Bu xalçalar Qarabağın dağlıq hissəsində Malıbəyli, Muradxanlı,
Daşbulaq, Cəbrayıl, Horadiz və bir çox başqa qəsəbələrində istehsal olunurdu.
Azərbaycanın cənub-qərbində yerləşən Qarabağ xalça məktəbi iki regionda-dağlıq və aran zonalarında
inkişaf etmişdir. Yazılı mənbələrdə ərəb tarixçiləri Əl-Müqəddəsi, Məsudi və b. tərəfindən X əsrdən
başlayaraq yun və pambıq emalı ilə məşğul olan iri sənətkarlıq mərkəzi kimi adı çəkilən Qarabağın
Dağlıq zonasında XIX əsrdə xalça istehsalında Şuşa şəhəri və Daşbulaq, Dovşanlı, Girov, Trniviz,
Çanaxçı, Tuğ, Köhnə Tuğlar, Hadrut, Muradxanlı, Qasımuşağı, Qubadlı, Qozağ, Mirseyid, Bağırbəyli,
Xanlıq, Dağ Tumas kəndləri əsas rol oynayırdılar.
Qarabağ xalçalarından olan Çələbi xalçası ilk dəfə Çələbilər kəndində istehsal olunub. "Çələbi"
xalçalarının naxışlarının kompozisiyası və quruluşu bu kənddə formalaşıb və mükəmməlləşib, daha
sonralar isə Dağlıq Qarabağda, Aranda, XIX əsrdən isə Qazax dairəsinin xalçaçılıq məntəqələrində
istehsal olunub. "Çələbi" xalçasının orta sahəsinin kompozisiyasını bir böyük və ya bir neçə böyük
medalyonlar təşkil edir. Adətən onlar 80-150 sm ölçüdə olur. Bu medalyonlar 16 ləçəkdən ibarətdir.
Key words: Karabakh, Chalabi, composition, technology.
Azerbaijan has a very ancient history of carpet weaving. The Karabakh carpet school covers both
mountainous and lowland areas of the region. There are 33 compositions of Karabakh carpets. Karabakh
carpet school “Lampe”, “Shalabi”, “Goja”, “Malibeyli”, “Buynuz”, “Daryanur”, “Achma-yumma”,
“Shabalid-burta”, “Balig” and others. carpets are popular.
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CƏNUBİ QAFQAZDA SİYASİ VƏ İQTİSADİ PROBLEMLƏR: ERMƏNİ REVANŞİZMİ,
VƏZİYYƏT VƏ GÖZLƏNTİLƏR
POLITICAL AND ECONOMIC PROBLEMS IN THE SOUTH CAUCASUS: ARMENIAN
REVANGISM, SITUATION AND EXPECTATIONS
Prof. Dr. Qasım Hacıyev
AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu Ermənişünaslıq şöbəsinin müdiri, Bakı Dövlət Universitetinin
professoru, Turan Akademiyasının akademiki.
Açar sözlər: Azərbaycan Respublikası, Türk dünyası, Ermənistan, revanşizm.
Tarixən xəyanətkarlıqda, alət rolu oynamaqda, münaqişə katalizatoru kimi fəaliyyətdə ənənə yaratmış
ermənilərin regiondakı mövcud vəziyyəti nəzərə almadan bir daha revanşizmə meyl etmələrinin kökü
və bir sıra səbəbləi vardır.
Bunları aşağıdakı tezislər üzrə şərh etmək olar:
1.
Tədqiqatlar erməni adlandırdğımız hayların kimliyini, ilk məskənlərini, etnik tərkibini və
başlıca xarakterlərini təsdiq etmişdir.
2.
Ermənilərin iki yüz il əvvəl gəlib məskunlaşdıqları Qərbi Azərbaycan (indiki Ermənistan)
torpaqlarında dövlət qurduqdan sonra əsassız ərazi iddiaları ilə Azərbaycanın xeyli torpaqlarını ilhaq
etmələri fakt və dəlillərlə sübut olunmuşdur.
3.
Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı həyata keçirən ermənilər bunu “azadlıq
mübarizəsi”, bəzi hallarda isə etnik toqquşmalar adlandırırlar.
4.
Ermənilər əsassız ərazi iddiaları ilə bütün dünyaya böyük bəlalar gətirən İkinci Dünya
Müharibəsindən (1948-1953) az sonra 150 min türk-müsəlmanı öz doğma yurdundan Qərbi
Azərbaycandan ( indiki Ermənistan) deportasiya etmişlər.
5.
Azərbaycanın Zəngəzur və Göyçə rayonları Ermənistana birləşdirilmiş, Azərbaycanın
mərkəzində ermənilər üçün muxtar vilayət yaradılmışdı (keçmiş DQMV).
6.
Ermənistan hazırda nəyə qadir olduğunu başa düşünmədiyi, siyasi, sosial-iqtisadi vəziyyətininin
böhran halında olduğunu nəzərə almır, revanşizmdən bəhs edir.
7.
Ermənistanın beynəlxalq reytinqlərdə mövqeyini yüksəltmək üçün başlatdığı islahatların,
Ermənistan iqtisadiyyatı üçün gözlənilən nəticələri vermədiyini, uğursuzluğunu başa düşmək istəmir.
8.
Ermənistan birinci Qarabağ müharibəsi zamanı xarici qüvvələrin hərtərəfli köməyi ilə işğal
etdiyi Azərbaycanın 20% ərazisini azad etmədi, daimi sülhün əldə edilməsi üçün üçün konstruktiv
mövqe tutmadı.
9.
Ermənistan təhdidlər və hücumlarından sonra başladlığı İkinci Qarabağ müharibəsində
Azərbaycan Ordusu əks-həmlə əməliyyatı ilə işğal olunmuş əraziləri 44 günlük Vətən müharibəsi ilə
azad etdi.
10.
Siyasi cəhətdən ağır, iqtisadi cəhətdən böhranlı, hərbi baxımdan acınacaqlı vəziyyətdə olan
Ermənistan yenə də revanşizmə cəhdlər göstərir.
11.
Azərbaycan Respublikasının və Türkiyə Cümhuriyyətinin regionun inkişafı ilə bağlı təkliflərinə
qoşulmur.
Keywords: Republic of Azerbaijan, Turkic world, Armenia, revanchism.
There is a root and a number of reasons why Armenians, who have historically a tradition of betrayal,
acting as a tool and acting as a catalyst for conflict, are once again inclined to revanchism.

PROCEEDINGS BOOK

75

www.karabaghconference.com

KARABAKH
III. INTERNATIONAL CONGRESS OF MODERN STUDIES IN SOCIAL SCIENCES AND
HUMANITIES
"YEAR OF SHUSHA- 2022"
June 7-10, 2022 Karabagh/Azerbaijan

These can be interpreted on the following theses:
1.
Studies have confirmed the identity, early settlements, ethnic composition and main characters
of the so-called Armenians.
2. The fact that the Armenians annexed a large part of Azerbaijan with unfounded territorial claims after
establishing a state in the lands of Western Azerbaijan (now Armenia), where they came and settled two
hundred years ago, has been proved by facts and evidence.
3. Armenians who carry out ethnic cleansing and genocide against Azerbaijanis call it a "struggle for
freedom" and in some cases ethnic clashes.
4. Shortly after the Second World War (1948-1953), which brought great troubles to the whole world
with unfounded territorial claims, the Armenians deported 150,000 Turkish-Muslims from their native
land of Western Azerbaijan (now Armenia).
5. The Zangazur and Goycha districts of Azerbaijan were annexed to Armenia, and an autonomous
province for Armenians was established in the center of Azerbaijan (former Nagorno-Karabakh).
6. Armenia does not understand what it is capable of now, does not take into account the political, socioeconomic situation in crisis, talks about revanchism.
7. He does not want to understand that the reforms launched by Armenia to raise its position in
international rankings have not yielded the expected results for the Armenian economy.
8. Armenia did not liberate 20% of the territory of Azerbaijan occupied by foreign forces during the
First Karabakh War, and did not take a constructive position to achieve lasting peace.
9. Beginning after the Armenian threats and attacks In the Second Karabakh War, the Azerbaijani Army
liberated the occupied territories with a 44-day Patriotic War.
10. Armenia, which is in a difficult political situation, economically in crisis and in a deplorable military
situation, is still trying to revanchism.
11. Does not join the proposals of the Republic of Azerbaijan and the Republic of Turkey on the
development of the region.
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MADDİ MƏDƏNİ İRSIN QORUNMASINDA HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN ROLU
IN PROTECTION OF MATERIAL CULTURAL HERITAGE THE ROLE OF THE HEYDAR
ALIYEV FOUNDATION
İbrahimli Mehin Bayram qızı
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Azərbaycan və Şərqi Avropa xalqları tarixi kafedrasının doktorantı
ORCID ID: 0000-0003-3407-7391
1972-ci ildə YUNESKO «Ümumdünya mədəni və təbii irsinin mühafizəsi haqqında» Konvensiya qəbul
etdi. Konvensiyada əsas ideya mədəni və təbii irsin bir sıra abidələri bəşəriyyətin ümumi irsi elan
olunmalı, onların qorunması isə bütün beynəlxalq cəmiyyətin vəzifəsi hesab olunur. Buraya 700-dən
çox abidə daxil idi. Konvensiyanı 170-dən çox dövlət imzalamışdır. Respublikamız isə 1994-cü ildə
«Ümumdünya mədəni və təbii irsinin mühafizəsi haqqında» konvensiyaya qoşuldu.
YUNESKO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına Azərbaycan xalqına məxsus Şirvanşahlar sarayı, Qız
qalası, Qobustan qayaüstü sənət mədəni landşaftı daxil edilmişdir. Xalqımıza məxsus belə abidələrin
YUNESKO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilməsində Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik
etdiyi Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun və Heydər Əliyev Fondunun da böyük
əhəmiyyəti olmuşdur.
Heydər Əliyev Fondu YUNESKO ilə əlaqələrini dahada artırır. YUNESKO-nun Ümumdünya İrs
Siyahısına daxil edilən və Avropada yerləşən abidələrinin də bərpa edilməsində fəal iştirak etmişdir.
Belə abidələrdın biri Versal sarayıdır.
Fondun qarşısında duran məqsədlərdən biri ulu öndər Heydər Əliyevin bədii irsinin öyrənilməsi və
təbliği olmuşdur. Bu sahədə Heydər Əliyev Fondu işlərini davam etdirir. Heydər Əliyrv Fondu həyata
keçirdiyi işlər içərisində respublika ərazisində olan, həmçinin Fondun özünün eksponatlarla
zənginləşdirmək, respublika ərazisində, regionlarda muzeylərin, muzey mərkəzlərinin yaradılması
olmuşdur. Fond muzeylərin və muzey mərkəzlərinin avadanlıqlarla təchiz olunmasında da fəal iştirak
edir. Respublika üzrə muzeylərin ümumi sayı 2000-ci ildəki 155-dən 2007-ci ildə 197-ə yüksəlmişdir.
2005-ci ildə Heydər Əliyev Fondunda Regional Muzey yaradılmışdır. 2009-cu ildə Muasir İncəsənət
Muzeyi fəaliyyətə başlamışdır. Muzeyin tikintisində Heydər Əliyev Fondunun böyük rolu olmuşdur.
Heydər Əliyev Fondu Azərbaycan xalqının tarixi keçmişinə hörmət əlaməti olaraq, həmçinin zəngin
mədəniyyətimizin təbliği üçün maddi mədəniyyət abidələrinin qorunması və bərpası istiqamətində bir
çox işlər aparmışdır. Həmçinin onuda qeyd etmək lazımdır ki, mövcud abidələri qoruyaraq bərpa
etməklə yanaşı, yeni maddi mədəniyyət ocaqlarının tikilməsinədə böyük önəm vermişdir.
Heydər Əliyev Fondu maddi mədəniyyət nümunələrini qoruyub saxlamaqla yanaşı, bərpa olunması
istiqamətində də işlər görmüş, həmçinin maddi mədəniyyət ocaqlarının tikilməsini də dəstəkləmişdir.
In 1972, UNESCO adopted the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural
Heritage. The main idea of the Convention is that a number of monuments of cultural and natural
heritage should be declared the common heritage of mankind, and their protection is the duty of the
entire international community. It included more than 700 monuments. The convention has been signed
by more than 170 states. In 1994, our country joined the Convention for the Safeguarding of the World
Cultural and Natural Heritage.
The UNESCO World Heritage List includes the Shirvanshahs' Palace, the Maiden's Tower, and the
Gobustan rock art landscape belonging to the Azerbaijani people. The Friends of Azerbaijani Culture
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Foundation and the Heydar Aliyev Foundation, headed by Mehriban Aliyeva, also played an important
role in including such monuments belonging to our people in the UNESCO World Heritage List.
The Heydar Aliyev Foundation is expanding its relations with UNESCO. He also took an active part in
the restoration of monuments included in the UNESCO World Heritage List and located in Europe. One
of such monuments is the Palace of Versailles.
One of the goals of the Foundation was to study and promote the artistic heritage of the great leader
Heydar Aliyev. The Heydar Aliyev Foundation continues to work in this area. Among the activities
carried out by the Heydar Aliyev Foundation was the enrichment of the Foundation with exhibits in the
territory of the republic, the establishment of museums and museum centers in the territory of the
republic and in the regions. The Foundation is also actively involved in equipping museums and museum
centers. The total number of museums in the country increased from 155 in 2000 to 197 in 2007.
In 2005, the Regional Museum was established at the Heydar Aliyev Foundation. In 2009, the Museum
of Contemporary Art was opened. The Heydar Aliyev Foundation played a great role in the construction
of the museum. As a sign of respect for the historical past of the Azerbaijani people, the Heydar Aliyev
Foundation has also done a lot to protect and restore material cultural monuments to promote our rich
culture. It should also be noted that in addition to preserving and restoring existing monuments, he
attached great importance to the construction of new material cultural centers.
In addition to preserving examples of material culture, the Heydar Aliyev Foundation has worked to
restore them, as well as supported the construction of material cultural centers.
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FORMATION OF NEW MANAGEMENT RELATIONS IN THE OCCUPIED TERRITORIES
Aygun Abdulova
UNEC
Hikmat Abdulov
Azerbaijan University of Architecture and Construction
ABSTRACT
The goals and results of the restoration and reconstruction work in the liberated territories must be
clearly defined. It is believed that setting these goals depends on knowing the concrete consequences of
the end of the conflict. In some cases, reconstruction programs are generally developed before the
conflict ends. In such cases, the main goals of the program are reflected, as the basic principles of the
end are known, regardless of the mechanisms of conflict resolution. For example, in the ArmenianAzerbaijani Nagorno-Karabakh conflict, it was clear that the 7 districts adjacent to Nagorno-Karabakh
were purely ethnic Azerbaijani, and that resettlement responsibilities should always be included in the
program. Appropriate resettlement responsibilities should also be identified by region. One of the factors
complicating the management of the process is the establishment of recovery standards. This factor is
sometimes interpreted as both political and economic. Of course, the process of restoring the territories
liberated during the post-war period must be based on certain standards. As a standard, it is in fact
unacceptable to take infrastructure as a basis during the pre-occupation period. On the other hand,
sometimes programs are developed in accordance with new infrastructure standards. In this case, it is
very important to set a certain limit. It is possible that the material aspects of the restoration and
rehabilitation work in accordance with these standards do not correspond to the economic strength of
the country. As there is no concrete idea of the prospects for the formation of new management
institutions in the liberated territories, we look at the process through the prism of the implementation
of new projects in the region, such as "smart village" and "smart city". If we are talking about the
formation of independent economic entities in general, if we are talking about the independence of the
social infrastructure of specific settlements, then the freedom of management is also brought to the fore.
In this case, in the near future, municipalities can be considered as the most optimal management
institutions for the region.
Key words: smart city, management relations, reconstruction
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QALA ŞƏHƏR – ŞƏRQİN MƏDƏNİYYƏT OCAĞI
QALA CITY – ORIENTAL CULTURE CENTER
Mahir Cavadlı
AMEA Folklor İnstitutu
XÜLASƏ
270 il bundan əvvəl Qarabağ hökmdarı Pənahəli xanı Şuşa qalasının təməlini qoyanda təsəvvürə
gəlməzdi ki, bu gün dünyanın hər yerindən, müxtəlif irq və millətlərə, etiqadlara məxsus insanlar bu
dilbər təbiət muzeyinə ziyarətə gələcək, gördüklərinə heyran qalacaq və Tanrının yaratdığı bu
möcüzələrdən doymaq mümkün olmadığını dərk edəcəklər. Ancaq hələki bu gözəlliklərin daşnak
vandalizmi ilə tar-mar olduğuna şahidlik etmək də ziyarətçilərin qismətinə düşür və tarixin bu üzüqara
səhifələrindən yan keçmək olmur.
Qarabağın mirvarisi olan Şuşa yadellilərin diqqətindən yayınmamış və ona doğru uzanan qatil əllər
vətənpərvər oğullar tərəfindən qılınclanır, doğranırdı. Əsil şərqli kimi pisliklərə unutqan olan
Azərbaycan xalqı hər xainlikdən sonra mənfur qonşuları mehribanlıqla qəbul edir, süfrəsinin başında
yer ayırırdı, əziz və ləziz nemətlərini əsirgəmirdi. Tarixin müəyyən dönəmlərində məkrli erməni
niyyətləri baş tutmasa da, çar Rusiyasının məqsədyönlü siyasəti, sonradan daşnak-bolşevik
birləşməsinin qəsbkarlığı ilə zaman-zaman Qarabağdan parçalar qoparılaraq qonşulara pay
verilmişdi.
Ötən əsrin 90-cı illərində dünya erməni işqallarını susqunluqla seyr elədi. İkili standartlar nümayiş
etdirən beynəlxalq qurumlar və himayədar ölkələr xalqımızın başına gətirilən müsibətlərə göz
yumdular.
8 may 1992-ci il erməni işqalına milli ordumuz 8 noyabr 2020-ci il zəfəri ilə son qoydu. Həmin gün Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin ümummilli liderin abidəsi önündə verdiyi hesabat dövlətçilik tariximizə
qızıl hərflərlə yazıldı. Qeyri-adi şəraitdə qələbə qazanan Azərbaycan xüsusi təyinatlısının
qəhrəmanlıqları isə müdafiə qüdrətli dövlətlərin hərbi təlim və döyüş hazırlıqlarında təcrübə kimi
öyrənilməkdədir.
Dövlət başçısının Sərəncamı ilə 2022-ci ilin “Şuşa ili” elan edilməsi xalqın arzusularının ifadəsidir.
Beynəlxalq və yerli əhəmiyyətli tədbirlərin burada keçirilməsi Şuşamızın mədəniyyət mərkəzi kimi
bənzərsizliyinə, füsunkar Qarabağımızın inkişafına və çiçəklənməsinə layiqli töhfədir.
Açar sözlər: Qarabağ, Şuşa, qala, mədəniyyət, vandalizm, tarix
ABSTRACT
When Panahali Khan, the ruler of Karabakh, founded the fortress of Shusha 270 years ago, it was
impossible to imagine that today people from all over the world, of different races, nationalities and
religions would visit this charming museum of nature, admire what they saw and realize that it is
impossible to be satisfies with these miracles.
However, visitors are still destined to witness the destruction of these beauties by Dashnak vandalism,
and it is impossible to ignore these dark pages of history. Shusha, the pearl of Karabakh, did not escape
the attention of foreigners, and the deadly hands reaching for it were hacked and hacked to death by
patriotic sons. Forgetting about evil, like real oriental people, after each betrayal, Azerbaijanis cordially
greeted their hated neighbors, gave way to their rable, did not spare expensive and tasty goods. Although
the insidious Armenian plans did not materialize in certain historical periods, the targeted policy of
tsarist Russia, and then the aggression of the Dashnak-Bolshevik alliance, from time to time tore off
parts of Karabakh and gave it to its neighbors.
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In the 1990s, the world silently watched the Armenian occupation. International organizations and
sponsoring countries, demonstrating double standards, turn a blind eye to the tragedies that have befallen
our people.
On May 8, 1992, our national army completed the Armenian occupation with a victory on November 8,
2020. On the same day, the report of the Supreme Commander-in-Chief Ilham Aliyev in front of the
monument to the national leader was inscribed in golden letters in the history of our statehood. The
heroism of the Azerbaijani special forces, who won under extraordinary circumstances, is studied as the
experience of combat training and combat training of defense states.
The announcement of 2022 as the “Year of Shusha” by order of the President is an expression of the
aspirations of the people. Holding events of international and local importance here is a worthy
contribution to the uniqueness of Shusha as a cultural center, the development and prosperity of our
charming Karabakh.
Key words: Karabakh, Shusha, castle, culture, vandalism, history
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ÜZEYİR HACIBƏYOVUN PUBLİSİSTİKASINDA ANA DİLİ MƏSƏLƏLƏRİ
Böyükxanım EMİNLİ
Sumqayıt dövlət Universiteti, Filologiya fakültəsi, Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası
kafedrası, Sumqayıt, Azərbaycan
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9338-483X
XÜLASƏ
Üzeyir Hacıbəyov ana dilinin tətbiqinə, təbliğinə və tədrisinə böyük əhəmiyyət verirdi. 1906-cı ildə (15
fevral, 16 fevral, 20 fevral) “Hansı vasitələr ilə dilimizi öyrənib, kəşfi-maarif etməliyik?” məqaləsi dərc
olunmuşdu. Ü.Hacıbəyov imzaladığı məqalələrdə yeni sözlərin (terminlərin) daxil edilməsinin
zəruriliyini vurğulayırdı. Ü.Hacıbəyov Avropa dillərindən terminlər qəbul etməyi və ya ərəb, fars
sözlərindən istifadə etməyi təbii hesab edirdi. Bununla belə, o hesab edirdi ki, ana dilində eyni fikirləri
ifadə etmək mümkün olan yerdə ərəb və ya fars sözlərindən istifadə etməyin mənası yoxdur. O, ərəb və
fars sözlərindən asılılığın türk dilinin bulanıqlaşması təhlükəsinə səbəb olduğuna diqqət çəkib. Pedaqoq
insanların milli mədəniyyətini və təhsilini inkişaf etdirmək üçün öz ana dilini öyrənmə zərurəti
probleminə diqqəti cəlb etmişdir. O, “İrşad” qəzetində dərc olunan başqa bir məqaləsində (6 mart, 8
mart, 19 mart) türkdilli müəllimləri öz dilinə biganəliklərinə görə qınayıb: “Biz müəllimlər türk dilimizi
bilmirik, bilmirik, hələ üstəlik yazıq dilimizi daha da korlayırıq. Hələ yaxşı ki, biz savadlıyıq, amma
türk dilindən tam savadsız yüzlərlə müəllim var. Bədbəxtlik ondadır ki, biz müəllimlərdə türk dilimizi
öyrənmək həvəsi yoxdur”.
O, “Dövri mətbuatda işlənən siyasi, hüquqi, iqtisadi, hərbi terminlərin rusca-tatarca və tatarca-rusca
lüğəti”ni nəşr etdirmişdir. Bu, Azərbaycanda ilk ikidilli lüğətlərdən biri idi.
ADR dövründə Qafqazda türk dilinin prioritet olması məsələsini qaldırmışdı. U.Hacıbəyova görə, türk
dilindən istifadə etmək üçün sosial bazanın mövcudluğuna və ünsiyyət vasitəsi kimi rus dilinin
zəruriliyinə diqqət yetirmək lazım idi: “Bir halda ki, Azərbaycan türkcəsi xalqların ortaq dilidir, bütün
Qafqazda yaşayan çoxdilli xalqlar arasında beynəlxalq əhəmiyyəti dil kimi, türk dili ünsiyyət vasitəsi
olmalıdır, yəni belə bir halda gürcü ilə rastlaşan dağıstanlı, ləzgi, molokan ünsiyyət üçün türk dilinə üz
tutmağa məcbur olduqda, bu dilə sahib olan türklərin rus dilindən asılılığı çox qəribə və gülüncdür.
Açar sözlər: Türk dili, Azərbaycan dili, ana dili, Ü.Hacıbəyov, publisistika

ABSTRACT
Uzeyir Hajibeyov attached great importance to the application, promotion and teaching of the native
language. 1906 (February 15, February 16, February 20) "By what means should we learn and discover
our language?" article was published. U.Hajibeyov emphasized the need to include new words (terms)
in the articles he signed. U.Hajibeyov considered it natural to accept terms from European languages or
use Arabic and Persian words. However, he believed that there was no point in using Arabic or Persian
words where the same ideas could be expressed in the mother tongue. He noted that dependence on
Arabic and Persian words threatens to blur the Turkish language. The educator drew attention to the
problem of the need to learn one's mother tongue in order to develop people's national culture and
education. In another article published in the Irshad newspaper (March 6, March 8, March 19), he
condemned Turkish-speaking teachers for their indifference to their language: It is good that we are
literate, but there are hundreds of teachers who are completely illiterate in Turkish. The unfortunate
thing is that our teachers are not interested in learning Turkish. ”
He published a "Russian-Tatar and Tatar-Russian dictionary of political, legal, economic, military terms
used in periodicals." It was one of the first bilingual dictionaries in Azerbaijan.
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He raised the issue of the priority of the Turkish language in the Caucasus during the ADR. According
to Hajibeyov, in order to use the Turkish language, it was necessary to pay attention to the existence of
a social base and the necessity of the Russian language as a means of communication. In such a case,
when Dagestanis, Lezgians and Molokans, who encounter Georgians, are forced to turn to Turkish for
communication, the dependence of Turks who speak this language on Russian is very strange and
ridiculous.
Keywords: Turkish language, Azerbaijani language, mother tongue, U.Hajibeyov, journalism
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BƏDİİ TƏKRARLARIN ÇAĞDAŞ ŞEİRİN FORMALAŞMASINDA ROLU
THE ROLE OF ARTISTIC REPETITIONS IN THE FORMATION OF CONTEMPORARY
POETRY
РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПОВТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ
Gülnarə Məmmədova
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
Açar sözlər: çağdaş poeziya, formalaşma, semantik struktur, söz təkrarları
Key words: contemporary poetry, formation, semantic structure, word repetitions
Ключевые слова: современная поэзия, формирование, семантическая структура, словесные
повторы
ABSTRACT
One of the features that form the semantic structure of contemporary Azerbaijani poetry is the
repetitions. In the poetry except phonetic repetitions the words and phrases are also important. The
repetitions of words and collocations draw attention as a basic example of syntactic parallels in the
poetry. In the creativity of the representatives of poetry in 60-80s, such as A.Karim, S.Asad,
N.Hasanzada, F.Goja,A.Adullazada, F.Sadig, R.Rovshan, I.Ismayilzade, V.Bayatli Oder, A.Salahzade
word repetitions appeared as a lexical-syntactic rhythm and fact of intonation. In the poems of
R.Behrudi, G.Najafzada, A.Shukurlu, R.Majid, K.Abdulla, N.Ahmedli, R.Fakhrali, M.Kohnegala and
others can be found these repetitions. All these clearly show that word repetitions perform complex
functions as one of the factors that attend the poetical richness of modern poetry. Word repetitions make
the poem more rhythmic and active, enrich it as technical and stylistic means and increase the power of
emotional impact.
РЕЗЮМЕ
Одной из особенностей, составляющих семантическую структуру современной
азербайджанской поэзии, являются повторы. Наряду с фонетическими повторами, большое
значение в поэзии имеют повторы слов и словосочетаний. Особое внимание привлекают в
стихосложении повторы слов и выражений, являющиеся яркими образцами синтаксических
параллелей. В творчестве таких представителей поэзии 60–80-х годов, как А.Керим, С.Асад,
Н.Гасанзаде, Ф.Годжа, А.Абдуллазаде, Ф.Садыг, Р.Ровшан, И.Исмаилзаде, В.Баятлы Одар,
А.Салахзаде и др., словесные повторы имеют место как факт лексико-синтаксического ритма и
интонации. Такие же повторы часто можно наблюдать и в стихах Р.Бехруди, Г.Наджафзаде,
А.Шукюрли, Р.Маджида, К.Абдуллы, Н.Ахмедли, Р.Фахрали, М.Кёхнегала и др. Всё это ясно
показывает, что словесные повторы являются одним из факторов, обогащающих современную
поэзию и выполняющих в поэзии сложные многогранные функции. Словесные повторы, являясь
поэтическим, техническим и стилевым средством, обогащают стих, делая его более подвижным,
ритмичным и увеличивают силу его эмоционального воздействия.
Çağdaş Azərbaycan poeziyasının semantik strukturunu təşkil edən xüsusiyyətlərdən biri də təkrarlardır.
Poeziyada fonetik təkrarlarla yanaşı, söz və söz birləşmələrinin təkrarı da mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Söz və ifadələrin təkrarları şeirdə sintaktik paralellərin qabarıq nümunəsi olaraq diqqəti cəlb edir. Söz
təkrarları qədim Azərbaycan şeirinin də əsas xüsusiyyətlərindən biri olmuş, bu gün də poeziyanın vəzn
quruluşunu formalaşdıran əsas amil kimi diqqəti cəlb edir. "Dədə Qorqud" şeirində bu cür təkrarlara tez-
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tez rast gəlmək olur. Maraqlıdır ki, söz və ifadə təkrarları çağdaş dünya poeziyasının da xarakterik
xüsusiyyətlərindən biri olmuşdur. Bu faktor da çağdaş poeziyanın dünya poeziyasına inteqrasiyasında
vacib amilərdən biri kimi çıxış edir. Təkrarlar şeirin bir çox semantik xüsusiyyətlərini ifadə edir. Bu
ifadəni belə ümumiləşdirmək olar:
1. Təkrarlar çağdaş Azərbaycan şeirində ritmik, sintaktik paralelləri üzə çıxarır;
2. Təkrarlar söz alliterasiyasının yaranmasını təmin edir;
3. Təkrarlar şeirin ekspressivliyini və emosionallığını artırır;
4. Təkrarlar şeirin semantik strukturunu zənginləşdirir və mürəkkəb kombinasiyalılığını artırır;
5. Təkrarlar şeirin vəzn quruluşuna daxil olan formal poetik vahidlər və texniki vasitə funksiyasını
yerinə yetirir.
Əlbəttə, bunlar təkrarların şeirdəki funksiyasının yalnız bir qismidir; əslində isə təkrarlar həm də şeirin
intonasiyasını və ritmini müəyyənləşdirir. Bütün bunlar çağdaş şeirdə təkrarların poetik ifadəetmə
vasitəliliyini daha da artırmış olur. Təkrarların poeziyada musiqililiyi təmin edən faktor olduğunu da
nəzərə almış olsaq, onda onun şeirin poetexniki quruculuğunda kifayət qədər hakim mövqeyə malik
olduğunu görmək olar. Təkrarların "Dədə Qorqud" şeirindəki funksiyasını araşdıran professor Məmməd
Əliyev yazır: "Dədə Qorqud" boylarında söz və ifadələr (bəzən bütöv misra) gah misranın əvvəlində,
bəzən də ortasında işlədilərək çoxcəhətli üslubi poetik vəzifələri yerinə yetirmişdir. Belə ki, təkrarlar
formal-poetik cəhətdən vəzni müəyyən edən elementlərdən birinə çevrilmiş, digər tərəfdən yeri gəldikcə
üslubi-semantik vəzifələri yerinə yetirərək şeirin məna və emosionallığı, ekspressivliyi və obrazlılığının
birbaşa daşıyıcısı olmuşdur" (1, 282).
Ədəbiyyatşünas alimin "Kitabi Dədə Qorqud" şeirlərinə aid etdiyi bu xüsusiyyət çağdaş poeziya üçün
də keçərlidir. Hətta deyə bilərik ki, çağdaş poeziyada söz təkrarlarının daha tez-tez işlənilməsi poeziyaya
müəyyən üslubi çalarlar gətirir və zənginləşdirir. Belə ki, bir çox şairlərin şeirlərinin poetexniki
quruculuğunda söz təkrarları öz fəallığı və müxtəlifliyi ilə fərqlənir. XX əsrin 30-40-cı illərində də az
da olsa, söz təkrarlarından bu və ya digər şəkildə istifadə edilmişdir. Bununla belə, söz təkrarları intensiv
olaraq poetik mətndə müxtəlif şairlərin yaradıcılığında 60-cı illərdə sonra daha geniş yayılmağa başlayır.
Ə.Kərim, S.Əsəd, N.Həsənzadə, F.Qoca, A.Abdullazadə, F.Sadığın poeziyasında söz təkrarlarına rast
gəlmək olur. 60-cı illərdən sonra poeziyaya gələn R.Rövşən, İ.İsmayılzadə, V.Bayatlı Odər,
Ə.Salahzadə kimi şairlərin yaradıcılığında söz təkrarları leksik-sintaktik ritm və intonasiya faktı kimi
ortaya çıxmışdır. Dilçi alim Məhərrəm Hüseynov 60-80-ci illər şeirini araşdırarkən belə bir nəticəyə
gəlir ki: "Söz təkrarları ilə axıcılıq yaratmağa meyil 1960-1980-ci illər ədəbi nəslinin fərdi dəst-xəttində
özünü az və ya çox dərəcədə göstərdi, söz təkrarlarının bu keyfiyyətinə xüsusi diqqət yetirildi. Söz
təkrarlarının yaratdığı alliterasiya və assonans melodiyası işləndiyi nitq mühitinə xüsusi emosionallıq
gətirdi" (2, 123).
Altmışıncıların nümayəndələrindən olan A.Abdullazadə 90-cı illərdə yazdığı şeirlərin
konstruksiyasında söz təkrarları yalnız şeirin ekspressivliyini artırmır, həm də ritmik-melodik
komponent kimi çıxış edir. Onun poeziyasında söz təkaraları bir neçə istiqamətdə-nitqin emosionallıq
və musiqililiyini, semantik strukturunu, sintaktik vasitələrin axarlığını təmin etmək üçün işlədilir. "Söz
ömrü", "Gözlərim qocalır", "Bulud ömrüm", "Böyük şəhərlərin böyük dərdləri", "Qoşa dağlar" və s.
şeirlərində orijinal söz təkrarları ilə bədii mətnin intonasiyasını dəyişməklə emosional-ekspressiv
gücünü artırır. "Qaraca adam" şeirində isə şair "balaca" və "qaraca" sözlərinin təkrarı ilə fikrin poetik
ifadə çalarlarını və emosionallığını zənginləşdirir:
Balaca, qaraca bir adamdı o,
balaca-balaca gəldi dünyaya,
Qaraca-qaraca yolları gördü,
Dünyada balaca nələr vardısa,
Dünyada qaraca nələr vardısa
gördü, götürdü.
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Balaca boyuyla uca evlərə,
mülklərə baxdı (3, 73)
Şair burada təsvir obyektini əyani lövhələrlə təcəssüm etdirməyə çalışır və fikrini ifadə etmək üçün lirikpsixoloji təkrarlardan istifadə edir.
90-cı illərdə və ondan sonrakı onilliklərdə poeziyaya gələn şairlərin yaradıcılığında da söz təkrarlarının
şeirin poetik-texniki imkanlarını zənginləşdirdiyini aydın görmək olur. Altmışıncılardan sonrakı nəsilin
(Q.Nəcəfzadə, Ə.Şükürlü, R.Məcid, K.Abdulla, N.Əhmədli, R.Faxralı, M.Köhnəqala və b.)
yaradıcılığında bəzən şeir mətni bütövlükdə təkararların üzərində qurulmuş olur. Bu zaman söz
təkrarları şeirdə ritmik intensivliyi artırır. Q.Nəcəfzadənin yaradıcılığına müraciət edək:
Məni gözəl unutdun// Allah köməyin olsun
Məni gözəl ağlatdın// Allah köməyin olsun
Yenə də ağladırsan //Allah köməyin olsun
Yenə də alladırsan //Allah köməyin olsun
Məni pula dəyişdin// Allah köməyin olsun
Məni qula dəyişdin //Allah köməyin olsun
Məndə yaran yaxşıdı //Allah köməyin olsun
Mənə belə yaxşıdı //Allah köməyin olsun (4, 51)
Göründüyü kimi, şairin kiçik bir poetik mətnində ilk nəzərə çarpan söz təkrarlarırdır; burada 48 söz
iştirak edir, ancaq bu sözlərin əksəriyyəti təkrar olunur, demək olar ki, təkrarlanmayan söz yoxdur, bir
neçə söz vardır ki, onlar da səs təkrarları ilə çevrəni qapayır. Cəmi 16 ifadənin yaratdığı söz təkrarları,
poetik sintaqmlar eyni ahəng qəlibində əmələ gətirdiyi söz axını ilə yeni bir bədii mətn formalaşdırır.
Ən maraqlı cəhət isə burasındadır ki, şeirdə durğu işarələrindən istifadə olunmayıb, yəni poetik
sintaqmlar mətnin özünü iki yerə bölür. Bu şeirdə sadəcə söz təkrarlarından söhbət getmir, həm də söz
birləşmələrindən və intonasiya təkrarı yaradılmışdır ki, bu da şeirin poetexniki cəhətdən çox mükəmməl
olduğunu göstərir. "Ağladırsan", "alladırsan", "qula", "pula" ifadələrinin də oxşarlığını nəzərə almış
olsaq, kiçik bir söz qrupu ilə bu cür bədii mətn yaratmaq böyük sənətkarlıqdır. Misraların hər birinin
durğu işarəsiz iki yerə bölünməsi mətndə sıralanan sözlərin və söz birləşmələrinin intonasiyaya çeviklik
gətirməsilə müşaiyət olunur. Bu şeiri işarə ilə ayırmağımız bədii mətnin iki intonasiyaya gətirib
çıxarması ilə bağlıdır. Ümumi qafiyələnmə ilə yanaşı, daxili qafiyələnmənin də baş verməsi şeirin
müsiqililiyini artırmış, simmetrik ahəng yaratmışdır.
Q.Nəzəfzadənin "Əylən deyim", "ATƏT sayağı", "Vaxtın bu vaxtında", "Qoşma" və s. şeirlərində də
söz təkrarlarının müxtəlif çalarları özünü göstərir. Bu şeirlərdə təkrarlanan sözlərin xüsusi ahənglə
səslənməsi forma gözəlliyi ilə yanaşı, şeirin semantik strukturunu da müəyyən edir, sözlər poetik
cəhətdən bir-birinə daha sıx bağlı olur. Lakin bu "formalizm" şeirin mənasını azaltmır, əksinə forma ilə
məzmunun vəhdətini yaradır. Şairin "Əylən deyim" şeirində söz təkrarları əvvəlki şeirdən tamamilə
fərqli şəkildə işlənilib. Burada, demək olar ki, hər misranın əvvəli və sonunda gələn sözlərin, eləcə də
misra daxilində səslərin, şəkilçilərin fasiləsiz təkrarı poetik poetik fikri bir-birinə daha sıx bağlamağa
xidmət edir:
Əsl kişi arvadından bəlli
Əsl arvad süfrəsindən bəlli
Qoçaq igid atından bəlli
Sevən oğlan corabından bəlli
Yaxşı çoban itindən bəlli
Gözəl gəlin dilindən bəlli
Gözəl şair abrından bəlli
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Yaşıl söyüd arxından bəlli
Yaxşı dəyirman çarxından bəlli
Yaxşı qız anasından bəlli
Yaxşı at yorğasından bəlli
Yaxşı ev urfasından bəlli
Varlı kənd quzusundan bəlli
əyilən insan belindən bəlli (4, 51).
Bu şeirin mətnində, olsun ki, əvvəlki şeirə nisbətən təkrar olunan sözlər azdır; ancaq misradaxili
səsləşmələr və sözlərin xüsusi ahənglə səsləşməsi ilə bədii nitq ritmik-melodik komponenti kimi çıxış
edərək poetik nitqə emosionallıq qatır. Bir çox sözlərin təkrar səslənməsi söz oyunu mənasını vermir,
mühüm üslubi vasitə kimi diqqəti cəlb edir. Burada poetexnik nitq tələb etmişdir ki, şair bir misrada bir
obrazı yaratsın. Bu cəhətdən Q.Nəcəfzadənin bu şeirini obrazlar qalereyası da adlandırmaq olar. Əsl
kişi, arvad, igid, sevən oğlan, yaxşı çoban, özəl gəlin, şair, yaşıl söyüd, yaxşı dəyirman, yaxşı qız, at,
ev, varlı kənd, əyilən insan obrazlarının bir misrada yaradılması yalnız söz təkrarlarının köməyi ilə
mümkün olmuşdur. Olsun ki, bu obrazların heç də hamısı uğurlu alınmamışdır; məsələn, şair-abır, sevən
oğlan-corab bənzətmələri o qədər də uyğun gəlmədiyi kimi şeirin semantikasını da zənginləşdirməyə
xidmət etmir. Bu obrazlara daha yaxşı bənzətmə tapmaq mümkün idi. Bütünlükdə isə şair kiçik bir şeirdə
zəngin obrazlar yarada bilmişdir.
Təkrarlar Q.Nəcəfzadə şeirlərində müxtəlif yerlərdə və üslubi məqamlarda işlənir. Yuxarıdakı
nümunələrdə həm şeirin birinci, həm də ikinci bölgüsündə işlənilməklə mürəkkəb funksiya yerinə
yetirmiş olur. Bu təkrarlar bəzən söz, bəzən isə söz tərkibləri, bir çox hallarda isə cümlələrlə (bitmiş
fikirlə) ifadə olunur. Yuxarıdakı nümunənin sonunda işlənən söz təkrarları bəzən qafiyənin ekvivalenti
kimi çıxış edir. Misra sonlarında təkrarlar bədii xitab şəklində də çıxış edə bilir. Lakin bu məqamda şair
daha mürəkkəb kombinasiya yaradaraq "bəlli" (bəllidir!) feilinin təkrarı ilə fikrini poetik cəhətdən ifadə
edir. "ATƏT sayağı" şeirində isə şair başqa yolla gedir; 12 sətirlik şeirin yalnız birində "yaxşı ki" sözü
işlənilməmişdir, qalan bütün sətirlər bu sözlərlə başlamaqla misrabaşında fikrin qüvvətlənməsini
saxlamışdır:
Yaxşı ki, mən sənə zəng elədim
Yaxşı ki, sən də telefonu söndürdün
Yaxşı ki, mən də səbəbini soruşdum
Yaxşı ki, sən də daha mənə sevmədiyini
Söylədin...
Yaxşı ki, mən səni öldürmədim
Yaxşı ki, sən də yaxına gəlmədin
Yaxşı ki, mən də səni qovmadım
Yaxşı ki, sən də qaçmadın
Yaxşı ki, mən çıxıb bu tərəfə getdim
Yaxşı ki, sən də çıxıb o tərəfə getdin (4, 50)
Göründüyü kimi, şeirin bütün sətirbaşında "yaxşı ki" qüvvətləndirmə kimi işlənir. Bu cür təkrarlar şeirdə
ritmikliyi artırmaqla kifayətlənmir, həm də intonasiyanı qüvvətləndirir. Əlbəttə, bütün misraların
qarşısından "yaxşı ki" sözünü silsək heç bir məna dəyişikliyi baş verməz, lakin şeirin poetikliyi azaldığı
kimi, onun ritm və inonasiya kökü də pozulmuş olacaq. Bu şeirdə təkrarlar heç də "yaxşı ki" sözü ilə
məhdudlaşmır; şair lirik "mən"in "sən-mən" qarşıdurmasını sona qədər davam etdirərək qəhrəmanların
lirik duyğularını poetik şəkildə ifadə edir.
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Çağdaş şeirdə təkrarlar yalnız estetik kateqoriyanı, yəni müxtəlif məna çalarlarının emosional təsir
qüvvəsinin artırılmasına xidmət etmir, həm də şeir sətirlərinin hər birində ritm və intonasiyanı
tənzimləyir. R.Behrudinin "Qayıt, könlüm, haqqa tapın" şeirində qayıt, haqq, tapın, könlüm, mənə
sözlərinin müəyyən məsafələrlə sona qədər ardıcıl işlənilməsi dilin estetik təbiəti ilə yanaşı, ritm və
intonasiyanı da tənzimləyən üslubi fakta çevrilir:
Haqq bir sevda verdi mənə,
Qayıt könlüm, haqqa tapın.
Haqsız dünya gordu mənə,
Qayıt könlüm, haqqa tapın.
Bu haqq nədi, nahaqq nədi?
Sən özün ol, gör haqq nədi.
Özgə hər şey əfsanədi.
Qayıt könlüm haqqa tapın (5, 73).
Şair şeirin sonrakı bəndlərdində də işlənmə tezliyi ilə müəyyən ahəng yaratmaqla yanaşı, həm də şeirin
mənasına təsir göstərir. Haqq söz hər dəfə yeni üslubi məqamda işlənir, haqq-nahaqq antitezası ilə üslubi
vasitələri daha da genişləndirir. A.Abdullazadə, K.Abdulla, E.Başkeçid, M.Köhnəqala, R.Məcidin bir
çox şeirlərində söz sıralanması onun mənasına təsir göstərir. K.Abdulla şeirlərində söz təkrarları üslubi
məqamları ilə seçilir. Onun şeirlərində söz təkrarlarının mürəkkəb kombinasiyası yaranmasa da və bütün
şeir boyu davam etməsə də, bir-iki bənddə şeirin poetexniki çalarlarını zənginləşdirir. Onun şeirlərində
söz təkrarları şeir texnologiyasına gözlənilməzlik gətirir. "Alın yazısı hədər yazılmır" şeirində sözün
təkrarlanma halları sintaktik konstruksiyaların sıralanması üçün müəyyən stimula çevrilir. Bəzən bu
leksik təkrarlar sintaktik təkrarlarla müşaiyət olunur; söz təkrarlarından törəyən üslubi fiqurlar obrazın
yaranması üçün bir vasitə olur:
Kim xatırlayar, nədən başladıqBu ömür ki, var-əvvəli hanı?
Necə yaşadıq, necə yaşlandıq,
Payız da bitir-xəzəli hanı?
Sənin özünün Allahın varmış,
Sənin gözünün içində imiş.
Sənin Allahın daha cavanmış,
Sənin Allahın daha gözəlmiş (6, 4)
Sonuncu bənd, şeirin semantikasının müəyyənləşməsində züsusi çəkiyə malikdir. Təkrar olunan söz və
söz tərkibləri yalnız emosional işarələrlə səsləşmir, həm də şeirin semantikasını müəyyən edir.
K.Abdullanın "Soldu nar çiçəkləri..." şeirində söz və sintaktik təkrarların sadə düzümü ilə qarşılaşırıq.
şair söz təkrarları ilə dilin üslubi imkanlarını daha da genişləndirir, poetik mənanı təkrarın yaratdığı
intonasiya ilə ifadə etməyə çalışır:
Yaşıl nar ağacının
soldu nar çiçəkləri.
Soldu nar çiçəkləri,
kim deyərdi solacaq?

PROCEEDINGS BOOK

88

www.karabaghconference.com

KARABAKH
III. INTERNATIONAL CONGRESS OF MODERN STUDIES IN SOCIAL SCIENCES AND
HUMANITIES
"YEAR OF SHUSHA- 2022"
June 7-10, 2022 Karabagh/Azerbaijan

Birdən-birə büzüşdü,
qocaldı ləçəkləri.
Soldu nar çiçəkləri,
guya ki, nə olacaq...(6, 15)
Burada isə söz təkrarları şeirin ritmikliyini müəyyənləşdirməklə yanaşı, onun ahəngini və üslubi
məqamlarını da üzə çıxarır. Şeirin sonunda işlənən "Soldu nar çiçəkləri", "İndi nar yetişəcək" misraları
hər şeyin xoşbəxt bir gələcəklə bitməsinə işarə edir və bir daha göstərir ki, bu təkrarlar sadəcə söz oyunu
deyil, həm də şeirin semantikasını müəyyən edən faktorlardandır.
R.Məcidin "Təkcə sözlərindən..." şeirində isə "hələ" sözünün 6 dəfə misrabaşında (cəmi 10 misra)
səslənməsi misraların avazlanmasını yaradır və bədii mətnin fonopoetikasında avazlılığı qoruyub
saxlayır. Təkrarların üzərinə düşən bədii-üslubi yük şeirin məzmununu və poetik məntiqi tamamlayır:
Hələ sevgiylə baxan gözünü,
Hələ işıqla dolu üzünü,
hələ sevincdən açılan qollarını,
hələ yellənən qapqara saçlarını,
hələ göz qamaşdıran
ağappaq dişlərini,
hələ titrədən varlığını,
jestlərini demirəm.
Təkcə sözlərindən
bayılmaq olar! (7, 83).
Şeirin hər sətrində "hələ" sözünün təkrarlanması lirik qəhrəmanın duyğularının ekspressiv ifadəsini
göstərir. Burada "hələ" sözünün müxtəlif yerlərdə işlənməsi poetik və texniki vasitə kimi təkrarlanır və
bədii mətndə ritmik-sintaktik paralellərin meydana çıxmasında mühüm rol oynayır.
Əlbəttə, çağdaş poeziyada bu cür nümunələrin sayını istənilən qədər artırmaq olardı; ancaq bu misallar
da kifayət edir ki, təkrarların şeirdə işlənmə məqamları və müxtəlifliyinə nəzər yetirək. Bütün bunlar
aydın göstərir ki, söz təkrarları çağdaş şeirimizin poetik zənginliklərinə xidmət edən faktorlardan biri
kimi şeirlərdə mürəkkəb-çoxşaxəli funksiyaları yerinə yetirmiş olur. Söz təkrarları şeiri daha oynaq,
ritmik edir, poetik, texniki və üslubi vasitə olaraq onu zənginləşdirir və emosional təsir gücünü artırır.
Ona görə də belə qənaətə gəlmək olar ki, çağdaş poeziyanı zənginləşdirən amillərdən biri də məhz söz
təkrarlarının şeirdə öz mövqeyini bir qədər də möhkəmləndirməsi, yeni bir funksiyaya malik olmasıdır.
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MİRZƏ HƏSƏN QARABAĞI ŞEİRLƏRİNİN SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ BARƏDƏ
ABOUT THE CHARACTERISTIC FEATURES OF MIRZA HASAN GARABAGA'S POEMS

Sədiyyə Xanlarova
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
Açar sözlər: Mirzə Həsən Qarabaği, şair, qəzəl, məsnəvi, satira
XIX əsrdə yaşamış Azərbaycan şairlərindən bir çoxu müxtəlif şəhərlərdə təşkil edilmiş ədəbi
məclislərin üzvü idilər. Bu şairlər vaxtaşırı olaraq məclislərdə toplaşar, klassik poeziya nümunələrini,
öz əsərlərini ifa edər, bu əsərləri dəyərləndirərdilər. Belə şairlərdən biri də Şuşa şəhərində fəaliyyət
göstərən “Məclisi-üns” ədəbi məclisinin üzvü Mirzə Həsən Qarabaği olmuşdur. Mirzə Həsən Əli oğlu
Yüzbaşov Qarabaği 1824-cü ildə Şuşada dünyaya gəlmişdir. Burada mükəmməl mollaxana təhsili
almışdır. Mirzə Həsən klassik ədəbiyyatın Firdovsi, Nizami, Sədi, Hafiz, Cami, Nəvai, Füzuli kimi
nümayəndələrinin əsərlərini dərindən öyrənmişdir. Gənc yaşlarından xırda alverlə məşğul olan Həsən
şeirə maraq göstərmiş, şairlər məclisində həvəslə iştirak etmiş, ayrı-ayrı əsərlərin müzakirəsində öz
fikrini söyləmişdir.
Mir Möhsüm Nəvvab yazır ki, şairə “Kaşifi” təxəllüsünü seçsə də, o, əsərlərini “Həsən” imzası ilə
yazmışdır. Mirzə Həsən 1904 cü ilin fevral ayının əvvəllərində 80 yaşında vəfat etmişdir.
Şairin ədəbi irsi mövzu dairəsinin genişliyi, janr əlvanlığı ilə diqqəti cəlb edir. Onun əsərləri uzun
müddət nəşr olunmamış, tədqiqata cəlb edilməmişdir. İlk dəfə Əlyazmalar İnstitutunun mərhum
əməkdaşı, filologiya elimləri namizədi Nəsrəddin Qarayev 1973 cü ildə əlyazmalar əsasında onun
əsərlərini nəşr etdirmişdir.
N.Qarayev “XIX əsr Azərbaycan ədəbi məclisləri” adlı monoqrafiyasında şairin həyat və yaradıcılığına
ayrıca fəsil həsr etmişdir. Mirzə Həsən şeirlər toplusu- divanını 1893-cü ildə tərtib etməyə başlamışdır.
N.Ə Qarayevin verdiyi məlumata görə, onun divanının M-91 şifri altında saxlanan bir nüxsəsi AMEA
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanmaqdadır. Bu əlyazmanı onun oğlu Xəlil
Yüzbaşov köçürmüşdür. Şairin divanının öz əli ilə köçürdüyü avtoqraf nüsxəsi isə başqa oğlu Qasım
Yüzbaşovun şəxsi arxivindədir. Mirzə Həsən gənclik illərində yazdığı şeirlərinin az hissəsini şeirlər
toplusuna daxil etmişdir. Onun avtoqraf divanında altı min beytdən çox Azərbaycan və fars dillərində
yazdığı əsərlər vardır. Bu şeirlər qəzəl, məsnəvi tərkibbənd, tərcibənd, rübai, qitə, təmsil və təxmis
janrlarında yazılmışdır.
A number of Azerbaijani poets of the XIX century were members of literary majlises established in
different cities. These poets gathered in mejlis, read samples of classical poetry, their poems, evaluated
these works. One of such poets was Mirza Hasan Garabagi, who was a member of the Shusha literary
Majlis "Majlisi–uns". Mirza Hasan Ali oglu Yuzbashev Garabagi was born in 1824 in Shusha. Here he
was educated in mollahana. He carefully studied the works of such classics of Oriental literature as
Firdousi, Nizami, Saadi, Hafiz, Jami, Navai, Fuzuli. Hasan was engaged in trade from a young age, was
interested in poetry, exchanged opinions with poets, expressed his thoughts during the discussion of
various literary works.
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YAŞAR KAMALIN HƏYAT VƏ YARADICILIQ YOLU
YASHAR KAMAL'S WAY OF LIFE AND CREATIVITY

Məmmədova Həyat
Bakı ş. Ə.Vəliyev küç, ev14, mən 64, Bakı Dövlət Universiteti, Şərqşünaslıq fakültəsi, Türk filologiyası
kafedrası
Açar sözlər: Yaşar Kamal, folklor, nəsr
Müasir türk nəsrinin canlı klassiki Yaşar Kamal Türkiyə Cümhuriyyəti ilə yaşıddır. Bu isə o deməkdir
ki, görkəmli sənətkarın həyat və yaradıcılıq yolunu Türkiyənin son səksən beş illik tarixinin ictimaisiyasi həyatından və ədəbi-mədəni mənzərəsindən ayrı təsəvvür etmək çətindir.
Yaşar Kamal ədəbi yaradıcılığa ötən əsrin 30-cu illərində hələ Adanada ikən folklor materialları
topladığı dönəmdə zəngin şifahi xalq ədəbiyyatı örnəklərindən təsirlənərək aşıq ruhunda şeirlər
yazmaqla başlamışdır. Türk kəndlisinin ruhi sarsıntılarını və müqəddəs kədərini dərindən əks etdirdiyi
üçün gənc şairin diqqətini illərdən bəri topladığı və üzərində işlədiyi folklor materialları işərisindən
dövrlə daha yaxından səsləşən ağılar cəlb edir və gənc Kamal ədəbiyyat aləminə Adana Xalqevi
Nəşriyyatında 1943-cü ildə çap etdirdiyi ilk kitabı “Ağılar”la qədəm qoyur. Həqiqətən də, folklor ömür
boyu görkəmli sənətkara mənəvi dayaq, ruhi qida olmuşdur. Lakin türk xalqı onu geniş miqyasda ilk
dəfə 50-ci illərin əvvəllərində tanıyır. Ona ilk şöhrəti məhz həmin dövrdə gənc jurnalist kimi işlədiyi
İstanbulda çıxan nüfuzlu “Cümhuriyyət” qəzetində çap etdirdiyi publisistik yazıları, reportaj və
oçerkləri qazandırdı. Ədibi yurd içində yazıçı kimi ilk dəfə tanıtdıran onun epos təhkiyəli kiçik hekayə
və povestləridir. Onu Türkiyədə, dünyanın bir çox ölkəsində, o cümlədən doğma vətənimizdə sənətkar
kimi məşhurlaşdıran isə, şübhəsiz ki, Yaşar Kamalın 50-ci illərin ortalarında qələmə aldığı, sonralar üç
cild də əlavə edərək tamamladığı möhtəşəm “İncə Məmməd” epopeyası oldu.
60-70-ci illərdən etibarən Yaşar Kamal artıq beynəlxalq aləmdə yaxşı tanınan, milli, realist, mütərəqqidemokratik türk nəsrinin inkişafında yeni səhifə açan, vətənində çox sevilən və oxunan, xarici dillərə
tərcümə edilən, dünya mətbuatında yaradıcılığına yüksək qiymət verilən türk romançılarındandır.
Türkoloq Qədir İsmayılovun hələ 40 il bundan qabaq ifadə etdiyi mülahizəsində nə qədər haqlı olduğu
ortadadır: ”Heç bir mübaliğəyə yol vermədən cəsarətlə deyə bilərik ki, Nazim Hikmətin müasir türk
poeziyasına, Əziz Nesinin türk satirik nəsrinə qazandırdığı dünyəvi şöhrəti Yaşar Kamal çağdaş türk
romanına qazandırmışdır.”
Keywords: Yashar Kamal, folklore, prose
Yashar Kamal, a living classic of modern Turkish prose, is the same age as the Turkish Republic. This
means that it is difficult to imagine the life and career of a prominent artist apart from the socio-political
life and literary and cultural landscape of the last eighty-five years of Turkish history.
Yashar Kamal began his literary career in the 1930s, when he was still in Adana, collecting folklore
materials, writing poems in the spirit of ashug, inspired by the rich examples of oral folk literature. The
young poet's attention is drawn to the folklore materials he has been collecting and working on for years,
as he deeply reflects the spiritual upheavals and sacred sorrows of the Turkish peasantry and Young
Kamal enters the world of literature with his first book "Lamentations", published in 1943 by the
People's Publishing House in Adana. Indeed, folklore has been a lifelong spiritual support and spiritual
food for a prominent artist. However, the Turkish people first recognized it on a large scale in the early
50s. His first fame came from his journalistic articles, reports and essays published in the influential
Cumhuriyet newspaper in Istanbul, where he worked as a young journalist at that time. The first to
introduce the writer as a writer in the country are his epic short stories and short stories. What made him
famous as an artist in Turkey, in many countries of the world, including our homeland, was undoubtedly
the magnificent epic "Ince Mammad" written by Yashar Kamal in the mid-50s, which he later completed
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in three volumes. Since the 60s and 70s, Yashar Kamal is one of the well-known Turkish novelists in
the world, who opened a new page in the development of national, realist, progressive-democratic
Turkish prose, loved and read in his homeland, translated into foreign languages and praised in the world
press. It is clear how right Turkologist Gadir Ismayilov was 40 years ago: "Without exaggeration, we
can safely say that Nazim Hikmet's secular fame for modern Turkish poetry and Aziz Nesin's Turkish
satirical prose brought Yashar Kamal's modern Turkish novel.”
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“ORXON-YENİSEY” ABİDƏLƏRİNİN DİLİNDƏ İŞLƏNƏN FEİLİ BİRLƏŞMƏLƏRİN
İKİNCİ TƏRƏFİNİN FONETİK-MORFOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
WORKED IN THE LANGUAGE OF ORKHON-YENISEY MONUMENTS,
OF THE SECOND SIDE OF THE VERB CONJUGATIONS
PHONETIC-MORPHOLOGICAL FEATURES
Təranə Nağıyeva
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Üniversitetinin baş müəllimi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
TEZIS
Müasir Azərbaycan dilində olduğu kimi “Orxon-Yenisey” abidələrinin dilində də işlənən feili
birləşmələri əsas tərəfin-ikinci tərəfin ifadə olunduğu morfoloji əlamətinə görə üç yerə ayırmaq olar:
məsdər tərkibləri, feili sifət tərkibləri, feili bağlama tərkibləri. İkinci tərəfi yaradan, həm feilin, həm də
digər nitq hissələrinin xüsusiyyətlərini daşıyan- məsdər, feili sifət, feili bağlama bəzi fonetik və
morfoloji xüsusiyyətlərinə görə müasir dildən fərqlənir.
Belə ki, müasir dildə məsdər -maq² şəkilçisi ilə düzəldiyi halda abidələrin dilində apardığımız
müşahidələr deməyə imkan verir ki, məsdərlər -maq² şəkilçisi ilə düzəlməmişdir. Məsdərə aid olan
morfoloji əlamətlərin bəzilərini feili bağlamada da görmək olur.
Əsas tərəfi feili sifətlə ifadə olunan feili birləşmələrin ikinci tərəfində müasir Azərbaycan dilində işlənən
feili sifət şəkilçilərindən -mış⁴ şəkilçisi işlənməklə yanaşı, fonetik cəhətdən dəyişdirilmiş -dukın², tukin², -ukın, -tağın, -duk², -tuk², həmçinin müasir dildə işlənməyən -i, -ığ, -ig, igmə, -nığ, -ınığ, -ğa , gu, -sık⁴, -sıkda, -azu,-mə və başqa şəkilçiləri də görmək mümkündür.
Müasir Azəörbaycan dili üçün işlək olan -ası², -malı², -an², -acaq² şəkilçilərinin işlənməsi müşahidə
olunmadı.
Feili sifətin sintaktik vəzifəsi təyin olmaqla yanaşı, həm də isimləşməsi də müşahidə olunur.
Əsas tərəfi feili bağlama ilə ifadə olunan feili birləşmələrin ikinci tərəfində müasir Azərbaycan dilində
işlənən bəzi şəkilçilərin ‒ -ıb⁴, -dıqda⁴, -madan² fonetik cəhətdən dəyişik formalarına‒ -ıp⁴, -ipan², -pən,
-p, -tıkda⁴, -tukunda, -ıkda, -sıkda⁴, -matın, həmçinin ədəbi dildə işlənməyən -ı⁴, -a², -ür, -ru şəkilçiləri
işlənmişdir.
Feili bağlama şəkilçilərindən daha çox işlək olanı ıp⁴, -tıkda⁴ şəkilçiləridir. Onu da qeyd edək ki, ıp⁴
şəkilçisi Zaqatala, Qax şıvələrində bu gündə işlənməkdədir. Həmçinin bu şəkilçi tatar dilində də üstün
forma kimi işlənir.
Müasir Azərbaycan ədəbi dilində feili bağlama şəkilçisi kimi işlənən a-a² şəkilçisi abidələrin dilində -a²
şəklində işlənməkdədir. Məs.: Üç oğuz süsi basa kəlti.
Araşdırmalar deməyə əsas verir ki, feilə aid olan morfoloji əlamətlər milli dilimizin xüsusiyyətlərini
özündə əks etdirir.
Açar sözlər:

feil, feili birləşmə, feili sifət, feili bağlama, məsdər.

ABSTRACT
As in the modern Azerbaijani language, the verb compounds used in the language of “Orkhon-Yenisei”
monuments can be divided into three places according to the morphological sign of which the main sidethe second side is expressed: infinitive constituents, adjective constituents of the verb, binding
constituents of the verb. Forming the second side, bearing the properties of both the verb and other parts
of speech - infinitive, the verb adjective, the verb conjugation differs from the modern language in some
phonetic
and
morphological
features.
Thus, our observations in the modern language with the infinitive -maq² suffix allow us to say that the
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infinitives -maq² is not corrected with the suffix. Some of the morphological signs related to the
infinitive can be seen in the verb attachment.
On the second side of the verb combinations, the main side of which is expressed by a verb, the suffix mış⁴ is used from the verb adjectives used in modern Azerbaijani, as well as the phonetically modified
-dukın², - tukin², -ukın, -tağın, -duk², -tuk², and other suffixes -i,- ig (ıg), -ig, -igmə, -niğ, -inig, -ğa, gu, -sık⁴, -(sıkda, -azu, -mə and other suffixes, which are not used in modern language, can also be seen
on the second side of the conjugation of the verb expressed in
theadjective.
There was no processing of the suffixes -ası², -malı², -an², -acaq² used for modern Azerbaijani language.
The verb is defined as the syntactic task of the adjective, as well as its noun. On the second side of the
conjugation of the verb the main side of the conjugation of the verb has been used for phonetically
different forms of some suffixes ‒ıb⁴, -dıqda⁴, -madan².
To phonetically different forms -ıp⁴, -ipan², -pən, -p, -tıkda⁴, -tukunda, -ıkda, -sıkda⁴, -matın, and also
the suffixes -(ı⁴, -a², -ür, -ru which are not used in literary language.
The most active of the verb conjugation suffixes are the suffixes -ıp⁴, -tıkda⁴. It should be noted that the
suffix -ıp⁴ is being developed in Zagatala and Gakh dialects today. This suffix is also used as a superior
form in the Tatar language.
The suffix a-a², which is used as a verb conjugation suffix in the modern Azerbaijani literary language,
is used as -a² in the language of monuments. For example: Üç oğuz süsi basa kəlti.
Studies don't suggest that the morphological features related to the verb reflect the features of our
national language.
Key words: verb, verb combination, verb adjective, verb conjugation, infinitive.
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ZƏNGƏZUR MAHALINDA OLAN HƏR BİR TOPONİM , ETNOTOPONİM ÖZ TARİXİ
KEÇMİŞİNƏ , DOĞMA ADLARINA QAYITDI
EVERY TOPONYM AND ETHNOTOPONYM IN ZANGAZUR DISTRICT HAS RETURNED TO
ITS HISTORICAL PAST AND NATIVE NAMES
Ağayeva Natəvan Fəxrəddin qızı
Azərbaycan Dövlət İqtisad Unversiteti UNEC
Açar söz: toponim, etnotoponim, qələbə, zəfər , onomastik
10 noyabrda Müzəffər Azərbaycan Ordusu cəmi 44 günə hərbi yolla 28 il düşmən torpağında inləyən
vətən torpaqlarını işğaldan azad etdi. 44 gündə müzəffər Azərbaycan Ordusu dünyaya sübut etdi ki,
döyüş meydanında zəfəri tanklarla, toplarla deyil, ağılla, zəkayla nailiyyət qazanmaq olar.
Bəli, Azərbaycan əsgəri əsl qəhrəmanlıq , mərdlik, şücaət, rəşadət nümunəsi göstərdi. Düşmənin 30 il
ərzində qurduğu, milyonlarla vəsait sərf etdiyi nəhəng istehkamlar qısa müddətdə darmadağın edildi.
Bu qələbə , zəfər - əsarətdə qalmış toponim , etnotoponimlərində işğaldan azadlığı deməkdir.
Zəngəzur mahalında olan hər bir toponim , etnotoponim öz tarixi keçmişinə , doğma adlarına qayıtdı.
Keywords: toponym, ethnotoponym, victory, triumph, onomastic
On November 10, the victorious Azerbaijani Army liberated its homeland from occupation for a total of
44 days by military means for 28 years. In 44 days, the victorious Azerbaijani Army proved to the world
that victory on the battlefield can be achieved not with tanks and artillery, but with intelligence and
intelligence.
Yes, the Azerbaijani soldier showed a real example of heroism, courage, bravery and bravery. The
structure of the enemy for 30 years, millions of profitable sales giant productions were destroyed in a
short time. To this man, victory is a captive toponym, ethnotoponyms have freedom of freedom. Every
toponym and ethnotoponym in Zangazur district returned to its native names in its historical past.
Dilin lüğət tərkibinin mühüm hissəsini təşkil edən onomastik leksikanın, xüsusilə toponimlərin
araşdırılması , tədqiq olunması xalqların keşmişinin , başqa mədənniyyətlərlə təmasının öyrənilməsi
baxımından müstəsna əhəmiyyətə malıkdir. Azərbaycan dilinin onomastikasının dilçilik baxımından
öyrənilməsinə maraq günü-gündən artır. Bu baxımdan Azərbaycanın hər bir bölgəsində , o cümlədən
Zəngəzur bölgəsi ərazisində qeydə alınmış onomastik vahidlərin xüsusi qolunu təşkil edən coğrafi
adların - toponim və etnotoponimlərin tədqiqata cəlb edilməsi , araşdırılması məxsusi elmi əhəmiyyət
kəsb edir.
Azərbaycanımızın cənnət guşəsi olan Zəngəzurun etnotoponimləri tarixi , coğrafi və dilçilik
baxımından diqqətlə tədqiq olunmaqdadır. Aydın məsələdir ki, etnotoponimləri tarixi , coğrafi və
dilçilik baxımından kompleks şəkildə öyrəndikdə hər hansı bir ərazinin bütövlükdə hansı xalqa
məxsus olduğu tarixi , coğrafi və dilçilik baxımından əsaslandırılmış olur ki , bu da hər hansı bir
xalqın tarixinin saxtalaşdırılmasına yol vermir .
Elm aləmində çoxdan sübut olunmuşdur ki, hər hansı xalqın ,millətin tarixi keçmişinin öyrənilməsi
işində yazılı mənbələr , tarixi abidələr , daş kitabələrlə yanaşı etnotoponimlər də xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Zaman keçdikcə mövcud olan tarixi mənbələrin böyük əksəriyyəti məhv olur və ya
məqsədyönlü şəkildə məhv edilir ya da dəyişdirilir. Buna baxmayaraq etnotoponimlərin böyük bir
qismi miniliklərin , yüziliklərin süzgəcindən keçərək müasir dövrümüzə qədər gəlib catmışdır.
Bir çox hallarda yazılı mənbələrin verə bilmədiyi informasiyanı toponimlər , etnotoponimlər
vasitəsilə əldə etmiş oluruq.
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Etnotoponimlər mənsub olduğu xalqın dilini , mədəniyytini , etnogenezini, tarixini, milli
mənsubluğunu əks etdirən çox dəyərli mənbədir. Etnotoponimlərdə tayfa , qəbilə və xalqların bir
yerdən başqa yerə köçməsi , assimliyasiyası , iqtisadiyyatı, həyat tərzi , məşğuliyyəti öz əksini tapır.
Bir xalqın tarixin və dilin öyrənmək üçün toponimlər çox əhəmiyyətlidir. Əgər biz Zəngəzur
bölgəsinin tarixini , onun məskun olduğu yerləri dəqiq müəyyənməşdirmək istəyiriksə , onda biz
türk mənşəli etnotoponimləri hərtərəfli araşdırmalı , onların etimologiyasını açmalı və coğrafi
arealını dəqiq müəyyənləşdirməliyik. Ayrı – ayrı tarixi dönəmlərdə və müxtəlif dil materiallarına
istinadən formalaşan etnotoponimlərin tədqiq olunması mühüm elmi və praktik əhəmiyyət kəsb
edir. Bu baxımnanda etnotoponimlərin tədqiq olunması , araşdırılması vacibdir , zəruridir.Qədim və
şanlı tarıxə , zəngin mədəniyyətə malik olan Zəngəzur bölgəsi üzrə qeydə alınmış etnotoponimlərin
öyrənilməsi istiqamətində görülən işlər bu sırada xüsusi yer tutur. Ümumiyyətlə , zəngin
etnotoponimə malik olan Zəngəzur bölgəsinin coğrafi adlarının dilçilik prizmasından öyrənilməsi
sahəsində boşluqlar vardır. Bu boşluqları aradan qaldırmaq məqsədiylə Azərbaycanın qədim
mədəniyyət mərkəzlərindən olan Zəngəzur bölgəsinin etnotoponimlər sisteminin elmi tədqiqata
cəlb olunması , bölgənin makro və mikrotoponimlərinin təsnif edilməsi , bunların leksik –semantik
və struktur xüsusiyyətlərinin tədqiq olunması zəruri və aktualdır. Hər bölgənin əsas ən maraqlı və
işlək hissəsi olan oykonimlərin yaranma və formalaşma yolları dil qanunlarına , dildə müvafiq
modellərə əsaslanır.
Zəngəzurun Azərbaycan dilinə məxsus hər bir toponimik vahidi də dilimizin tələb və qanunlarına
uyğun yaranır və milli dil əlamətlərini özündə aydın şəkildə əks etdirir. Hər bir toponomik vahidə
nəzər saldıqca faktlar göstərir ki , Azərbaycan toponomlər sistemində dilimizə məxsus leksik
vahidlərdən törənən və morfemlərin köməyi ilə qeyd edilən sadə və düzəltmə oykonimlərə təsadüf
olunmur. Bəzi toponimlərə nəzər saldıqda ilk baxışda sadə və düzəltmə kimi görünə bilər . Bunlar
coğrafi obyektlərin tipini gösdərən toponimlərin köməyi ilə yaranmış mürəkkəb qurluşlu adlardır.
Zəngəzurun toponim və etnotoponimlərinin sistem şəkildə , tarixi – lingivistik aspekdə araşdırmaq
və Azərbaycan onomastik sistemində onların yerini müəyyənləşdirmək məqsədilə Zəngəzur bölgəsi
ərazisindəki toponimlər toplanmış , qruplaşdırılmış , sistemləşdirilmiş və təsnifi verilərək hər bir
coğrafi adın ictimai – tarixi inkişafın məhsulu olduşu müəyyən olunmuşdur. Adlar, təbii ki , insanlar
verirlər və öz dillərinə , xarakterlərinə, yaşadıqları yerin təbiətinə uyğun adlar düşünüb tapırlar.
Bu mənada Azərbaycanın ən qədim , ən şöhrətli və ən başıbəlalı torpaqlarından biri olan
Zəngəzurun da , ordakı müxtəlif mənşəli digər etnotoponimlərin mənasını burada yaşayan insanların
milli – tarixi kimliyində və bu qədim torpağın tarixi taleyində axtarmaq lazımdır.
Tarixi araşdırmalardan məlum olur ki , ,, Zəngəzur ,, sözünün özü etnotoponimdir , bu ərazilərdə
yaşayan , öz igidliyi və cəngavərliyi ilə seçilən Zəngi tayfalarının adı ilə bağlıdır. Məlum olduğu
kimi, Zəngi tayfaları tarıxdə görkəmli qoşun başçıları və dövlət xadımləri ilə məhşur olan bir
türk boyudur. ,, Zəngi ,, komponenti ilə bağlı etnotoponimlərin olması bu etnotoponimin geniş
arealda yaşamış , bir yerdən başqa yerə köçmüş böyük və qüdrətli bir tayfanın adı ilə bağlılığından
xəbər verir . Zəngilər bizim eramızdan əvvəllərində daha geniş areala malıkdilər. Qazaxıstana ,
Əfqanstana , İrana və Qafqaza gələn zəngi tayfaları məskunlaşdıqları yerlərə , şəhərlərə , kəndlərə
, çaylara , dağlara , dərələrə öz adlarını verdilər.
Zəngilan - Zəngəzur mahalı
Zəngəran - Yardımlı rayonu
Zəngnə - Sabirabad rayonu
Zəngişalı - Ağdam rayonu
Zəngidər - Qobustan rayonu
Zəngi çayı - İsmayilli rayonu
Zəngişamlı - Gürcüstan
Zəngnə - Gürcüstan
Zəngibasar - İrəvan mahalı
Zəngilər – İrəvan mahalı
Zəngili – İrəvan mahalı
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Zəngi cayı – İrəvan mahalı
Zəngilan - Cənubi Azərbaycanda kənd
Zəngi-İrəvan quberniyasında,indiki Ermənistanda çay.Bu çay başlanğıcını Göyçə gölündən
alır.Axta,Sevan rayonlarından,İrəvan şəhərindən,Zəngibasar rayonunun ərazisindən axıb Araz çayına
tökülür.Çayın adı qıpçaqların zəngi tayfasının adı əsasında əmələ gəlmişdir.Çayın adı dəyişdirilib
Razdan çayı qoyulmuşdur.
Zəngibasar-İndiki Ermənistanda inzibati rayon.Qəmərli rayonundan 18 kənd,Vağaraşabad rayonunda
14 kənd götürülüb 1937 ci ildə Zəngibasar rayonu təşkil edilmişdir.Toponim qıpçaq tayfalarından olan
zəngi və basar türk etnonimləri əsasında əmələ gəlmişdir.Quruluşca mürəkkəb toponimdir.Erm.SSR AS
RH-nin 31.06.1950-ci ildə adı dəyişdirilib Masis qoyulmuşdur.
Zəngilan – Zəngəzur mahalında rayon mərkəzidir. Zəngilan rayonu Azərbaycan Respublikasının
cənub – qərb qurtaracağında , Araz çayının sahilində yerləşir . Ərazinin özünə məxsus gözəllikləri ,
sıldlrlm qayaları , laləli düzləri , göz oxşayan meşələri vardır. Zəngilan rayonunun adı Zəngəzur
etnotoponiminin adı ilə eynidir. Zəngi türk tayfasının adıyla bağlıdır.
Zəngəzurun etnotoponimlərinin qurluş və əmələgəlmə yollarını leksik – semantik üsulla təhlil
apardıqca məlum olur ki , ərazinin Azərbaycan mənşəli coğrafi adlarını tarixi baxımından nəzərdə
keçirdikdə - oykonim , oronim və hidronimlərin XX əsrə qədər yaranan coğrafi adlardır. Zəngəzur
ərazisində mövzud olan Azərbaycan mənşəli toponimlərin yaranması və inkişafı prosesinin yalnız
dilçilik qanunları ilə vəhtətdə öyrənmək lazımdır. Burdanda Zəngəzurun , Azərbaycanın toponomik
oronimyasının tarixi fonetikası və qrammatik qurluşu mühüm mənbə rolunu oynayır. Zəngəzur
əhalisinin ünsiyyət dili təhlil prosesində önəmli faktorlardandı.
Leksik yolla yaranan etnotoponimlərə aid aşağıdakiləri misal göstərmək olar : Allar, Baydaq, Çəpin,
Dovruz, Dulus, Şam, Tiğik,Tuqut, Tunis, Urud, Yappa, Yuva, Zəngi və s. Bu göstərdiyim
etnotoponimlər müasir Azərbaycan dili və dialektiv , şivələr baxımından sadə oykonim adlandırılır.
Etimoloji təhlil apardıqda bunların düzəltmə və ya sintaktik üsulla yaranmaları aydın olur. Məsələn:
Gorus, Qafan, Rəbənd , Tatar və s. etnotoponimləri bu cür izah olunur.
Bu etnotoponimlərə nəzər salanda görürük ki, burdakı oykonimlər qədim türk dilində işlənən –uz,
- us, - ut, -ik , -is, -an ,-ar şəkilçiləri vasitəsilə düzəlir.
Allar - Zəngəzur ərazisində Gorus rayonunda kənd adıdı .Bir çox mənbələrdə kəndin adı Alarlar
kimi verilib. Bazarçayın sol sahilində , meşəlik ərazidə yerləşirdi . Alarlar moğol türklərinin oyrat
qoluna mənsub olan tayfadır. XIII əsirdə moğol yürüşləri zamanı Qafqaza gəlmiş , şahsevənlərin
tayfa birliyinə daxil olmuş və müxtəlif reqionlarda məskunlaşmışlar. Azərbaycanın Yardımlı və
Cəlilabad rayonlarında , Türkiyənin Sivas bölgəsindən və Cənubi Azərbaycanda da Allar kəndləri
vardır. Andronikin Zəngəzura hücumu zamanı – 1918 – ci ildə azərbaycanlı əhalisi qovulmuş və
kənd dağıdılmışdır.
Tuqut-Mığrı rayonunda kənd adı.Qıpçaqların Tuq tayfasının adından və qədim türkçə cəm bildirən-ut
şəkilçisindən ibarətdir.Zəngəzurda və Qarabağda yaşamış türksoylu tağ(tuğ) tayfasının məskunlaşması
nəticəsində yaranmış kəndlərdəndir.Qara kilsə rayonunda Kirətağ,Qafan rayonunda Aşağı və Yuxarı
Girətağ,Zəngilan rayonunda Böyük Gilətağ,Dərə Gilətağ,Mığrı rayonunda Tağəmir,Laçın rayonunda
Aşağı və Yuxarı Tığik,Gorus rayonunda Tığ,Hadrut rayonunda Tuğ kəndləri,Tağlar mağara məbədi
kimi toponimlərlə eyni mənşəlidir.
Çorman – Laçın rayonunda kənd adı. Şamkənd kənd inzibati ərazi vahidinin tabeliyindədir. Kənd
rayon mərkəzindən şimalda , rayonun 60 km –də yerləşir. Kəndin ərazisindən Laçın –Şamkənd
şose yolu keçir. Nağdalı çayı kəndi iki yerə bölür. Yerli sakinlərin verdiyi məlumata görə ,
kəndin adı qasımuşağı adlı kiçik tayfaya mənsub ailələrin nəslinə aiddir. Bəzi tədqiqatçılar
toponimin Qafqaz Albanyasının tayfa birliyinə daxil olan Çor tayfasının adı ilə əlaqələndirilər.
Dovruz – Qafan rayonunda kənd adı. Bölgənin ən qədim kəndlərindən biridir. Kənd Qafan rayon
mərkəzindən 15 km şimal – şərqdə , Oxdar kəndinin yaxınlığında , hər tərəfdən meşələr və dağlarla
əhatə olunmuş mənzərəli bir yerdə yerləşir. Dovrus kəndi qədim Ecanan mahalının ən böyük
yaşayış məntəqələrindən biridir. Kəndin adı ətəyində yerləşdiyi Davruz dağının adındandı. Kənd
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sakinləri Dəvrus kimi tələffüz ediblər. Kəndə qədim yazılı daş abidələr , qədim alban kilsəsinin
qalıqları tutarlı sübutdur ki , tarixinin qədim olduğu bilinir. Tədqiqatçılar bu oykonimin türk
mənşəli xəzərlərin tavrus tayfasının adı ilə əlaqəndirilər.
Urud - Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasında , indi Cəlaloğlu (Stepanavan) rayonunda kənd.Urud
çayının yanında yerləşir. Toponim türk dilində “çuxur, istehkam,qala təpəsi” “təpə” mənasında işlənən
ur sözünə ud-şəkilçisinin artırılması ilə düzəlmişdir. Ur sözü türk dilində or formasındada
işlənir.Orotoponimdir.Quruluşca düzəltmə toponimdir.
Xalqın dili , tarixi , etnoqrafyası və mədəniyyətinin öyrənilməsində əvəzsiz mənbə olan onomastik
vahidlərin , o cümlədən toponimlərin və etnotoponimlərin tədqiqinə maraq 60 – cı illərdən sonra
daha da güçlənmiş , bu sahədə elmi – tədqiqat işləri aparılmış , Azərbaycan toponimikasının tədqiqat
obyekti müəyynləşdirilmişdir.
İndiki Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli toponimlərin izahına Avropa alimləri də cəhd etmişlər.
H.Hübşmann 1904 – cü ildə ,, Qədim erməni coğrafi adlar ,, əsərini alman dilində Strassburqda
çap etdirmişdir. O öz əsərində Ermənistan ərazisindəki Quqark , Abaran , Qafan , Sisiyan , İrəvan ,
Aqaraq , Həyərək və s. toponimlərin etimalogiyasının səhv olaraq fars və ya erməni mənşəli olduğu
qənaətinə gəlmişdir. Qeyd edək ki , elmi qaynaqlara və arxiv sənədlərinə əsaslansaq onu əminliklə
deyə bilərik Qafan , Sisiyan ( Qarakilsə ) , Həyərək kimi toponimlər Zəngəzurun türk mənşəli
etnotoponimlərindəndir.
Qafan – Zəngəzur mahalında rayon mərkəzidir. Zəngəzurda azərbaycanlılarin tarixən ən geniş
məskunlaşdığı rayon Qafan rayonu sayılır. Qafan rayonunun adı etnotoponimdir , tarixi mənbələrdə
1074-cü ildən başlayaraq Kapan şəkilində çəkilir. Mənşəycə erkən orta əsirlərdə Albanyada və indiki
Ermənistan ərazisində məskunlaşmış qədim türk mənşəli peçeneklərin kapan tayfasının adını əks etdirir.
Qarakilsə ( Sisiyan ) - Zəngəzurda mahal adı . VI –VII əsirlərə aid qara daşdan tikilmiş alban
kilsəsi ilə əlaqədar yaranmışdır.
Həyərək – Zəngilan rayonunda kənd adıdır. Rəzdərə kəndi ilə qonşu kəndir. Bu kəndin adı Avropada
1-ci , dünyada 2 –ci olan məhşur Çinarlı meşəsinin və qoruğunun olduğu kəndir.
Bəli , bir dövürlər Azərbaycan Respublikasının ərazisində Türk mənşəli adlar dəyişdirilib
Ermənistan Respublikasının ərazisinin Türk mənşəli yer – yurd adlarının türksüzləşməsi prosesi
gedirdi . Faktların diliylə danışsaq , 1970 – ci ildən 1980 – ci illərədək təkcə on il ərzində 90 –
a yaxın türkdilli toponim rəsmi sənədlərdə qeyd olunmaqla dəyişdirilmişdir . Gəlin görək bu
müddət ərzində Azərbaycan dövlət səviyyəsində bu istiqamətdə müəyyən bir adekvat tədbir
görülübmü ? Yox!
Türkmənşəli adların sonuncu soyqrımı 1991 – ci ildə aprel ayında olmuşdu , erməni hökuməti Qərbi
Azərbaycanda arərbaycanlıların yaşayış məntəqələrinin adları rəsmi qaydada yenə də dəyişdirilmiş
və kəndlərə ərazi ilə heç bir etnik - tarixi bağlılıq olmayan uydurma erməni adları vermişlər.
Bəli , bu gün Ermənistan məğlub edilmiş , Azərbaycan zəfər calmış ölkədir ! Sentyabrın 27-dən
başlayan, 44 gün davam edən və işğal altındakı ərazilərimizin azad olunması ilə nəticələnən Vətən
müharibəsi tariximizin ən parlaq səhifəsinə, Azərbaycan xalqının iftixar və qürur mənbəyinə çevrildi.
10 noyabrda Müzəffər Azərbaycan Ordusu cəmi 44 günə hərbi yolla 28 il düşmən torpağında inləyən
vətən torpaqlarını işğaldan azad etdi. 44 gündə müzəffər Azərbaycan Ordusu dünyaya sübut etdi ki,
döyüş meydanında zəfəri tanklarla, toplarla deyil, ağılla, zəkayla nailiyyət qazanmaq olar.
Bəli, Azərbaycan əsgəri əsl qəhrəmanlıq , mərdlik, şücaət, rəşadət nümunəsi göstərdi. Düşmənin 30 il
ərzində qurduğu, milyonlarla vəsait sərf etdiyi nəhəng istehkamlar qısa müddətdə darmadağın edildi.
Bu qələbə , zəfər - əsarətdə qalmış toponim , etnotoponimlərində işğaldan azadlığı deməkdir.
Zəngəzur mahalında olan hər bir toponim , etnotoponim öz tarixi keçmişinə , doğma adlarına qayıtdı.
8 noyabr 2020-ci il Ali Baş Komandan və şanlı Azərbaycan əsgərinin yazdığı görkəmli tarix, 28 illik
həsrəti 44 gün müddətində bitirən müzəffər ordu. Bu müddət ərzində millətimiz daim vətən həsrəti,
sevgisini ürəyində daşıdı, cənab İlham Əliyevə arxalandı və qələbə qazandı. Liderimiz daim çıxışlarında
"Biz Qarabağımıza qayıdacağıq, Qarabağ tarixi Azərbaycan torpağıdır" deyirdi. O, ulu öndər Heydər
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Əliyevə və xalqına verdiyi sözləri tutdu. Ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Ordumuza, eləcə də möhkəm
iradəli xalqına inanaraq zəfər qazandı. Bu zəfər asan başa gəlmədi.
Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin xalqa müraciətində səsləndirdiyi bu sözlər hər bir azərbaycanlında
böyük sevinc və qürur hissləri yaratdı. Bu böyük qələbə eyni zamanda Azərbaycan xalqını dünyaya
qürurlu xalq kimi tanıtdı. “Dağlıq Qarabağ Azərbaycan torpağı, beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazimiz
olmaqla yanaşı, ədalət məsələsidir, Azərbaycanın milli qürur məsələsidir”,-deyən Prezidentimizə olan
inamı, sevgini birə beş artırdı. “Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm".
Ulu Öndərin Prezidentimiz İlham Əliyev haqqında dediyi bu fikirlərin hər keçən gün öz təsdiqini
tapdığının, hər bir azərbaycanlının Prezidenti olduğunun şahidi olur.
Biz yalnız tarix yazmadıq , dünya ölkələri üçün arxamızca öyrəniləcək çox izlər buraxdıq.
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VƏTƏN MÜHARİBƏSİ BAKI DÖVLƏT UNIVERSITETİNİN İNFORMASİYA
KONTEKSTİNDƏ
PATRIOTIC WAR IN THE CONTEXT OF BAKU STATE UNİVERSİTY INFORMATION
Günel Orucəliyeva
Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan, Bakı
BDU-nun tarixi muzeyinin müdiri
Jurnalistika fakültəsi, Yeni media və kommunikasiya nəzəriyyəsi kafedrasının müəllimi
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3590-6393
Ölkəmiz 44 günlük Vətən Müharibəsi dövründə işğalçı Ermənistanı döyüş meydanında darmadağın
edərək kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur etdi. Qəhrəman ordumuz Azərbaycanın
müstəqilliyinin, suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün təminatçısı oldu. İşğalçı Ermənistana qarşı Vətən
Müharibəsində ölkəmizdə hər kəs öz səngərində əsgər oldu.
Vətən Müharibəsinin qürurverici qələbə ilə bitməsində xalqımızın, dövlətimizin, istisnasız olaraq bütün
strukturları yorulmadan öz köməyini əsirgəmədi. Bu strukturlar içərisində Bakı Dövlət Universitetinin
Vətən Müharibəsi zamanı informasiya cəbhəsinə, insanların maarifləndirilməsi prosesinə verdiyi
töhfələrə xüsusi yer tutur. 27 sentyabr tarixindən bu günə qədər BDU əməkdaşlarının və tələbələrinin
yüzdən çox müxtəlif məzmunlu esse, məqalə və müsahibələri mətbuatda işıq üzü görüb. Vətən
Müharibəsinin işıqlandırılması istiqamətində Universitet rəhbərliyinin atdığı ən önəmli addımlardan biri
isə BDU-nun əməkdaşlıq etdiyi 200-dən artıq xarici universitetlərə Qarabağ həqiqətlərini ifadə edən
məktubun ünvanlanması oldu. Onu da qeyd edək ki, bu müddət ərzində Bakı Dövlət Universitetinin
əməkdaşları yalnız yerli mediada deyil, beynəlxalq tədbirlərdə də öz çıxışları ilə Qarabağ həqiqətlərinə
diqqət çəkmişlər.
Bakı Dövlət Universiteti Vətən müharibəsinə informasiya cəbhəsində öz töfhəsini verərək 250 xəbər,
93 professor-müəllim heyətinin analitik yazıları, 47 tələbə yazısı - bütövlükdə 390 materialın KİV-də
yayımlanması təmin edilmişdir.
Açar sözlər: Bakı Dövlət Universiteti, informasiya müharibəsi, qələbə
During the 44-day Patriotic War, our country destroyed invading Armenia on the battlefield and forced
it to sign an act of capitulation. Our heroic army became the guarantor of the independence, sovereignty,
and territorial integrity of Azerbaijan.
Azerbaijan's struggle against Armenian aggression from September 27 to November 9 was expressed
by Commander-in-Chief Ilham Aliyev with a clear and sacred meaning for our history: Patriotic War!
The information war waged by Armenia against Azerbaijan during the Second Karabakh War was also
countered effectively, indeed Azerbaijan defeated Armenia in the information arena, too. False news
spread by Armenia was refuted in timely fashion, and objective information delivered to the global
community. Cyber attacks were satisfactorily nullified.
In the Patriotic War against invading Armenia, everyone in our country became a soldier in their trench.
One of the main tasks facing the rear during the wars of the 21st century, perhaps the first, is to wage
the information war with dignity. All the structures of our people, our state, without exception, tirelessly
helped to conclude the Patriotic War with a proud victory. Among these structures, Baku State
University occupies a special place on the information front during the Patriotic War, it made a great
contribution to informing people about the reality of the war.
Since September 27, BSU staff and students have published more than a hundred articles, articles, and
interviews on this topic in the press. One of the most important steps taken by the university
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administration to explain the Great Patriotic War was to send a letter describing the realities of Karabakh
to more than 200 foreign universities cooperating with BSU.
It should be noted that during this period, Baku State University employees drew attention to the
Karabakh realities not only in the local media but also in international events.
Keywords: Baku State University, information war, victory
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TÜRKİYƏ TÜRKCƏSİNDƏ İDİOMATİK İFADƏLƏRİN LEKSİK-SEMANTİK VƏ
QRAMMATİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
LEXICAL - SEMANTIC AND GRAMMATICAL FEATURES OF IDIOMATIC EXPRESSIONS IN
TURKISH LANGUAGE
Bənövşə Niyaz qızı Hacıyeva
https://orcid.org/0000-0002-8683-3825
Bakü Devlet Üniversitesi, Doğu Bilimleri Fakültesi, Türk Filolojisi Kürsüsü, Bakü, Azerbaycan
ÖZET
İdiomatik ifadələr sabitlik və məcaziliyi ilə fərqlənən ifadələrdir.Bu ifadələr leksik vahid səciyyəsi
daşımaqdadır. Komponentlər arasında möhkəm birlik mövcuddur. Komponentlər bir-birindən
ayrıldıqda o zaman birləşmə daxilindəki məna itir.İdiomatik ifadələr müəyyən söz qruplarından ibarətdir
və mürəkkəb sözlər onlara daxil deyildir. Türkiyə Türkçəsində idiomatik ifadələrin adlandırılması
müxtəlif şəkildədir Haydar Ediskun bu ifadələrin bir qrupunu“ anlamca kaynaşmış birleşik fiiller”
D.Aksan “deyimler, deyim aktarmaları ”, Z.Korkmaz “anlam kaymasına uğramış ve deyimleşmiş
birleşik fiiller” adı altında araşdırmışdır.
İdiomatik ifadələr hər bir xalqın əsrlər boyunca formalaşmış adət -ənənələri,yaşayışı və dünyagörüşü
ilə bağlı olaraq yaranır. İdiomatik ifadələrin əksər hissəsinin nə zaman yarandığı məlum deyildir.
İdiomatik ifadələr mənaca sözün ekvivalenti olur. “ Etekleri zil çalmak – sevinmək”, “yelkenleri suya
indirmek – təslim olmaq”, “etekleri tutuşmak – həyəcanlanmaq”, “bacakları suya ermek – ayılmaq,
yanlış yoldan dönmək” nümunələrində idiomatik ifadələrin məna zənginliyi və müxtəlifliyi
görünməkdədir.Bu ifadələr dilin bədii təsir gücünü artıran üslubi vasitələrdən biridir.İdiomatik ifadələr
dili gözəlləşdirən üslubi vasitədir. İdiomatik ifadələrin böyük bir qismi sabit leksik quruluşa
malikdir.Leksik-semantik tamlıq bu birləşmələrdə söz sırasının da sabit olmasına zəmin yaradır.
Bəzi idiomatik ifadələrin strukturunda müəyyən dəyişikliklər etmək mümkün olsa da, digər
birləşmələrdə leksik və qrammatik dəyişmələrin gerçəkləşdirilməsi mümkün olmur. “ Gözleri fal taşı
gibi açılmak, boynu kıldan ince olmak, şirazeden çıkmak” ifadələri bu kateqoriyaya aid edilə bilər. “
Canından bıkmak” ifadəsi isə “ canından bezmek” şəklində də ifadə edilə bilindiyi üçün tərkibində
dəyişiklik etməyin mümkün olduğu nümunələrdəndir. İdiomatik ifadələr arasında konkret hadisə və
fakta əsaslanaraq yaranmış nümunələr də mövcuddur.
Lakin əksər ifadələrdə konkret məkan və zaman anlayışını müəyyən etmək mümkün olmur.İdiomatik
ifadələrin komponentləri arasında leksik-qrammatik asılılıq itir və məcazi məna daşıyan sabit formalı
söz birləşmələri formalaşır.İdiomatik ifadələr dini əfsanələr, rəvayətlər, tarixi şəxslər, coğrafi adlarla
bağlı olaraq yarana bilər. İdiomatik ifadələr tək bir sözə ekvivalent götürüldüyü üçün sözlərin leksik –
semantik xüsusiyyətlərini əxz edir. Sözlərə məxsus sinonimlik, antonimlik, omonimlik və çoxmənalılıq
idiomatik ifadələrdə də mövcuddur.
Açar sözlər: idiomlar, idiomatik ifadələr, deyimlər, məcazi məna.
ABSTRACT
Idiomatic expressions are characterized by stability and metaphor. These expressions form a single
lexical item. There is a strong unity between the components. When the components are separated from
each other, then the meaning within the compound is lost. Idiomatic expressions consist of certain
groups of words and do not include complex words. The definition of idiomatic expressions in Turkish
varies. Haydar Ediskun defined idioms as "compound verbs with altered meaning", Z. Korkmaz - as
"compound verbs with altered and idiomatic meaning" and D.Aksan as sayings.
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Idiomatic expressions were shaped by centuries-long traditions, customs and worldview of a people. We
do not know when exactly the majority of idiomatic expressions were created. Idioms act as a lexic
equivalent of a particular word. We can perceive the variety and richness of idiomatic expressions in the
follwing sample of "etekleri zil çalmak – sevinmək", "yelkenleri suya indirmek – təslim olmaq",
"etekleri tutuşmak – həyəcanlanmaq", "bacakları suya ermek – ayılmaq, yanlış yoldan dönmək". These
expressions are one of the stylistic means to expand the expressive power of the language. Idiomatic
expressions are a stylistic means of beautifying the language.
Most idiomatic expressions have a stable lexical structure. Lexical-semantic completeness creates the
basis for the stability of the word order in these combinations.Although it is possible to change the
structure of some idiomatic expressions, it is not possible to make lexical and grammatical changes in
other combinations. The expression "gözleri fal taşı gibi açılmak, boynu kıldan ince olmak, şirazeden
çıkmak" belongs to the latter category. The expression "canından bıkmak " is an example in which it is
possible to alter the composition, as it can also be expressed as "canından bezmek".
Some idiomatic expressions owe their origin to specific events and facts. However, in most expressions
it is impossible to define the relationship with a specific place and time. Lexical-grammatical
dependence between the components of idiomatic expressions disappears and fixed word combinations
with figurative meaning are formed. Idiomatic expressions can be associated with religious myths,
legends, historical figures, geographical names. Since idiomatic expressions are taken as equivalent to
a single word, they absorb the lexical-semantic features of words. Synonyms, antonyms, homonyms and
ambiguities also exist among idiomatic expressions.
Key words: Idioms, idiomatic expressions, sayings, figurative meaning.
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ERMƏNİSTAN ORDUSUNDA BAŞ VERƏN RÜSVAYÇILIQ
DISGRACE IN THE ARMENIAN ARMY
ПОЗОЛ В АРМЯНСКОЙ АРМИИ

Kamal Salayev
AMEA-nın Qafqazşünaslıq İnstitutunun
Ermənişünaslıq şöbəsinin baş mütəxəssisi
Ermənistanın heç vaxt güclü nizami ordusu olmamışdır. Ermənistanda mövcud olan xaos vəziyyəti onun
ordusunda da müşahidə olunmuşdur. 2021-ci ilin dekabrında ria.ru informasiya agentliyinin yayımladığı
xəbərə görə, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin N saylı hərbi hissəsində xidmətdə olan əsgər öz
həmkarını qətlə yetirdiyinə görə həbs olunmuşdur. Sözügedən məsələyə dair İstintaq Komitəsinin
mətbuat xidməti məlumat vermişdir. Erməni əsgəri ona xidmət üçün verilən odlu silahından atəş açaraq
təvəllüdü 2022-ci il olan həmkarını ölümcül vəziyyətə salmış, daha iki həmkarını isə yaralamışdır.
Sputnik Ermənistan informasiya agentliyi öldürülən şəxsin Senik Arzumanyan olduğunu təsdiq
etmişdir.
Ermənistan ordusunda xidmət edən əsgərlərin arasında daxili çəkişmələrin hökm sürməsi və
özbaşnalığın olması aydın şəkildə görünür. Belə bir başsız qalmış orduda hansısa birlikdən söhbət
açmaq olduqca çətin məsələdir. Digər bir məqam isə ondan ibarətdir ki, Ermənistan ordusunda həm də
oğurluq baş alıb gedir. Belə ki, Ermənistan ordusunda xidmət edən hərbçinin orduya məxsus anbardan
ərzaq oğurlaması Ermənistandakı əsl acınacaqlı vəziyyətin göstəricisidir. Bu baxımdan sübut olaraq,
2017-ci ilin mayın 27-də N saylı hərbi hissədən ərzaq anbarı rəsisinin öz bacısı oğlu ilə birlikdə çoxlu
sayda ərzaq məhsullarını oğurlamasını və evinə aparmasını qeyd etmək olar.
Qeyd etmək lazımdır ki, 44-günlük İkinci Qarabağ müharibəsində Ali Baş Komandan, Prezident İlham
Əliyevin müdrik siyasəti və güclü Azərbaycan Ordusunun sayəsində xalqımız 30 ildən sonra həsrətində
olduğu torpaqlara qovuşdu. 2020-ci ilin noyabrın 8-də Şuşa şəhəri işğaldan azad olundu. Ermənistan
ordusu belə bir tarixi qələbənin qarşısında sarsıldı və olduqca ağır itkilər verdi. Paşinyan rejimi
Ermənistanı uçuruma doğru aparır və daha da rüsvayçı vəziyyətə salır. Bu gün erməni gəncləri orduya
könüllü şəkildə getmirlər, getməyə məcbur olunurlar. Bunu, erməni general-mayoru Stepanyanın 2020ci ilin noyabrın 13-də Sputnik Ermənistan informasiya agentliyinə verdiyi müsahibəsindən də aydın
şəkildə görürük. Stepanyanın fikrindən aydın olur ki, İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistan
ordusunu tərk edən çoxsaylı fərarilərin olmasını Ermənistanın hüquq-mühafizə orqanları da təsdiq edir.
Belə bir ağır vəziyyətdən çıxmaqdan ötrü isə həm Ermənistan Müdafiə Nazirliyi, həm də ki erməni KİVləri davamlı olaraq saxta xəbərlər, dezinformasiyalar yayımlamış və beləliklə də özlərinə haqq
qazandırmağa çalışmışlar.
Açar sözlər: Prezident İlham Əliyev, Azərbaycan, Azərbaycan Ordusu, İkinci Qarabağ müharibəsi,
Şuşa, Ermənistan, Ermənistan ordusu, Sputnik Ermənistan
Armenia has never had a strong regular army. The chaos in Armenia was also observed in his army. In
December 2021, ria.ru news agency reported that a soldier serving in the Armenian Defense Ministry's
military unit N was arrested for killing his colleague. The press service of the Investigative Committee
reported on the issue. An Armenian soldier shot and killed his colleague, born in 2022, and wounded
two other colleagues. Sputnik Armenian news agency confirmed that the person killed was Senik
Arzumanyan.
It is clear that there are internal conflicts and arbitrariness among the soldiers serving in the Armenian
army. It is very difficult to talk about any unity in such a headless army. Another point is that theft is
also taking place in the Armenian army. Thus, the theft of food from an army warehouse by a serviceman
in the Armenian army is an indication of the real deplorable situation in Armenia. Evidence of this can
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be seen in the fact that on May 27, 2017, a food warehouse manager from military unit N, along with
his nephew, stole a large amount of food and took it home.
It should be noted that in the 44-day Second Karabakh War, thanks to the wise policy of the Supreme
Commander-in-Chief, President Ilham Aliyev and the strong Azerbaijani Army, our people were
reunited after 30 years. On November 8, 2020, the city of Shusha was liberated from occupation. The
Armenian army was shaken by such a historic victory and suffered heavy losses. The Pashinyan regime
is leading Armenia into the abyss and making it even more embarrassing. Today, Armenian youth do
not go to the army voluntarily, they are forced to do so. We can clearly see this in the interview of
Armenian Major General Stepanyan to the Armenian news agency Sputnik on November 13, 2020. It is
clear from Stepanyan's opinion that the existence of numerous fugitives who left the Armenian army
during the Second Karabakh War is also confirmed by the Armenian law enforcement agencies. In order
to get out of such a difficult situation, both the Armenian Defense Ministry and the Armenian media
constantly spread false news and misinformation, and thus tried to justify themselves.
Keywords: President Ilham Aliyev, Azerbaijan, Azerbaijani Army, Second Karabakh War, Shusha,
Armenia, Armenian army, Sputnik Armenia
Армения никогда не имела сильной регулярной армии. Хаос в Армении наблюдался и в его
армии. В декабре 2021 года информационное агентство ria.ru сообщило, что военнослужащий
воинской части N Минобороны Армении был арестован за убийство своего сослуживца. Об этом
сообщает пресс-служба Следственного комитета. Армянский военнослужащий застрелил своего
сослуживца 2022 года рождения и ранил еще двоих сослуживцев. Армянское информационное
агентство Sputnik подтвердило, что убитым был Сеник Арзуманян.
-Понятно, что среди солдат, проходящих службу в армянской армии, существуют внутренние
конфликты и самоуправство. Говорить о каком-то единстве в такой обезглавленной армии очень
сложно. Другое дело, что в армянской армии тоже имеет место воровство. Таким образом, кража
продуктов питания с армейского склада военнослужащим армянской армии является
показателем действительно плачевного положения в Армении. Подтверждением тому служит
тот факт, что 27 мая 2017 года заведующий продовольственным складом в/ч N вместе со своим
племянником похитил большое количество продуктов питания и увез их домой.
-Следует отметить, что в 44-дневной второй Карабахской войне, благодаря мудрой политике
Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева и сильной Азербайджанской
Армии, спустя 30 лет наш народ воссоединился. 8 ноября 2020 года город Шуша был освобожден
от оккупации. Армянская армия была потрясена такой исторической победой и понесла большие
потери. Режим Пашиняна ведет Армению в пропасть и делает ее еще более позорной. Сегодня
армянская молодежь идет в армию не добровольно, а по принуждению. Это мы отчетливо видим
в интервью генерал-майора Армении Степаняна армянскому информационному агентству
Sputnik от 13 ноября 2020 года. Из мнения Степаняна видно, что существование многочисленных
беглецов, покинувших армянскую армию во время Второй Карабахской войны, подтверждают и
правоохранительные органы Армении. Чтобы выйти из столь сложной ситуации, как
Минобороны Армении, так и армянские СМИ постоянно распространяли ложные новости и
дезинформацию, и таким образом пытались оправдаться.
-Ключевые слова: Президент Ильхам Алиев, Азербайджан, Азербайджанская армия, Вторая
Карабахская война, Шуша, Армения, Армянская армия, Sputnik Армения
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ÇAĞDAŞ ROMANDA ALTERNATİV TARİXİN BƏDİİ SİNTEZİ (“AĞRI” ROMANI
ƏSASINDA)
ARTISTIC SYNTHESIS OF ALTERNATIVE HISTORY IN A CONTEMPORARY NOVEL (ON
THE BASIS OF THE ROMAN "PAIN")
Doç. Tora Kamal qızı Mammadova
Sumqayıt Dövlət Unuversiteti,
Azərbaycan və xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrası
Açar sözlər: roman, “Ağrı”, A.Quliyev, tarixilik, qəhrəman
Son zamanlar roman müəllifləri tarixi süjetləri tez-tez sintez edirlər. Tarix, onun dərki, bədii
arxeologiyası eksperiment xarakter daşıyır, retrotəsvirlərə maraq, nəinki milli romanlarda, həmçinin
xarici romanlarda da bir ənənəyə çevrilir. Yazıçılar bir qayda olaraq bir neçə dövrün tarixininin
mənzərəsini yaradırlar, həm də bunu sosial dəqiqliklə, topoqtafik reallıqla edirlər. Məqalədə bu problem
baxımından A.Quliyevin “Ağrı” romanı tədqiqata cəlb edilir. Romanda müəllif sosial problemləri
qabartmaqla yanaşı tarixi hadisə və əhvalatların təsvirinə də biganə qalmır, tarixlə şəxsiyyət arasında
dinamik əlaqə qurur. “Ağrı” romanını bellestistika ruhunda avantür-tarixi roman janrına aid etmək olar.
Romanda tarixi-mədəni əhatəlik və romantik təsvirlər harmoniya təşkil edir. Yazıçı digər əsərlərində də
belə vəhdətdən istifadə edir, nəinki siyasi-tarixi, həmçinin gündəlik, məişət həyatını, dəyərləri,
mentaliteti, insanların həyat obrazını təsvir mərkəzinə çəkir.
Süjetdə müəllif tarixi proseslərə, torpaqlarımızın ermənilər tərəfindən işğalından doğan ağrı-acılı
hadisələrə toxunur, eyni zamanda keçmiş tarixi prosesləri, albanların başına gələn hadisələri, dinimənəvi təzyiqləri, Azərbaycan torpaqlarının ruslar tərəfindən işğal edilməsi zəminində ağrı-acıları
müasir Qarabağ ağrı-acılarına interpretasiya edir. Müəllifin Azərbaycan torpaqlarının işğal edilməsi ilə
Avropalıların Amerikanı işğal etməsi arasında müqayisəsi təsadüfi mahiyyət daşımır. Rus, erməni
xisləti, erməni qəddarlığı Avropa qəddarlığı ilə daha çox səsləşir. Mətndə oxunan və görünən ağrı roman
boyu müxtəlif sosial problemlərdə, tarixi-mənəvi yaşantılarda, ailə-insanlıq münasibətlərində izlənilir.
Əsərdə digər tarixi hadisələr Əfqanıstanla bağlıdır. Əfqanıstanda qəhrəmanın əsgərlik həyatı, törətdiyi
qəddarlıqlar, vəhşiliklər onu bir tərəfdən oxucunun gözündən salırsa, digər tərəfdən də rus rejiminin
mənfur, pərdəarxası siyasətinin əsl mahiyyətini, iç üzünü açır, rus təbliğat ideologiyasının nəyə qadir
olduğunu anlamağa imkan verir.
Yazıçı Əfqanıstan hadisələrini, Rusiyanın bu ölkə ilə bağlı işğalçılıq siyasətinin məğzini açmağa, real
hadisələri, məhz sadə döyüşçünün təfəkküründən ötürməyə çalışır. Bu məqamda təkcə Əfqanıstan
reallıqlarını deyil, eyni zamanda, o dövrün tarixi proseslərini də təsvir edir. SSRİ xalqlarına
televiziyadan verilən informasiyalar əfqan döyüşçüsünün gördükləri, yaşadıqları, müşahidə etdikləri ilə
üst-üstə düşmür. Təsəvvürlərdə özünün ideal siyasi obrazını yaradan Rusiya batində qəddar, amansız
bir işğalçı kimi görünür.
Əsərdə insanların məişəti, qayğıları, qəhrəmanın həyatı, keçdiyi yol, ekzistensiyası tarixə, tarixin
təsvirinə münasibətdə ön plandadır, lakin irarxik olaraq tarixi də özünə çəkir, qəhrəmanın statusunda
dəyişikliyə səbəb olur. Mətnin realist nəsrə xas çoxqəhrəmanlı təsvirindən önəmli isə insanın mənəvi
təkliyi, bu təkliyi doğuran səbəblər, ictimai və sosial amillərin təsviri önə keçir, bu baxımdan əsər tarixi,
tarixçiliyi də özünə cəlb edir.
Anahtar Kelimeler: roman, “Ağrı”, A.Quliyev, tarixilik, qəhrəman, Qarabağ, işğal
In recent times, novelists often synthesize historical plots. History, its perception, artistic archeology are
of an experimental nature, interest in retro images has become a tradition not only in national novels,
but also in foreign novels. As a rule, writers create a picture of the history of several periods, but they
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do it with social accuracy and topographic reality. In terms of this problem, A. Guliyev's novel "Pain"
is involved in the research. In the novel, the author, in addition to exaggerating social problems, is not
indifferent to the description of historical events and stories, builds a dynamic connection between
history and personality. The novel "Pain" can be attributed to the genre of adventure-historical novel in
the spirit of fiction. In the novel, historical and cultural coverage and romantic images create harmony.
The writer uses the same unity in his other works, drawing not only political-historical, but also
everyday, everyday life, values, mentality, people's way of life.
In the plot, the author touches on historical processes, painful events caused by the Armenian occupation
of our lands, as well as interprets the past historical processes, the events of the Albanians, religious and
moral pressures, and the pain of the Russian occupation of Azerbaijani lands to modern Karabakh. The
author's comparison between the occupation of Azerbaijani lands and the European occupation of
America is not accidental. Russian, Armenian character, Armenian cruelty resonates more with
European cruelty. The pain read and seen in the text is followed throughout the novel in various social
problems, historical and spiritual experiences, family and human relations.
Other historical events in the work are related to Afghanistan. The hero's military life in Afghanistan,
the atrocities he committed, on the other hand, reveal the true nature of the Russian regime's hateful,
behind-the-scenes policy, and what the Russian propaganda ideology is capable of. The writer tries to
reveal the events in Afghanistan, the essence of Russia's policy of aggression in this country, to convey
the real events from the mind of a simple fighter. At this point, it describes not only the realities of
Afghanistan, but also the historical processes of that period. The information provided to the peoples of
the USSR on television does not coincide with what the Afghan fighter saw, lived and observed. Russia,
which has created its ideal political image in the imagination, looks like a cruel, ruthless invader in the
West.
In the work, people's lives, worries, the life of the hero, the way he went, his existence are in the forefront
in relation to history, the description of history, but herachically also attracts history, causing a change
in the status of the hero. More important than the multi-heroic description of the text typical of realist
prose is the moral loneliness of man, the reasons for this loneliness, the description of public and social
factors, in this regard, the work attracts history and historiography.
Keywords: novel, "Pain", A. Guliyev, history, hero, Karabach, occupation.
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ƏBDÜRRƏHİM BƏY HAQVERDİYEVİN İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ VƏ BƏDİİ
YARADICILIĞI MİLLİ MƏFKURƏ KONTEKSTİNDƏ
ABDURRAHIM BEY HAGVERDIYEV'S PUBLIC ACTIVITY AND ART CREATIVITY IN THE
CONTEXT OF NATIONAL IDEOLOGY
Pərvanə Bəkirqızı (İsayeva)
Filologiya üzrə elmlər doktoru
AMEA Nizami Gəncəvi adına
Ədəbiyyat İnstitutu
Açar sözlər : Milli məfkurə, milli-mənəvi dəyərlər, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev
XX əsr tarixdə iki dünya müharibəsi, dünyanın böyük dövlətlər arasında bölünməsi, dəyişən sərhədlərlə
dəyişən ictimai-siyasi formasiyalar və nəhayət bütün bu dəyişimlər fonunda iki od arasında qalan
insanlığın yaşam uğrunda verdiyi böyük mücadilə ilə yaddaşlara həkk oldu. Ziyalılarımızın Vətən
naminə, onun inkişafı üçün qəzet, jurnal nəşrlərinə nail olması, teatr tamaşaları hazırlaması, elm və
təhsili nicat kimi mürgülü beynlərə təbliğ etməsi ilə Yeni dünyanın qapılarını topluma açmağa başladı.
Bu elə bir tarix idi ki, İ.Qaspiralı, H. Suphi, Y. Akçura, Z.V.Toğan, F. Köprülü, Z.Göyalp,
C.Məmmədquluzadə, Ə.Haqverdiyev, Ü.Hacıbəyov kimi ziyalılar Türk dünyasının dörd bir yanından
xalqın gələcəyi naminə hərəkata başlamışdılar.XX əsrin əvvəllərində adlarıını çəkdiyimiz
şəxsiyyətlərinin hər birinin ictimai fəaliyyəti, bədii yaradıcılığı miliyyət duyğusu ilə
yoğrulmuşdur.Ə.Haqverdiyev üçün də bədii yaradıcılığında və ictimai fəaliyyətində toplumun yeni
dünya ilə yaşadığı qarşılıqlı ontoqonizmdən çıxış yolunu göstərmək, keçmişdən alınan dərslərlə
gələcəyə istiqamətlənmək, bunun üçünsə elmə-təhsilə önəm vermək , milli-mənəvi dəyərlər üzərindən
irəliləmək əsas məqsəd olmuşdu.Ə.Haqverdiyev xalqın milli-mənəvi irsinə münasibəti ilə seçilən
ziyalılarımızdandır. Həm Azərbaycan ədəbiyyatı, həm də Azərbaycan teatrının və opera sənətinin
inkişafında müstəsna xidmətləri ilə seçilir. Əsrin əvvəllərində şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin
toplanması məsələlərinə də diqqət edən ziyalılarımızın sırasında Ə.Haqverdiyev də olmuşdur.19231925-ci illərdə sədrlik etdiyi Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin fəaliyyəti də milli-mənəvi
dəyərlərin qorunması, tarix, iqtisadiyyat və təbiətşünaslıq kimi elm sahələrinin öyrənilməsi məsələləri
ilə Azərbaycan naminə başlanan işin bir parçası idi.
Şəxsiyyətin yetişməsində aldığı təhsillə yanaşı onun böyüdüyü və yetişdiyi mühitin önəmini danmaq
olmaz, milli –mənəvi dəyərləri ruhumuzla bir bütün edən bu dəyərlər bu günə deyil, gələcəyə
istiqamətlənir. Bu baxımdan Ə.Haqverdiyevin fəaliyyətinin bütün sahələrində ən öndə olan onun
xalqına və millətinə olan vurgunluğu və sədaqətidir. Xalqın maariflənməsi, yeni dünyanın düzəninə
uyğunlaşmaq və bununla yanaşı öz köklərinə, milli-mənəvi dəyərlərinə sadiq qalmaq Ə.Haqverdiyev
kimi ziyalılarıımızın əsas qayəsi idi.
Keywords: National ideology, national and moral values, Abdurrahim bey Hagverdiyev
In the 20th century, two world wars, the division of the world between great powers, changing sociopolitical formations with changing borders and finally all these changes are engraved in the memory of
humanity's great struggle for survival. With the achievement of our intellectuals in the name of the
Motherland, the publication of newspapers and magazines for its development, the preparation of
theatrical performances, the promotion of science and education to dormant brains as salvation began to
open the doors of the New World to society. It was such a history that such intellectuals as I.Gaspirali,
H.Suphi, Y.Akchura, Z.V.Togan, F.Koprulu, Z.Goyalp, J.Mammadguluzade, A.Hagverdiyev,
U.Hajibeyov came from all over the Turkic world began to act. At the beginning of the 20th century, the
social activity and artistic creativity of each of the above-mentioned personalities was mixed with a
sense of nationality. The main goal of A. Hagverdiyev in his artistic and public activities was to show
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the way out of the mutual ontogonism of the society with the new world, to focus on the future with the
lessons learned from the past and for this to focus on science and education, to advance national and
spiritual values. A. Hagverdiyev is one of our intellectuals distinguished by his attitude to the national
and spiritual heritage of the people. He is distinguished for his exceptional services in the development
of both Azerbaijani literature and Azerbaijani theater and opera. At the beginning of the century, A.
Hagverdiyev was among our intellectuals who paid attention to the collection of samples of oral folk
literature. The activity of the Society for the Study and Research of Azerbaijan, which he chaired in
1923-1925, was also part of the work begun on behalf of Azerbaijan on the protection of national and
spiritual values, the study of sciences such as history, economics and natural sciences.
Along with the education received in the development of the individual, there is no denying the
importance of the environment in which he grew up, these values, which unite the national and spiritual
values with our spirit are directed not to the present, but to the future. From this point of view, A.
Hagverdiyev's leadingness in all spheres of his activity is his devotion and loyalty to his people and
nation. The main goal of our intellectuals like A. Hagverdiyev was to enlighten the people, to adapt to
the new world order and at the same time to remain faithful to their roots, national and moral values.
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44 GÜNLÜK VƏTƏN MÜHARİBƏSİNİN DÜNYA HƏRB TARİXİNDƏ YERİ
Anar Nadir oğlu İsmayılov
Mingəçevir şəhər 7 saylı orta məktəbin direktoru,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru
2020-ci ilin sentyabr ayının 27-də Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində yerləşmiş işğalçı Ermənistan
ordusu hissələrinin növbəti təxribatlarına cavab olaraq Azərbayacan Silahlı Qüvvələri tərəfindən əkshücum əməliyyatı başladıldı. Ermənistanın hərbi və siyasi rəhbərliyinin dekonstruktiv davranışları,
verdikləri məsuliyyətsiz açıqlamalar, münaqişənin tənzimlənməsi üçün məsuliyyət daşıyan beynəlxalq
təşkilatların hərəkətsizliyi Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün hərb yoluna əl atmasını
şərtləndirmişdi. Azərbaycan Respublikası beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə istinad etməklə,
müharibə dövrü qaydalarına əməl etməklə özünün işğal edilmiş ərazilərini azad etmək üçün müharibəyə
başlamış, cəmi 44 gün ərazində 300-dəm artıq şəhər, qəsəbə və kəndi hərbi qələbələrlə düşmən
tapdağından azad etmişdir. 2020-ci il noyabr ayının 10-da Azərbaycan və Rusiya Prezidentləri,
Ermənistan Baş Naziri tərəfindən imzalanan üçtərəfli bəyatana uyğun olaraq daha 3 rayondan
Ermənistan Respublikasının işğalçı ordusunun hissələri çıxarılmışdır.
44 günlük müharibə təkcə regionda yeni geosiyasi situasiyanın yaranması, Azərbaycanının işğal altında
olan ərazilərinin azad edilməsi ilə əlamətdar olmamışdır. Bu dünyanın müasir hərb tarixinə ən sürətli və
ən modern hibrid müharibələrdən biri kimi düşmüşdür. Vaxtilə Ermənistanı dəstəkləyən bəzi ölkələrin
dəstəyi, dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan erməni terrror-siyasi qruplaşmalarının da iştirakı ilə
Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazilərini 6 il ərzində (1988-1994) işğal edilmişdilərsə,
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə əraziləri azad etmə və düşməni təslim olmağa məcbur etmə
əməliyyatları üçün cəmi 44 gün yetərli olmuşdu. Əgər vaxtilə Ermənistan silahlı birləşmələri bu
ərazilərdə yaşayan mülki azərbaycanlı əhaliyə qarşı soyqırım və qırğınlar törətməklə işğal müharibəsi
aparmışdılarsa, Azərbaycan ordusu apardığı əməliyyatlar zamanı mülki əhalinin yaşadığı və ya sığındığı
hər hansı obyektə zərbələr endirilməmişdir. Bir çox hallarda müharibənin gedişatında erməni
birləşmələrinin mülki əhalidən qorunmaq üçün qalxan kimi istifadə etmək niyyətlərinin qarşısı keçirilən
çox dəqiq əməliyyatlarla alınmışdır. Ərazilərin işğaldan azad edilməsi əməliyyatları zamanı müxtəlif
qoşun növlərinin koordinasiyalı fəaliyyəti çox böyük məharətlə təmin edilmişdi. Yüksəkdəqiqlikli
texnoloji silahlardan peşəkarlıqlar istifadə edilmiş, dünyanın ən müxtəlif ölkələrinin, xüsusən İsrail və
Türkiyə silah sənayesinin məhsulları döyüş əməliyyatlarında ustalıqla sintez edilmişdi. Müharibənin
dünya hərb tarixi üçün əhəmiyyətini artıran səbəblərdən biri də ordunun xüsusi hissələrinin hərbi
əməliyyatlarda iştirakı olmuşdu. Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlı hissələrinin xüsusən Şuşa
şəhərinin azad edilməsində nümayiş etdirdiyi peşəkarlıq nəinki ayrı-ayrı ölkələrin hərb mütəxəssisləri,
hətta Ermənistanın öz yüksək çinli hərbiçiləri tərəfindən etiraf olunmaqdadır.
Açar sözlər: Müharibə, hibrid, Azərbaycan Ermənistan,
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CIDIR DÜZÜ ORTAQ TÜRK MƏDƏNİ İRSİNİN NÜMUNƏSİ KİMİ
CIDIR DUZU (JIDIR PLAIN) AS AN EXAMPLE OF A COMMON TURKISH CULTURAL
HERITAGE
dosent Şəhla Tofiq qızı NURUZADƏ
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
ORCID ID: 0000-0002-3813-5619
XÜLASƏ
Məqalədə Şuşadakı Cıdır düzünün azərbaycanlılar üçün mənəvi əhəmiyyətini və cıdır oyunlarının (at
yarışmalarının) ortaq Türk mədəni irsinin nümunəsi olduğunu göstərməkdir. Qeyd etmək lazımdır ki,
Azərbaycanda keçirilən cıdır yarışmaları cüzi fərqlərlə türk xalqlarının məskun olduğu ərazilərdə də Türkiyədə, Qazaxıstan, Türkmənistan, Qırxığıstan və Özbəkistanda və s. tarixən keçirilmişdir.
Azərbaycanda, eləcə də digər Türk dövlətlərində geniş yayılmış cıdır yarışmalarında xalqın
qəhrəmanlıq, igidlik, çeviklik kimi xüsusiyyətləri öz əksini tapır. Tarixi mənbələrdə çıdır yarışları
haqqında geniş məlumat verilir. Kitabi-Dədə Qorqud dastanında cıdırın türk xalqalrı arasında
qəhrəmanlıq, igidlik kimi yüksək qiymət verilməsinin şahidi oluruq. Mənbələrdən də aydın olur ki,
cıdır yarışları tarixən türklərin ən böyük mərasim və idman oyunlarından biri olmuşdur. Bu gün yalnız
Türkiyənin bəzi bölgələrdə - Qars, Ərzincan, Ərzurum, Bayburt, Sivas və s.-də cıdır oyunu canlı olaraq
qorunur. Övliya Çələbi “Səyahətnamə”də cıdır oyununu igidlik, mərdlik, məharət, çeviklik oyunu kimi
təsvir edir. Osmanlıda şənliklərin keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş Ədirnədəki sarayın önündə
qədimdən
Cirit
(Cıdır)
adlanan
meydanda
cıdır
keçirilirdi.
Şuşadakı Cıdır düzü də qədimdən bayram və mərasimlərin keçirildiyi xüsusi meydan olub.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda el şənliklərində, bayramlarda cıdır təşkil olunardı və bu adət indi də davam
edir (əsasən, dövlət tədbirləri səviyyəsində). Bütün bunlar Şuşadakı Cıdır düzünün Azərbaycanlılar üçün
mənəvi əhəmiyyətini artırır. 2021-ci il iyunun 15-də Şuşa Bəyannaməsinin imzalanması mərasimindən
sonra Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Cıdır düzündə gəzintiyə çıxdı, burada cıdır oyunu keçirildi
və Türkiyə Prezidentinə “Zəfər” adlı Qarabağ atı hədiyyə edildi. Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi,
“Şuşanı Cıdır düzüsüz təsəvvür etmək mümkün deyil, Azərbaycanı isə Şuşasız təsəvvür etmək mümkün
deyil”.
Açar sözlər: Cıdır Düzü, Ortaq Türk mədəniyyəti, mədəni irs, Şuşa, Qarabağ.

ABSTRACT
The article aims to show the moral significance of the Jidir Plain in Shusha and to show that horse racing
is an example of a common Turkish cultural heritage for Azerbaijanis. It should be noted that the
equestrian competitions held in Azerbaijan have historically been held in the territories inhabited by the
Turkic peoples - Turkey, Kazakhstan, Turkmenistan, Kyrgyzstan and Uzbekistan. Equestrian
competitions, widespread in Azerbaijan, as well as in other Turkic states, reflect such qualities of the
people as heroism, courage and dexterity. Historical sources contain extensive information about horse
racing. In the epic Kitabi-Dede Gorgud, we observe a high appreciation of the Turkic peoples as heroism
and courage. It is also clear from the sources that horse racing has historically been one of the largest
ceremonial and sports games of the Turks. Today, horse racing is held only in some regions of Turkey
- Kars, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Sivas and others. Evliya Chelebi in his work "Journey" describes
the equestrian game as a game of courage, courage, dexterity and dexterity. In front of the palace in
Edirne, which in the Ottoman Empire was intended for festivities, there were races in a square called
Dzhirit (horse competitions). The Cidir plain in Shusha has also been a special square for celebrations
and ceremonies since ancient times. It should be noted that historically in Azerbaijan, races were
organized on folk festivals and holidays, and this custom continues today (mainly at the level of state
events). All this increases the moral significance of Jidir Plain in Shusha for Azerbaijanis. After the
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signing ceremony of the Shusha Declaration on June 15, 2021, the Presidents of Azerbaijan and Turkey
went for a walk around the Hippodrome, where horse races took place and the Karabakh horse “Victory”
was presented to the President of Turkey. As President Ilham Aliyev said, "It is impossible to imagine
Shusha without Jidir Plain, and Azerbaijan is impossible to imagine without Shusha."
Key words: Cidir Duzu (Jidir plain), Common Turkish culture, cultural heritage, Shusha, Karabakh.
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ÜMUMTÜRK ONOMASTİKASINDA ETNİK PROSESLƏRİN İZLƏRİ
THE SIGNS OF ETHNIC PROSESSES IN COMMON TURKIC ONOMASTICS
Zəminə Gülüstani Xosrov qızı
AMEA-nın Dilçilik İnstitutunun doktorantı
Mingəçevir Dövlət Universitetinin müəllimi
ORCİD NO:0000-0002-1476-4314
ÖZƏT
Qaraqoyunluların Cənubi Azərbaycandakı fəaliyyətləri böyük maraq doğurmuşdur. Kökləri etibarı ilə
qaraqoyunlu və ağqoyunluları Qaşqay elinin tərkibinə daxildirlər.
Cənubi Azərbaycan toponimiyasında qaraqoynlu etnonimini yaşadan iki yer adı vardır. Biri İran
Azərbaycanı, digəri isə Xorasandadır.
Tədqiqatçılar Qazaxıstan Respublikasının Karakoyun adlı dağ və duzlu göl olduğunu məlumat verirlər.
Qırğızıstan Respublikasının coğrafi adlarında Qaraqoyunlu etnonimi hidronim kimi fəaliyyət göstərir.
Qaraqoyunlu etnonimi böyük türkmən tayfasıdır. Bu tayfanın bir hissəsi Kiçik Asiya, Azərbaycan və
Ermənistanda məskunlaşmışlar.
Qaraqoyunlu vəAğqoyunlu qəbilə birləşmələri, bəzi türkdilli xalqların, o cümlədən azərbaycanlıların
soykökündə olmuşdur. Qara və ağ sözləri əski türk dillərində rəng anlamından başqa bir anlamda da
işlənmişdir.
Qara // kara “böyük”, “güclü”, ağ sözünün isə “aq”//”ağ” – “yüksəklik”, “yüksəlmək”, “ucalmaq”
anlamı vardır.
Qaraqoyunlu tayfası türk onomastikasında yer-yurd adı kimi də öz əksini tapmışdır. Ağqoyunlu
etnonimini əks etdirən toponimlərə isə rast gəlinmir. Lakin bir fakt olaraq, Qaraqoyunlu dövləti
Azərbaycan tarixinin XV əsr ictimai-siyasi, fəlsəfi görüşlərinin, ziddiyətli bir mühitinin dövlətçilik
tarixidir. Ölkəmiz mütəqillik əldə etdikdən sonra Qaraqoyunlu dövrünün bəzi qaranlıq tərəfləri tədqiq
edilmiş, yeni faktlarla zənginləşdirilmişdir.
Qaraqoyunluları və Ağqoyunluları təşkil edən tayfa və boyların bu əraziyə Orta Asiyadan gəlməsini
Səlcuqların Yaxın Şərqə köçməsi ilə bağlayırlar. Lakin onların Azərbaycana və Qərbi İrana köçməsinin
daha erkən dövrə (VIII-IX əsrlər) aid etməyə müəyyən əsasımız vardır. Ehtimal etmək olar ki, həmin
etnik qruplar monqol işğalı dövründə Azərbaycan və İrandan qərbə doğru hərəkət etməyə məcbur olmuş,
Kiçik Asiya, İraq və Suriyada məskunlaşmışdılar.
Azərbaycan Qaraqoyunlu dövləti 1467-ci ilin sonunda süquta uğradı və Azərbaycan zəminində yeni
siyasi qurum – Uzun Həsənin Ağqoyunlu dövləti təşəkkül tapdı.
Açar söz; qaraqoyunlu, şahsevən tayfası, etnonim,etnik qruplar, leksem.

ABSTRACT
The activities of Karakoyunlu people in the Southern Azerbaijan aroused great interest. The roots of
Karakoyunlu and Aghkoyunlu are included in the composition of Gashgay nation. There are two place
names in the South Azerbaijan toponymy that inhabit the Karakoyunlu ethnonym. One is Iran
Azerbaijan, the other is in Khorasan.
The researchers give information that there is a mountain and a salty lake named Karakoyun in the area
of Kazakhstan Republic. In the geographical names of the Kyrgyz Republic the ethnonym Karakoyunlu
acts as a hydronym.

PROCEEDINGS BOOK

113

www.karabaghconference.com

KARABAKH
III. INTERNATIONAL CONGRESS OF MODERN STUDIES IN SOCIAL SCIENCES AND
HUMANITIES
"YEAR OF SHUSHA- 2022"
June 7-10, 2022 Karabagh/Azerbaijan

Ethnonym of Karakoyunlu is the great Turkmen tribe. Part of this tribe settled in Small Asia, Azerbaijan
and Armenia.
Karakoyunlu and Aghkoyunlu tribes were in the generation of some Turkic-speaking peoples, including
Azerbaijanis. The words “kara” (“black”) and “agh” (“white”) were also used in the oldest Turkic
languages in a different meaning than the meaning of color.
The word “kara” means “great”, “strong”, but the word “agh” means “height”, “to rise”, “to raise”.
Karakoyunlu tribe is reflected in the Turkic onomastics as the place-country name. But toponyms that
reflect the ethnonym of the Aghkoyunlu are not found. However, as a fact, the Karakoyunlu state is the
history of socio-political, philosophical views of the 15th century of the history of Azerbaijan, statehood
of a contradictory environment. After our country gained independence, some dark sides of Karakoyunlu
period were studied and enriched with new facts.
The tribes that form the Karakoyunlu and Aghkoyunlu connect their arrival to this area from Central
Asia with the migration of the Seljuks to the Middle East. However, their migration to Azerbaijan and
the Western Iran has certain bases to relate to the earlier period (the 8th – 9th centuries).
It can be assumed that these ethnic groups were forced to move from Azerbaijan and Iran to the West
during the Mongol occupation and settled in Small Asia, Irag and Syria.
The Karakoyunlu state of Azerbaijan collapsed at the end of 1467 and a new political structure the new
– Uzun Hasan Aghkoyunlu state – was formed on the basis of Azerbaijan.
Key words: Karakoyunlu, the tribe “Shahseven”, ethnonym, ethnic groups, lexeme
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ÜZEYİR HACIBƏYOVUN YARADICILIĞINDA DİL MƏSƏLƏLƏRİ
LANGUAGE ISSUES IN THE WORK OF UZEYIR HAJIBAYOV
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Zülfiyyə İsmayıl
AMEA Naxçıvan Bölməsi
Açar sözlər: Üzeyir Hacıbəyov, ana dili, Şuşa.
Üzeyir Hacıbəyov 1885-ci il sentyabrın 18-də Azərbaycanın Şuşa şəhəri yaxınlığında Ağcabədi
kəndində anadan olmuşdur. Ü.Hacıbəyovun soy-kökü, nəsil şəcərəsi Qarabağın əsilzadə bəy nəsilləri ilə
bağlıdır. Üzeyirin atası Əbdülhüseyn Hacıbəyov öz dövrünün savadlı, ziyalı şəxslərindən biri idi. O,
XIX əsrin tanınmış dövlət xadimi və şairə, Qarabağ xanlarının varisi Xurşidbanu Natəvanın mirzəsi
olmuşdur. Üzeyirin anası Şirinbəyim xanım Qarabağda məşhur Əliverdibəyovlar nəslindən idi.
Üzeyir Hacıbəyov Şuşada ikisinifli rus-Azərbaycan məktəbində oxumuşdur. 1918-1920-ci illlərdə
Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə Ü.Hacıbəyov ölkənin ictimai-siyasi həyatında
yaxından iştirak etmişdir. Onun bütün çap olunmuş məqalələri günümüzlə həmahəng səsləşərək,
Ü.Hacıbəyovu uzaqgörən siyasətçi, ideyalı publisist kimi nümayış etdirir. Həmin dövrdə
Ü.Hacıbəyovun yaratdığı «Milli marş», «Çırpınırdın Qara dəniz» bu gün bütün türk dünyasının himninə
çevrilmişdir.
Üzeyir Hacıbəyli “Yeni üsuli-təbii haqqınd bir neçə söz”, “Üsuli-təbii”, “Dilimizi korlayanlar” və s.
məqalələrində ana dili məsələlərindən geniş bəhs etmişdir.
Ana dilinin məktəblərdə tədrisini irəli sürərək Üzeyir Hacıbəyli bir-birinin ardınca üç məqalə yazmışdır.
Bu məqalələr “Hansı vasitələr ilə dilimizi öyrənib kəsbi-maarif etməliyik” sərlövhəsi altında “İrşad”
qəzetinin 1906-cı ildə “Üzeyir bəy Hacıbəyov” imzası ilə dərc edilmişdir. Bu məqalələrdə Üzeyir bəy
ana dili haqqında çox qiymətli fikirlər irəli sürmüşdür. Ədib ana dilini bilməyənləri istehza ilə “zavallı”
adlandırır və bu qisim insanlara ana dilini öyrənmək üçün yollar göstərir.
Ümumiyyətlə, böyük bəstəkar həm də Azərbaycan dilinin sərrafı, qüdrətli bir dilçi idi. Professoru
Yevgeni Braudo Üzeyir Hacıbəylini “xalq musiqisinin böyük dilçisi” adlandırmışdır. Üzeyir bəy ana
dilimizi müqəddəs bilərək, onun keşiyində ayıq-sayıq dururdu. Dilimizlə bağlı bütün yazıları oxuyurdu.
Ona xələl gətirə biləcək mətləblərin qarşısını vaxtında alırdı.
Bəzən Üzeyir Hacıbəylinin həyat fəlsəfəsi insanı yaxşı mənada heyrətləndirir. 63 il yaşamış bir nəfər bu
qədər işin öhdəsindən necə gəlmişdir? Bu böyük insan dahiyanə işlər görmüş, başqa sahələrdə olduğu
kimi, dilçiliyimizə də əvəzsiz töhfələrini vermişdir.
Keywords: Uzeyir Hajibeyov, native language, Shusha.
Uzeyir Hajibeyov was born on September 18, 1885 in the village of Agjabadi near the city of Shusha in
Azerbaijan. U.Hajibeyov's lineage and genealogy are connected with the descendants of the noble bey
of Karabakh. Uzeyir's father Abdulhuseyn Hajibeyov was one of the most educated and intelligent
people of his time. He was the well-known statesman and poet of the XIX century, the heir of
Khurshidbanu Natava, the heir of the Karabakh khans.
Uzeyir Hajibeyov studied at a two-grade Russian-Azerbaijani school in Shusha. Uzeyir Hajibeyli "A
few words about the new method-natural", "Method-natural", "Those who spoil our language" and
others. In his articles, he spoke extensively about the issues of the mother tongue.Promoting the teaching
of the mother tongue in schools, Uzeyir Hajibeyli wrote three articles in a row. These articles were
published under the title "By what means should we learn our language and become professionally
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enlightened" by "Irshad" newspaper in 1906 under the signature of "Uzeyir bey Hajibeyov". In these
articles, Uzeyir put forward very valuable ideas about the mother tongue.
In general, the great composer was also a powerful linguist of the Azerbaijani language. Professor
Yevgeny Braudo called Uzeyir Hajibeyli "a great linguist of folk music." Uzeyir Bey considered our
native language sacred and stood guard over it. He read all the articles about our language. He prevented
things that could harm him in time.
Sometimes Uzeyir Hajibeyli's philosophy of life surprises people in a good way. How did a man of 63
years cope with so much work? This great man has done genius and made invaluable contributions to
our linguistics, as well as in other fields.
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ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEVİN ELMƏ QAYGISI MƏDƏNİ PRİORİTETLƏRİMİZİN
İDEYA ƏSASLARINI MÜƏYYƏN ETMİŞDİR
Mirələm İbrahimli
Bakı Avrasiya Universitetinin dissertantı
Əməkdar müəllim
Milli qurur yerimiz olan Şuşa bu gün mədəniyyətimizin paytaxtıdır. Bu qürurlu tarixi yazan başda Alı
Baş komandanımız İlham Əliyev olmaqla Azərbyacanın əsgər və zabitləri olmuşdur. Bu gün millli adət
ənənələrimizin mühüm inkişaf məkanı işğaldan azad edilmişdir.Ulu Öndər tariximizin ən uğurlu
təcrübələrini, milli-mənəvi dəyərlərimizi müdrik bir həssaslıqla birləşdirərək ən ali milli sərvətin –
müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi olmuşdur. Öz tarixi köklərinə söykənən müstəqil Azərbaycan
mədəniyyətinin inkişafı və tərəqqisi 1993-cü ildən başladı. Həmin il hakimiyyətə gələn Ulu Öndər
mədəniyyətimizi dağılmaq təhlükəsindən xilas etdi. Ümummilli Liderin səyi nəticəsində Azərbaycanın
maddi-mənəvi sərvətləri, xalqın yaratdığı maddi və mənəvi dəyərlər xalqın özünə qaytarıldı. Bu dahi
şəxsiyyət hələ sovet dövründə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə Azərbaycanın mədəniyyət və
incəsənətinin əsl himayədarı idi.
Hələ o vaxt dahi rəhbər dilimizi, mənəviyyatımızı, milli-mənəvi dəyərlərimizi Azərbaycanın gələcəyi
üçün qoruyub saxlamağın vacibliyini xüsusi qeyd edirdi. Ulu Undərin hakimiyyəti dövründə
mədəniyyətimizin hüquqi bazası möhkəmləndi. 1998-ci il fevralın 6-da qəbul olunan “Mədəniyyət
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ölkəmizdə mədəniyyət siyasətinin əsas prinsiplərini
müəyyənləşdirdi, mədəniyyət sisteminin demokratik əsaslarla təşkili və idarə olunmasının, mədəniyyət
sahəsində fəaliyyətin hüquqi və beynəlxalq əlaqə formalarını müəyyənləşdirdi. Qanunla yanaşı bir sıra
hüquqi-normativ sənədlər də qəbul olundu ki, onlar da mədəniyyət siyasətinin həyata keçirilməsinin
tənzimlənməsində əhəmiyyətli rol oynadı.
Fərdi və kollektiv mədəni yaradıcılığın potensial resursları daha çox gerçəkləşmə imkanı əldə etdiyi
üçün istənilən lokal nöqtədə, fərdi mədəni-innovativ təşəbbüsün kəskin şəkildə artmasını şərtləndirir.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin zəngin dövlətçilik ənənələrinin layiqli davamçısı olduğunu əməli addımları
ilə sübuta yetirən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev regionda cərəyan edən proseslərin istiqamətini
müəyyənləşdirən, ona təsir göstərən ciddi fenomenə çevrilmişdir. Bu gün Prezident İlham Əliyevi, eyni
zamanda, Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərinin ən qüdrətli mühafizəçisi kimi görürük. Prezident
İlham Əliyevin konsepsiyasına görə, milli ruhu qorumağın, inkişaf etdirməyin və yeni nəsillərə
çatdırmağın ən mühüm şərti məhz dövlətçilikdir. Təbii ki, Dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsi milli
dəyərlərimizin inkişafı və möhkəmlənməsində, zəngin folklor ənənələrimizin toplanılmasında əsas
şərtdir.
Qarabağ folklorunun toplanılması tarixi əsasən XIX əsrdən başlayır. Əlbəttə bu dövrə qədərki bir çox
əlyazmalarda Qarabağdan toplanmış və ya Qarabağdan toplanmasa da, bu bölgəyə aid folklor
nümunələrinin mövcudluğu istisna olunmur. Amma XIX əsrdə artıq mətbuat səhifələrində Qarabağ
folkloru ilə bağlı məlumatlar nümunələr çap olunmağa başlayır. “Tiflis əxbarı”nda, eləcə də həmin əsrin
ortalarında nəşr olunan bir çox digər mətbuat orqanlarında Qarabağ və onun tarixi-etnoqrafiq mənzərəsi
haqqında məlumatlara rast gəlirik. Bu baxımdan “Kafkaz” qəzetinin mövqeyini xüsusi qeyd etmək olar
(5). Bu həm də marifçilik dövrü Azərbaycan ziyalılarının fəaliyyəti ilə genişlənirdi. Bu qəzetdə ardıcıl
olaraq folklor nümunələri, o cümlədən Qarabağ folkloruna aid örnəklər rus dilinə tərcümə edilərək çap
olunmuşdur.
Xalqın milli mentalitetinin formalaşması və özünüdərkində folklor xüsusi böyük rolu vardır. Eyni
zamanda bütün dünya xalqlarının şifahi ədəbiyatının oxşar xüsusiyyətləri də çoxdur. Beləki bir çox
xalqların atalar sözləri bəzən eyni tipli vəziyyətləri də əks etdirir. Onlar yalnız məntiqi məzmunun
ötürüldüyü obrazlara görə fərqlənirlər. Atalar sözləri aforizmlər kimi birbaşa və ya digər məzmunda
ifadə planına malikdirlər. Atalar sözlərinə sirayət edən tibbi görüşlər özündə xalq təbabətinin əldə etdiyi
çoxillik nailiyyətləri ehtiva edir.
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Məlum olduğu kimi “bəşər elm və mədəniyyətin beşiyi Şərq olduğu kimi folklor elminin də ilkin
rüşeymləri Şərq ölkələrində yaranmışdır. Ümumən əksər Azərbaycan nağıllarına, xüsusilə də əfsanələrə
xas olan bir sıra cəhətlərdən, detallar və işarələrdən hər iki poemada yaradıcı şəkildə istifadə edilmişdir.
Mifoloji fantaziya və mifoloji düşüncənin bu şəkildə anlaşılması onun təfəkkürə münasibətini də
aydınlaşdirmağa kömək edir (6,s.8)
Tarixən folklor da mədəni inkişafa təsir edən amil olaraq inteqrasiya proseslərində vacib rol oynamışdır.
Yaxşı cəhət odur ki, əfsasədən götürülən bütün xətlər müasir tələb və ehtiyaclar süzgəcindən keçirilmiş,
dəyərli müasir mənalar ifadə etməyə yönəldilmişdir. Bəzən folklor motivlərinin sadəcə olaraq zahiri
əlaməti qalmış, bütün ruhu ilə müasir zəmanəyə müəyyən söz demək səviyyəsinə qaldırılmışdır. Nəticə
olaraq nağıl, atalar sözləri və sairə vasitəsilə müasir insanlara öz keçmişini xatırtlatmaq, vətən, xalq
məhəbbəti aşılamaq, xəyanətə barışmamaq təbliğ olunmuşdur (3.s.12).
Bu illər ərzində Azərbaycan dövləti mədəniyyət sahəsi ilə bağlı bir sıra beynəlxalq konvensiyalara, o
cümlədən, “Silahlı münaqişələr zamanı mədəni dəyərlərin qorunması haqqında”, “Ümumdünya mədəni
və təbii irsinin qorunması haqqında”, “Arxeoloji irsin qorunması haqqında” konvensiyalara
qoşulmuşdur. 1997-ci ildə Mədəniyyət haqqında Avropa Konvensiyasını ratifikasiya etdikdən sonra
Azərbaycan Avropa Şurasının Mədəniyyət, Siyasəti üzrə Departamenti ilə də yaxından əməkdaşlıq edir.
Nəticədə bir sıra maraqlı proqramlar həyata keçirilmişdir. Məsələn “Azərbaycan Respublikasında
mədəniyyət siyasəti” məruzəsi hazırlanmış, Strasburq şəhərində təqdimatı keçirilmiş və müxtəlif
dillərdə çap olunmuşdur. Yeni mədəniyyət siyasətinə müvafiq olaraq yaradıcı xadimlərə dövlət köməyi
də nəzərdə tutulmuşdur, o cümlədən, respublika Prezidentinin sərəncamına əsasən onlara fərdi
pensiyaların, dövlət mükafatlarının, fəxri adların, gənc yazarlara isə təqaüdlərin verilməsinə
başlanmışdır. Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli şəxsiyyətlərinin yubileyləri və əlamətdar
hadisələrin təntənəli qeyd edilməsi, beynəlxalq səviyyəli festival, müsabiqə, konqres və konfransların
keçirilməsi də təqdirəlayiqdir. Xüsusi vurğulanmalıdır ki, Azərbaycan UNESCO-nun nəzdindəki
Ümumdünya İrs Mərkəzi ilə də uğurlu əməkdaşlıq edir. Bunun nəticəsi olaraq 2000-ci ildə Bakı
şəhərinin tarixi mərkəzi “İçərişəhər”, “Şirvanşahlar” sarayı və “Qız qalası” ilə birlikdə həmin mərkəzin
siyahısına daxil edilmişdir(8). Məlum bir həqiqətdir ki, hər hansı sənətkar foklordan bəhrələnərkən
özünün daha çox eşidib inandığı, qəlbinə və varlığına hakim kəsilən variantları bədii əsərinə gətirir. Bir
çox folklor janrımızda poemasında motiv eyni olsa da, mövzu tam başqa şəkildə tamamlanır.
Ulu Öndər bütün zamanlarda ədəbi mühitin gözəlləməsinə siyasi dəstəyini əsirgəməmişdir.
Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra Ulu Öndər Heydər Əliyevin böyük səyi nəticəsində milli
mədəniyyətimizə dövlət qayğısı artdı, mədəniyyət xadimlərinə Prezident təqaüdləri, mükafatları verildi,
onlar fəxri adlara layiq görüldülər. Azərbaycanın məşhur mədəniyyət xadimləri tariximizin heç bir
mərhələsində Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində olduğu qədər yüksək qiymətləndirilməmişlər. Bu
illər ərzində mədəniyyətlə bağlı keçirilən tədbirlərin sayı artmış, onların bir qismində Ulu Öndər şəxsən
iştirak etmişdir .Ümummilli Lider söyləyirdi: “ İnsanların ürəyinə, qəlbinə təsir edə bilən ədəbiyyatımız
olubdur, şeirimiz olubdur və həmin şeirlər, həmin sözlər doğrudan da xalqımızda, millətimizdə milli
ruhu oyadıbdır, milli əhval-ruhiyyəni canlandırıbdır, milli dirçəliş prosesini gücləndiribdir. Məhz
bunların nəticəsində bizdə milli psixologiya, milli ideologiya formalaşmağa başlayıbdır. Bəlkə bu milli
psixologiya, milli ideologiya indi böyük bir sistem şəklində deyil, yəni bir sənəd, bir kitab, bir proqram
yoxdur. Amma bu olmalıdır və biz bunun üzərində işləyirik. Azərbaycanın mədəniyyəti öz milliliyini
saxlayaraq bu zəmin əsasında klassik mədəniyyət səviyyəsinə gəlib çatmışdır”(1). Buradan bir daha
mühüm qənaətə gəlitik ki, Ümummilli liderin çağırışları hər zaman maddı-mədəni inkişafımızın strateji
hədəflərini müəyyən etməkdədir.
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DİALEKT VƏ ŞİVƏLƏRDƏ FONETİK HADİSƏLƏR (V.V.RADLOVUN LÜĞƏTİ
ƏSASINDA)
PHONETIC EVENTS IN DIALECT AND DICTIONARIES (ON THE BASIS OF VV RADLOV'S
DICTIONARY)
Könül ABDULLAYEVA
ADNSU, Humanitar fənlər kafedrası, Sosial elmlər, Bakı, Azərbaycan
Açar sözlər: dialekt, söz, fonetika, mənşə, alınma sözlər
ÖZƏT. Dialekt və şivələrimizi ədəbi dildən ayıran əsas cəhətlərdən biri də fonetik fərqlərdir. Fonetik
fərqlər qrammatik, hətta leksik fərqlərdən də üstünlük təşkil edir. Dialekt və şivələrimizdə bir sıra elə
səslər və fonetik hadisələr vardır ki, bunlara müasir ədəbi dildə rast gəlmirik.
Dialekt və şivələrimizdə uzun, qısa və burun saitləri işlənir.
Dialekt və şivələrimizdə n (sağır n), dişarası z, qovuşuq dz, ç, dilortası x’ və s. səslərə rast gəlmək
mümkündür.
Dialektdə bir çox hallarda ahəng qanunu pozulur.
Dialekt və şivələrimizdə səslərin əvəzlənməsində qalınlaşma, incələşmə, karlaşma, cingiltiləşmə və s.
bu kimi hadisələrə sıx-sıx təsadüf edilir.
Dialektvə şivələrimizdə assimilyasiya, dissimilyasiya, səsartımı, səsdüşümü, yerdəyişmə, söz ortasında
səslərin qoşalaşması və s. bu kimi hadisələrlə rastlaşırıq.
Dialekt və şivələrimizə daha çox aid olan səslilərin düşümü hadisəsini bir tərəfdən vurğu, digər tərəfdən
də sözlərin birləşməsi ilə izah etmək olar. Vurğunun yerdəyişməsi nəticəsində səslinin düşməsi bütün
türk dillərinə xas olan bir hadisədir. Sözün vurğusuz hecasında çox vaxt qapalı səsli düşür ki, bu da ən
çox alınma sözlərə aid olur. məsələn:
asman = aspan - небо.
Bu söz Azərbaycan ədəbidilində asiman şəklində, göy, səma mənalarında işlənir.
axrət = axirət .
Çoxhecalı sözlərin axırında q səsinin əvəzinə x və ğ səslərinin işlənməsi hadisəsinə demək olar ki,
bütün dialektlərdə rast gəlinir. Şərq qrupu dialekt və şivələrində çoxhecalı sözlərin axırında əsasən ğ
səsinə, qərb, şimal və cənub qrupu dialekt və şivələrində isə əsasən x səsinə üstunlük verilir. məsələn:
ocaq = ocağ - очак. местомоления, куда собираются для лечения люди. Bu söz dialekt və
şivələrimizdə iki mənada, birinci, tonqal, ikinci isə tərcümədən də aydın olduğu kimi pir, ziyarətgah,
ibadət edilən yer mənasında işlənməkdədir.
aşıx = aşık = aşıq. V.V.Radlov lüğətdə bu sözün tərcüməsini певечь kimi vermişdir. Azərbaycanın milli
musiqi aləti olan sazda ifa edən şəxs. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, hazırda dialekt və şivələrimizdə
çoxdanışan, boşboğaz mənasında işlənən yanşaq sözünün bir mənası da “aşıq” olmuşdur. Bu əsas məna
semantik arxaizm yerinə keçmiş, sözün düzəltmə-məcazi mənası onun yerini tutmuşdur.
ağ = ak = ax. Rus dilinə tərcüməsi - белый. Bu söz Şərq qrupu dialekt və şivələrində “ax”, Şimal qrupu
dialekt və şivələrində isə “ak” şəklində işlənir.
Ədəbi dildə ev şəklində işlənən söz Bakı, Şamaxı, Muğan, Qazax dialektlərində - öy, bir çox digər
dialektlərdə isə öv, əv və s. variantlarda işlənir. Bu da dialekt və şivələrimizdə rast gəldiyimiz səslilərin
əvəzlənməsi hadisəsinin nəticəsidir. İstər sait səslərin, istərsə də samit səslərin əvəzlənməsi hadisəsi
dialekt və şivələrimiz üçün xarakterik olduğuna görə belə nümunələrə lüğətdə tez-tez təsadüf etmək
mümkündür. Məsələn:
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ustad = ustaz = usta . Sənət, peşə öyrədən adam.
incil = incir. Azərbaycanın hər bir bölgəsində bitən,içi qırmızı meyvə.
islax = ıslık . Lüğətdə tərcüməsi мокрый kimi verilən bu sözün ədəbi dildə yaş, nəmli, sulu kimi
sinonim variantları işlənməkdədir.

Key words: dialect, word, phonetics, origin, derived words
ABSTRACT. One of the main features that distinguishes our dialects and dialects from literary
language is phonetic differences. Phonetic differences outweigh grammatical and even lexical
differences. There are a number of sounds and phonetic phenomena in our dialects and dialects that we
do not find in modern literary language.
In our dialects and dialects, assimilation, dissimilation, accentuation, consonance, displacement, pairing
of sounds in the middle of a word, etc. we encounter such events.
The phenomenon of the decline of vowels, which is more relevant to our dialects and dialects, can be
explained on the one hand by emphasis and on the other hand by the combination of words. The loss of
sound as a result of the displacement of the accent is a phenomenon inherent in all Turkic languages.
The unstressed syllable of a word often has a closed sound, which is one of the most common words.
The phenomenon of the development of the sounds x and ğ instead of the sound q at the end of
polysyllabic words is found in almost all dialects. In dialects and dialects of the Eastern group, the sound
ğ is preferred at the end of polysyllabic words, and in the dialects and dialects of the western, northern
and southern groups, the sound x is preferred.
Such examples can often be found in the dictionary, as the phenomenon of substitution of both vowels
and consonants is characteristic of our dialects and dialects.
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PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVİN UGURLU SİYASƏTİ QƏLƏBƏ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK
PARADİQMALARINA SÖYKƏNİR
Hüseyn İbrahimov
F. doktoru dosent
AR Prezidenti yanında Dövlət idarəçilik Akademiyası
Müasir pandemiyanın dalğalanan çevrəsi və bu hüdudda kəskinləşən dünya böhranı o qədər çoxşaxəlidir
ki, bu təsirlər dövlətlərin suverenliyinə təhdidlər yaradır. Məhz belə bir dövrdə ölkə başçımız xalqın
səfərbərliyini təmin edərək qələbə ideologiyasını əsaslandırdı.“Biz öz addımlarımızı elə atmalıyıq ki,
postkarantin rejiminə hazırlıqlı olaq”, –deyə ölkə başçısı cəmiyyətin sistemini bu prosesin sonrakı
mərhələsinə səfərbər edir. Bu proseslər dövründə Azərbaycan xalqı və dövləti həmrəy şəkildə
problemləri həll etməyə səfərbər olunmuşdur. “Ölkəmizdə milli həmrəylik bu günə kimi müşahidə
edilməyəcək şəkildə artıb. Bu bizim xalqımızın böyüklüyünü göstərir”. Cənab İlham Əliyev bu tezisində
milli həmrəyliyin əsas təsiredici, səfərbəredici faktorunun məhz xalqın iradəsi olduğunu diqqətə
çatdırmaqla cəmiyyətin maraqlarını önə çəkir. Azərbaycan öz inkişafının dünyanı bürüyən pandemiya
ilə mübarizə şəraitində yeni mərhələsinə qədəm qoyur(5). Bu mərhələnin ən mühüm dəyərlər sistemini
xalq və hakimiyyətin birliyi, xalqın sağlamlığının qorunması, mümkün iqtisadi fəallığın yönəldilməsi
təşkil edir(4). “Bizim üçün əsas prioritet məsələ insanların sağlamlığı, onların sosial müdafiəsi və
vəziyyətə uyğun şəkildə iqtisadi fəallığın artmasıdır” –deyə ən mürəkkəb şəraitlərə müvafiq fəaliyyət
mexanizmini dövlət başçısımız diqqətə çatdırır. Göründüyü kimi, pandemiya şəraitində cənab prezidenti
düşündürən ən vacib prinsip insanların sağlamlığıdır. İnsan sağlamlığı qaygısı cəmiyyətin qorunması,
bütövlüyü və dövlətin suverenliyi deməkdir.
Bu fəaliyyət mədəniyyəti ölkənin siyasi mədəniyyət göstəricilərindəndir. Azərbaycanda siyasi
mədəniyyət göstəricilərinin idarəetmə prosesində təkmilləşməsi ideyası Azərbaycan Respublikası
prezidentinə məxsusdur. Azərbaycanda xalq- dövlət inteqrasiyasının ideoloji əsasları həm də Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti, Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Xanım Əliyevanın uzun
illər Azərbaycanın mədəni-tarixi irsinin, milli maraqlarının beynəlxalq təşkilatlarda müdafiəsi siyasəti
ilə möhkəmlənmişdir. Azərbaycanın Birinci vitse-prezidentinin beynəlxalq təşkilatlarda
milli
maraqlarımızın və mədəni irsimizin qorunması istiqamətində apardığı böyük mədəni- ideoloji təbliğat
fəaliyyəti ölkəmizi qlobal beynəlxalq dialoq yerinə -beynəlxalq problemlərin həllinin siyasi məkanına
çevirmişdir.
Azərbaycan prezidentinin Dağlıq Qarabağda Ermənistanın seçki adı ilə təşkil etdiyi proseslərə
münasibəti qəti və aydındır. Xüsusən, ölkə başçımız bütün beynəlxalq qurumların Ermənistanın Dağlıq
Qarabağda apardığı seçki oyununa münasibətinin mənfi olduğu təqdirdə Avropa Şurası Parlament
Assambleyasının mövqe bildirməməsini lazımi anda tənqid etdi. Onu da qeyd edək ki, Avropa Şurası
Parlament Assambleyası Dağlıq Qarabağda hərbi xuntanın təşkil etdiyi seçkiləri tanımadığı bəyanatını
bir qədər gec səsləndirmişdir.
Azərbaycanın bu günə qədər tutduğu yolun fəlsəfəsi sülhün regionda təhdidə məruz qalmaması siyasəti
ilə bərabər multikulturalizm konsepsiyasının dünyada möhkəmlənməsinə çağırışları ilə zəngin
olmuşdur(5.30). Azərbaycan müasir müstəqilliyi mərhələsinin keçid prosesini uğurla başa çatdıran ölkə
olaraq COVİD -19 pandemiyasının çətin sosial-iqtisadi nəticələrindən də az itkilərlə çıxmağı və insan
təhlükəsizliyini maksimum təmin etməyi əsas götürmüşdür.
Azərbaycan öz iqtisadiyyatını liberal bazar iqtisadiyyatı norma və prinsipləri ilə qurur. Azərbaycan
Respublikasının prezidenti çıxışlarında bildirir: “İqtisadi liberallaşmaya inamla getməliyik”. Məhz
Prezidentin iqtisadi sahədə fəallığı qorumaq siyasətinin nəticəsidir ki, ölkəmiz “iqtisadi azadlıq
indeksi”nə görə bu gün 19 pillə irəliləyərək 44-cü yerdədir. Azərbaycan “iqtisadi azadlıq indeksi”ni
daha çox təkmilləşdirən 11 ölkə sırasındadır. İqtisadi azadlıqların təmin olunması sosial dövlət
dayaqlarının möhkəmləndirilməsində xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Hətta pandemiya yüksələn xətlə getdiyi
dövrdə Azərbaycan Respublikası prezidentinin çıxışlarının, verdiyi sərəncamların əsas ideyasında
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liberal iqtisadiyyata əlavə imkanlar, pandemiya şəraitində mümkün iqtisadi fəallığı təmin etmək
taktikası və sosial dövlət strategiyası yer alır. Pandemiyanın sürətlə vüsət aldığı Avropanın ən inkişaf
etmiş ölkəsi olan Fransa qoruyucu-maska vasitələrinin istehsalına pandemiyadan xeyli sonra –aprel
ayının ikinci yarısı başlamışdır. Azərbaycan bu sahədə operativ təşəbbüslər göstərərək pandemiyanın
ilk həftələrində qoruyucu-maska istehsalını sürətləndirdi. Ölkə başçısının liberal yönümlü demokratik
siyasəti ölkəmizi istehsal və xidmət sahəsinə investisiya qoyuluşu üçün əlçatan etmişdir. “Bizim iqtisadi
sahədə apardığımız siyasət və iqtisadi sabitlik pandemiyaya qarşı mübarizədə bizə əlavə imkanlar
yaradır”, - söyləyən dövlət başçısı karantin rejimindən mərhələli şəkildə çıxmaq ideyasını cəmiyyətin
diqqətinə çatdıraraq bu dövrün cətin postulatını birgə və təmkinli dəf etməyin mümkünlüyünü qarşıya
qoyur.
1.Əliyev H. Müstəqillik Yolu: Seçilmiş Fikirlər. Bakü, Azerbaycan Üniversitesi Yayını, 1997, 136 s.
2.Əlizade A. “Dəqiq İdeoloji Məqsəd”, Multikulturalizm Dergisi, Sayı 1, 2016.
3.Qurbanlı, M., “Azərbaycan Multikulturalizm Modeli Dünya Səviyyəsində Ən Mükəmməl Örnək Kimi
Qəbul Olunur”, Multikulturalizm Dergisi, Sayı 1, 2016. Chesterton, K.G., The Man Who Was Thursday,
1908.
4.Azərbaycan Gazetesi, 03 Ekim 2014, Sayı 142 (2587).
5.İbrahimov, H, Məmmədov, Ş, Müasir İctimai Həyat Paradiqmaları, Bakü, Nafta-Press Yayınları,
2015, 125 s.
6.Bakü Prosesi ve Onun Multikultural Əhəmiyyəti, http://www.azadinform.az/news/a- 113398.html,
Son Erişim: 16 Mayıs 2016.
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SÜRƏTLİ OXU NƏDİR VƏ ONU NECƏ UĞURLA ÖYRƏNMƏK OLAR?
WHAT IS SPEED READING AND HOW TO LEARN IT SUCCESSFULLY?

Dilarə Kərimova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filialı, Filologiya, Xarici dil müəllimliyi, Şəki,
Azərbaycan
ORCID: 0000-0002-3663-7148
XÜLASƏ
Bu məqalədə normal oxuma prosesi ilə sürətli oxuma prosesi arasındakı fərq, bu iki prosesin insana
qazandırdığı müsbət ə mənfi cəhətlər araşdırılmış, sürətli oxuma prosesi və onun necə mənimsənilməsi
ilə bağlı məlumatlara yer verilmişdir. Oxuma prosesi və onun insan üçün faydaları, oxuma prosesesinin
necə sürətləndirilməsi, oxuma prosesinin insanın diqqətinin, yaddaşının, danışıq qabiliyyətinin
inkişafına təsiri araşdırılmışdır. Sürətli oxuma prosesində istifadə edilən metodlar və texnikalar qeyd
edilmişdir. Məqalədə həmçinin, sürətli oxucu olmaq üçün nə etmək lazımdır və sürətli oxuma prosesi
haqqında yazılmış kitablar qeyd edilmişdir.
Araç Sözlər: Oxu prosesi; Sürətli oxuma haqqında; Yaddaşın inkişaf etdirilməsi; Diqqətin
fokuslanması.

ABSTRACT
This article provides information on the speed reading process and how to master it. The process of
reading, the benefits of reading for humans, how to speed up the process of reading, the impact of the
process of reading on the development of human attention, memory, speech.
Keywords : Reading process; About speed reading; Memory development; Focus.

INTRODUCTION
What is the reading process?
Being able to read is in fact a very complex and interconnected process that results from the proper
functioning of the parts of the brain. The first step in this process is for the human eye to look at a word.
This "fixation" on each word takes about 0.25 seconds. Then you start to move your eyes to another
word. It takes our brain 0.1 seconds to move from one word to another. This is called a "cash register".
As a result, you receive 5-6 words or a sentence in your head at a time. In order to process all the
fixations and the meaning of the sentences or words we read immediately after these processes, the brain
goes through all the expressions and thoughts again. This takes about half a second. In general, this
means reading an average of 250-300 words per minute.
What is speed reading and how to learn it successfully?
Speed reading is a reading that provides complete and high-quality mastery of the text and is performed
by non-traditional methods. Speed reading (fast reading) is the ability to quickly grasp any textual
information while using special reading methods. The speed reading process is 4-5 times faster and
faster than the normal reading process. It is an active, creative cognitive process. No matter how
convincing it may seem, fast reading is often better mastered than slow reading. The famous Soviet
psychologist L.S. Vygotsky wrote back in 1931: “People usually think that reading is slower. In fact, it
is better to read fast. As the processes take place at high speed, the speed of comprehension also
corresponds to this pace. Habits are very important in mastering speed reading techniques.
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The basis of speed reading, in particular, is the research of French ophthalmologist Emile Caval. In
1878, he discovered that his eyes made short movements (jumps) with short stops (fixation). When
reading any book, the eyes stop 3-4 times in total, not every character. Research has shown that a
person's field of vision is wider than previously thought. In 1894, articles were published on the benefits
of speed reading. Interest has increased with the spread of mass education. The first speed reading course
was organized in 1925 at Syracuse University. In the 1940's, hardware-based methods of increasing
reading speed, especially using a tachistoscope, became popular. Reading speed increased significantly,
but the results were unstable. In 1958, the "Dynamic Reading" method, developed by teacher Evelyn
Wood, appeared.
According to experimental research, the average speed is 201 words per minute with a learning speed
of 52 (values range from 60 to 378). Speed reading is the ability to read about 600 words per minute, 35 times faster than the average speed. But there are fast reading methods that allow you to get highspeed, more than 1050 - 2000 words per minute, which leads to a very serious reduction in the
comprehension of the material, and here the term "look" would be more accurate than "read". On
average, an adult can read between 250 and 300 words per minute. However, thanks to fast reading
skills, you can read faster, for example, 1500 words per minute. This sounds impossible, but it's true.
To understand how this skill works, we must first know how the reading process works in the human
brain. "Literary Newspaper" wrote in a note: "Five thousand signs per minute - this is the reading speed
of engineer Bloxi." Explaining the essence of his method, Bloxin said: "I never think about what I read."
In 1960, psychologist Rohm, based on his research in the teaching process, proposed to organize the
reading process in 5 stages to improve the speed of reading, comprehension, memory and reading
comprehension. “WARTR” method. The opening of WARTR is as follows: "Watch", "Ask", "Read",
"Tell", "Repeat".
1. Watch - The review of the text from beginning to end is the initial review stage. It is not necessary to
read the whole text here, but the title of the topic, the first and last sentences of each paragraph, words
and expressions distinguished by special signs and forms within the text.
2. Ask - In this step, it is necessary to ask questions about what is read in the "watch" stage. If there are
no questions while reading, it means that the topic is not understood enough. The questions that arise
when looking at the headings, similarities and differences should be noted on a sheet of paper, such as
exam questions. This step takes only 5-10 minutes.
3. Reading - Find the answers to the questions written here in the "Ask" phase and, if necessary, mark
them. At the same time, it is necessary to underline the main ideas, words and expressions with special
signs and underline them, or to distinguish them with special signs.
Why fast reading?
Speed reading is not only fast, but also an effective, fascinating process. Thanks to this skill you can
learn a lot quickly. This will save you a lot of time. In addition, this process has proven to improve
human memory. During fast reading, the performance of the brain improves, which allows the reader to
remember more information than before. Fast reading stabilizes the brain, information is processed
faster and more efficiently. Because the brain receives a lot of information during speed reading, the
chances of avoidance are very low. The brain focuses only on the work in its hands. and because the
brain is a muscle, the speed reading process acts as an exercise. Like your other muscles, your brain
needs exercise to strengthen. Focused brain means advanced logical thinking. As you begin to
understand information more quickly, you will begin to understand more opportunities around you. Your
self-confidence will increase rapidly in a short time. In addition, all of the above benefits will relieve
you of stress. With all these benefits, your emotional well-being will be healthier than ever and you will
feel less stressed. The speed reading process will adapt you to a comfortable, stress-free lifestyle!
Why do we read slowly?
✓ We read the words one by one.
✓ We read the words slowly.
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✓ We voice the words from within.
✓ As we read, we get stuck in words and read again.
✓ When we read, we play with our lips, maybe our tongue.
✓ We believe that you need to read slowly to better understand a topic.
✓ We can't concentrate, we get tired quickly while reading .
What does fast reading bring us?
✓ Increases our self-confidence.
✓ Vocabulary can help increase our vocabulary.
✓ Your brain makes better connections when you read fast.
✓ Develops better learning.
✓ As you understand what you are reading, your speed gradually increases.
✓ You learn by reading more in less time and save time.
✓ When reading, your brain does not think about other things, it just reads.
How to speed up reading?
Speed reading is a special ability. The best part is, unlike other abilities, it can be learned. There are a
number of techniques used to master this. You can develop yourself by choosing the fastest reading
models that best suit your learning style.
1. Read aloud
2. Silent reading
3. Panorama fast reading
4. In-depth reading
5. Selective reading
6. Non-consecutive (from here to there) reading
In this process, the first 5 pages and the last 5 pages of any book are read. This may change.
7. Review and read
N.A. Rubakin, a famous Russian book lover, described his perfect reading technique as follows:He took
the book, looked at the preface, looked for the main ideas in the table of contents, and, as a result,
evaluated the content of the book.
8. Read with notes
9. Read by marking
10. Read by guessing
11. Read by asking questions
12. Critical reading
13. Sing in unison
14. Discussion reading
15. Role reading
16. Comparative reading
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17. Memorization reading
18. Read the indicator
Evelyn Wood, who popularized speed reading, introduced the index reading method. It is a simple
technique that the reader uses his index finger to slide between the text they are reading. As the finger
moves, the brain moves with it. It is an effective technique that does not create any distraction by keeping
your eyes focused on where the finger goes. In fact, readers tend to jump back. The pointer method
prevents this from happening and thus saves at least half of the reading time.
19. Scanning reading
Here the reader's eyes move only part of the page. This can be the left or right side of the text, but it is
generally the center because it is the most convenient. The vision changes from top to bottom instead of
moving the entire text from left to right. this method requires fixation on keywords such as names,
numbers, or other special terms.
Oleg Andreev School, one of the most popular "speed reading" schools in Russia, says that after 2 levels
of training you can get 10,000 characters at a reading speed of an average of 5-7 pages per minute. It
turns out that you can read 150-200 pages of the book for a half-hour subway ride at this speed. This is
many times more than the average person studying at such a time. In addition to the Oleg Andreev
School, well-known specialists in speed reading, such as Natalia Grace, Andrei Spodin, Vladimir and
Ekaterina Vasilyevs, and others, offer courses. However, some people have learned to read quickly
without going to courses, schools, trainings and special centers. You know many of them, such as Maxim
Gorky, Vladimir Lenin, Thomas Edison and others. So try to learn for yourself first and constantly
improve yourself.
First of all, pay attention to the following:
1. Attention
To develop a fast reading process, you need to focus and not lose focus. To do this, choose non-boring
books that interest you and read them.
2. Articulation (spoken text)
Most people have a habit of talking to themselves while reading a text. If you want to read the text
quickly, you have to do it "silently", that is, you have to save yourself from articulation.
3. Improving visual skills
Seeing the whole text in one paragraph or on one page, understanding its structure, is an important ability
to read quickly from top to bottom ("diagonally"), not from left to right. Therefore, visual skills should
also be learned.
4. Read a lot
To be able to read fast, you need to read a lot of meaningful information by following all of the above.
5. Memory development
Develop your memory and attention.
Speed reading training and books:
1. Sergey Mikhailov "Fast reading"
The book is a collection of exercises, technologies and exercises for the development of speed reading
skills.
2. Vasilieva E.E., Vasiliev V.Y. "Super Memory for Everyone"
You can learn to memorize any legal and economic articles, encyclopedic information, complex texts,
verses and more through the special techniques and methods described in this book.
3. Pugach "Development of memory - figurative memory"
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Here, the speed reading is read at the highest speed, provided that the text is understood at the required
level. Speed reading techniques cover the entire text at a glance, reading texts without speaking, as well
as the use of special word processing techniques.
4. Victor Davydovich Pekelis (1921 - 1997) - Soviet and Russian writer, publicist, popularizer of
science. Member of the USSR Writers' Union (1974).
Victor Pekelis "Your chance is a man."
Publisher: Knowledge. 1973
There is a chapter in the book: read in meters. - The ability to read quickly is a highly organized mind,
concentrated attention, trained vision. This ability was possessed by such geniuses of mankind as Mark
and Lenin, Pushkin and Chernyshevsky. ”
The author refers to the shortcomings of ordinary reading - "phonetization" or the habit of pronouncing
the words read. And following the main thoughts and ideas in the text draws attention to his important
ability, skipping unnecessary details. How to speed up the reading process - teaching methodology has
long been, the author writes - based on the development of memory and attention. It is necessary to learn
- to direct the eyes from top to bottom, not from left to right in the text. grab groups of words in a word
and try to stop less and re-read a word or phrase.
5. Getsov Georgi Gerasimovich - How to work effectively with information.
"Book" publishing house, 1975, 121 pages.
Getsov Georgi Gerasimovich - journalist, author of eight books on the rationalization of mental work.
The book contains methods to improve vision. In particular, the first stage of reading - it's about looking
fast.
6. F. Laser - GDR scientist, Ph.D., professor at the University. W. Humboldt.
Rational reading. Faster and stronger. Pedagogy. 1980, 160 pages. (Written in 1976). Circulation
40,000.
The author sees the problem of rational reading not only in the development of reading skills, but also
in the mastery, comprehension and memorization of the material read. The reading speed should depend
on the goals and objectives of the reading and the required level of development of the material. The
author does not deny the usefulness of hardware methods to develop visual skills, although he believes
that they do not significantly affect the speed of reading. The key is the reader's ability to understand
the text. An indicator of this ability is the ability of the reader to convey the content and meaning of
what he is reading, for example, in the form of answering or answering questions. The rational reader
varies the reading speed from 100 to 1000 words per minute, depending on the purpose and complexity
of the text. The author discusses ways to manage reading speed while discussing ways to develop speed
reading skills (overcoming bad habits).
7. “ 100 pages per hour. " Theory and practice of dynamic reading and effective work with books. Year:
1980 Publisher: Kemerovo book publishing house.
The authors introduce the concept of dynamic reading. much attention is paid to overcoming the standard
shortcomings of ordinary reading: speech, regression, and field of view. However, it expanded in parts
- recall, the development of attention and memory, the structure of the text, the linguistic organization
of the text, the graphic design of the text. The book "100 pages per hour" is the result of a dynamic and
rational reading laboratory at the Novokuznetsk Pedagogical Institute the technique was tested on more
than 1,500 students.
8. Abby Marks-Bill, "Fast Reading in 10 Days."
Abby Marx-Beale offers different alternative reading acceleration techniques. This book contains the
most effective methods, each of which will choose the right one. At the end of the chapters there are
exercises so that the reader can try the technique in practice and decide how effective it is.
9. Christian Grüning, "Secret Brain Resources."
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This book is designed to comprehensively develop your reading speed and intelligence. The author
teaches you to receive better information in a short time. You can quickly acquire the necessary
knowledge in many areas and remember them well.
10. Pavel Palagin, book "Fast reading in practice."
The book is designed to quickly learn the technique of speed reading, which significantly speeds up
human thinking. The author teaches you to follow the speed of the data flow. In addition, it describes
the areas in which speed reading is most useful.
Finally, if you want to achieve something in life, fight for it and always believe in it. I believe you will
succeed.
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AZERBAIJAN HAS RESTORED ITS HISTORICAL INTEGRITY
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“Your Magesty, prohibit the Armenians inhabitation on the central area of the Russian territory. They
are the kind of tribe that will declare to the world that it is the land of their ancestor after having leaved
there for a couple of decades”
This as a formal request was raised by famous Russian attache, poet and playwriter Aleksandr
Sergeevich Griboedov to the Russian Imperator. It features the Armenians in their deceitful and ignoble
nature and the same nature is maintained nowadays. The Armenians are insistintly declare that they are
being forced to leave “their Nagorny Garabakh”, “their land” which they have been inhabiting for the
recent 30 years. The question raises immediately “Where did they leave before that?” They have
impertinently populated on the occupied territories and convinced themselves that all these territories
belonged to them from everlasting.
Myths and fable about their ancient nation have been composed full of self-praise and sublimity. They
promote the defame of Turkiс Peoples and their ideology declares “You are Armenian, you should rule
the world and destroy Turkish, Azerbaijanians and the Muslims of Caucasus”. Such an ideology is being
promoted among the whole Armenian nation through the generations. They have been slandering
Turkish and Azerbaijani nations through the decades and have been commiting crimes against these
nations. Subject attitude had been left un-responded for the sake of humanity however it was treated by
the world as a weakness of Azerbaijanians and the proof of “rectitude”of Armenians.
This ideological confrontation between the two nations resulted in committing the acts of genocide by
Armenians against the Azerbaijanians in years 1905-1907; 1918; 1948-1953; 1989-1993. Subject
military agression of Amenia towards Azerbaijan, the policy aimed for ethic cleansing and forced
occupation of 20% of Azerbaijani land by Armenians led to the fact that over one million of Azerbaijani
civilians became refugees and internally displaced persons. The ratio of refugees in Azerbaijan agains
the overall polutaion of the country is the highest not only within Europe, but worldwide.
The goals and objectives of Armenias are obvious - arrogate, steal, falsify and destroy. In common they
perform as dissimulators intending to mislead the human race, impudently falsify the history of other
nations as well as it is own, performing all the required actions for reaching its own insidious plans,
focused on creating the financial funds to serve the strategical arrangements for invading the foreign
territories and terrorist attacks. Many of the greatest people over the world, like Aleksandr Sergeevich
Pushkin and Vladimir Vladimirovich Mayakovskiy, have pointed this out.
In every possible way the Armenians involve and assign their representatives in the governmental,
political, military divisions and media of all the countries to ensure a support of their interest worldwide,
Russian Federation is an example. “Hypocrasy is born before us” was declared by Armenian poet and
translator Egishe Charenza. Their morality, psychology and сodes of living have been featured in a
negative way by many outstanding persons of various nations.
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The sufferings they have caused to Azerbaijani people are well known over the world - Azerbaijani kids
were among the victims of their genocide, burned alive on bonfires, severed in front of their mothers.
But the time for justice has come. Azerbaijan has returned its occupied territories and released them
from the invaders, recovered the infrasstructure of the destroyed areas and will make that land as
prosperous as it was before the Armenian invasion.
Key words: territory, genocide, terror, politics, human race, an occupation
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RUS TARİXŞÜNASLIĞINDA XIX ƏSR AZƏRBAYCAN TARİXİ MƏSƏLƏLƏRİ
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XÜLASƏ
XIX əsrdə Azərbaycan çar Rusiyası tərəfindən istila edildikdən sonra rus alimləri Azərbaycan xalqının
sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni tarixini tədqiq etmək sahəsində müəyyən işlər görmüşlər. Rus
tarixçilərinin əsərlərində həm Azərbaycanın XIX əsrə qədərki, həm də XIX əsr tarixinin bəzi məsələləri
işıqlandırılmışdır. XIX əsrin ikinci yarısında Cənubi Qafqazda qafqazşünas alimlərin güclü məktəbi
formalaşdı. Buraya İ.N.Berezin, P.Q. Butkov,V.A.Potto, N. F.Dubrovin, V. Ivanenko, N.M. Karamzin,
M. Y. Olşevski, A. Berje, I. Seqal və başqaları daxildir. Onların əsərlərində əsasən XVIII əsr – XIX
əsrin başlangıcında Qafqaz xalqlarının hərbi- siyasi və sosial- iqtisadi həyatı işıqlandırılmışdır. Şübhəsiz
ki, bu məktəbin nümayəndələri öz əsərlərində Rusiyanın Qafqazdakı mübaribələri tarixindən və
mütləqiyyətin bərqərar olmasından yazarkən diyarda rus carizminin işgalci siyasətinə və müstəmləkə
rejiminə bəraət qazandırmışlar. Həmçinin dünya miqyasında şöhrət qazanmış olan rus şərqşünaslığı da
qafqazşünaslıq sahəsində yeni addımlar atırdı.
Məqalədə adı çəkilən müəlliflərin əsərləri təhlil edilmiş və Azərbaycanın XIX əsr tarixi ilə baglı bir sıra
məsələlərə aydınlıq gətirilmişdir.
Açar sözlər: qafqazşünas alimlər, rus tarixşünaslığı, müharibələr tarixi.

ABSTRACT
After the invasion of Azerbaijan by Tsarist Russia in the 19th century, Russian scholars did some work
to study the socio-economic, political and cultural history of the Azerbaijani people. In the works of
Russian historians, some issues of the history of Azerbaijan both before the XIX century and the XIX
century are covered. In the second half of the 19th century, a strong school of Caucasian scholars was
formed in the South Caucasus. Here I.N. Berezin, P.Q. Butkov, V.A.Potto, N. F.Dubrovin, V. Ivanenko,
N.M. Karamzin, M. Y. Olshevsky, A. Berge, I. Segal and others. Their works mainly cover the militarypolitical and socio-economic life of the Caucasian peoples in the 18th and early 19th centuries.
Undoubtedly, the representatives of this school, while writing about the history of Russia's struggles in
the Caucasus and the establishment of dictatorship in their works, justified the occupation policy of
Russian tsarism and the colonial regime in the country. Russian oriental studies, which has gained
worldwide fame, was also taking new steps in the field of Caucasian studies.
The article analyzes the works of the mentioned authors and clarifies a number of issues related to the
history of Azerbaijan in the XIX century.
Keywords: Caucasian scholars, Russian historiography, history of wars.
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MİRZƏ ADIGÖZƏL BƏYİN “QARABAĞNAMƏ” ƏSƏRİNDƏ BƏDİİ ÜSLUB ÜNSÜRLƏRİ
Vəfa Abbasova
ADNSU-nun Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi, f.ü.f.d.
ORCID ID: 0000-0002-5596-0995
Açar sözlər: üslub, bədii, elmi, əsər, məcaz, obraz, dil, norma.
Ключевые слова: стиль, художественный, научный, работа, метафора, язык, норма.
Keyword: style, artistic, scientific, work, metaphor, image, language, norm.

ANNOTATION
Mirza Adigozal Bey's work "Karabakhname" is of great significance for the Azerbaijani literary
language. Although this work is an example of scientific style, metaphors and figurative expressions are
widely used here. This article examines this aspect. The language of the work is analyzed in terms of
artistic style criteria.
Azərbaycanın füsunkar guşəsi olan Qarabağın tarixi ilə bağlı mühüm mənbələr sırasında
“Qarabağnamələr” xüsusi yer tutur. Bu əsərlərdə XVIII-XIX əsrlər Qarabağ bölgəsində baş verən
ictimai-siyasi hadisələr təsvir olunmaqla yanaşı, bu bölgənin tarixi coğrafiyası, etnik differensasiyası,
mədəni abidələri haqqında da dəyərli məlumatlar verilir. Bu kitablar sırasında Mirzə Adıgözəl bəyin
“Qarabağnamə”si xüsusi yer tutur. Çünki bu əsər Azərbaycan dilində yazılmış iki “Qarabağnamə”dən
biridir, digərləri isə fars və rus dillərində qələmə alınmışdır. Məhz bu cəhətdən Mirzə Adıgözəl bəyin
əsəri Azərbaycan ədəbi dil nümunəsi kimi XIX əsr dil faktlarının araşdırılması baxımından zəngin
mənbədir. Ümumiyyətlə, ana dilində yazılan “Qarabağnamə”lər tarixi, coğrafi, etnoqrafik, onomastik
məlumatlarla yanaşı, XIX əsrin 40-cı illərindən başlayaraq dövrümüzə qədər zəngin dil materialı verən
abidələrdir.
XIX əsr Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafı baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, bu dövrdə
Azərbaycan dili bir tərəfdən ictimai-siyasi baxımdan Qafqaz regionu üçün önəmli faktora çevrilir, digər
tərəfdən isə dilin üslubi funksional differensasiya prosesi tamamlanma mərhələsini yaşayır. Mirzə
Adıgözəl bəyin “Qarabağnamə”si də XIX əsr Azərbaycan ədəbi dili elmi üslubunun nümunələrindən
biridir. Tarix elminin əsas göstəricisi olan faktlara əsaslanmaq, hadisələr arasında səbəb-nəticə əlaqəsi
qurmaq, fikirlərin dəqiq və aydın verilməsi bu əsəri elmi üsluba yaxınlaşdıran əsas cəhətlərdir. Təbii ki,
burada üslubi təhlil müasir tələblər baxımından deyil, həmin dövrün şərtləri, dil normaları ilə
aparılmalıdır.
Müasir dilçilikdə elmi üslubda yazılmış hər hansı əsərdə obrazlı ifadələrdən, müxtəlif tipli məzaclardan
istifadə yolverilməzdir. Sözügedən əsərdə isə müəllif kifayət qədər məcaz və bənzətmələrə, frazeoloji
birləşmələrə müraciət edərək obrazlılıq yaradır. Ümumiyyətlə, funksional üslubların hər birinin
özünəməxsus spesifik cəhətləri olsa da, çox zaman onların dəqiq sərhəddini çizmək çətin olur və bu, ya
digər üsluba xas keyfiyyətlər iç-içə keçmiş formada təzahür edir. Nəzərə alsaq ki, Mirzə Adıgözəl bəyin
“Qarabağnaməsi” XIX əsrdə, üslubi normaların tam formalaşmadığı dil materialı əsasında yazlya alınıb
bu zaman əsərdə rastladığımız bədii üslub əlamətləri anomaliya kimi qiymətləndirilməməlidir.
Əsərin ilk fəsli bu cümlələr ilə başlayır:” Tərsinə dolanan fələkin... hərəkəti nəticəsində Səfəvi
padşahlarının dövlət günəşi batmağa başladı. Bu dövlətin... ayı axıra çatıb, puç və yox olmağın son
gecəsinə girdi (batdı)... İran ətrafdakı zalımların əlilə talan edildi və yağıların ayaqları altında paymal
olurdu. (Onun) hər mülkünə bir hökmdar müstəqil olaraq yiyələndi. Hər vilayətində calal sahibi, uca
mərtəbəli bir vali hökmran oldu. Onların zülm və əziyyətlərinin küləyi, cövr və inadlarının isti yeli,
cənnətə bənzəyən o gülşəni əkinsiz bir çölə döndərdi.” Sanki tarixi bir roman oxuyursan. İstifadə edilən
məcaz və bənzətmələr tam bədii üslub göstəricisidir. Əsərin sonuna kimi elmi və bədii üslub paralelliyi
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müəllifin dilini xarakterizə edən ən bariz xüsusiyyət olaraq qalır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki,
obrazlıllıqdan geniş istifadə olunması əsəri daha oxunaqlı edir və oxucunun sıxılmamasına səbəb olur.
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KÜRESELLEŞMENİN DİLE ETKİSİ AÇISINDAN ÇEVRİMİÇİ İLETİŞİMDE KISALTMA
SÖZCÜKLERİN KULLANILMASI
Dr. Aygün MEHERREMOVA
Bakü Devlet Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Azerbaycan Dilciliği Bölümü.
Azerbaycan, Bakü
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0811-0012
ÖZET
İnsan hayatının ayrılmaz bir parçası olan iletişim, karşı tarafa düşünce, fikir, arzu ve niyetleri iletmek
için paha biçilmez bir araçtır. Bilim, teknoloji ve sosyal hayattaki yenilikler iletişim sürecini sürekli
olarak etkilemekte ve bu süreç devam etmektedir.
Son zamanlarda çevrimiçi iletişimin hayatımıza hızlı bir şekilde girmesi, komünikasyon sürecini daha
da etkilemiştir. Böylece sosyal medyanın - çevrimiçi iletişimin kullanımı sonucunda dilde daha kaliteli
ve hızlı iletişim kurmak için yeni kısaltma sözcüklere ihtiyaç duyulmuştur. Günümüzde çevrimiçi
komünikasyon zamanı kullanılabilen kısaltmaları aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz:
1) Siyasetle ilgili kullanılanlar;
2) Bilim ve eğitimin hızlı gelişimiyle ilgili oluşanlar;
3) Ekonomik kalkınma ile ilgili ortaya çıkanlar;
4) Sosyal hayatın çeşitli alanlarıyla ilgili kullanılan kısaltmalar.
Siyasetle ilgili kısaltma sözcükler daha çok toplumu siyasi haberlerle bilgilendirmek amacıyla kurulan
iletişim zamanı ortaya çıkıyor: BMT, ATƏT, AŞPA, NATO...
Bilimin hızlı ve devamlı gelişimi, çevrimiçi iletişimde kısaltmaların yaygın olarak kullanılmasına
olanak sağlıyor. Özellikle pandemi döneminde “Zoom”, “Teams” vb. platformların uygulanması MİQ,
TAİM, DİM... gibi kısaltmaların iletişimde daha aktiv kullanımını koşullandırmıştır.
Ekonomi ile ilgili kısaltmalar toplumun sosyal ekonimik hayatına hakim olduğu için çevrimiçi iletişim
sürecinde de yaygın olarak kullanılmaktadır: İSCO, ABB, FİFD, MİDA...
Sosyal hayatın çeşitli alanlarıyla ilgili kısaltmalar da çevrim içi iletişimin temel unsurlarındandır: MMS,
SMS, e-kitab, e-poçt...
Küreselleşmenin esas tezahürlerinden biri, dilimizde bazı kısaltmaların telaffuzünün geldikleri dilin
modeline uygun olarak kullanılmasıdır: BBC, UNİCEF, YUNESKO... Bazı resmi kurumların yalnız
ülkemizde faaliyetlerine rağmen, onların isimlerinin kısaltmaları da İngilizcenin materyallerine uygun
olarak yapılmıştır.: SOCAR, ASAN...
Son yıllarda yaşanan küresel olaylar, sosyal medya aracılığıyla dilimizde yeni kısaltmaların gelişmesine
yol açmıştır: COVİD, ÜST, TƏBİB...
Genel olarak, teknolojinin hızlı gelişimi insanların iletişim kurmasını kolaylaştırdığından, toplum
üyeleri fikirlerini daha rahat ve özlü bir şekilde ifade etmeye çalışmaktadır. Sonuç olarak, günlük
iletişimde bile yeni kısaltmalar ortaya çıkıyor: ok, feys, tşk...
Makalede tüm bu konular ayrıntılı olarak ele alınacak ve çevrimiçi iletişimde kısaltmaların kullanım
olasılığı dilbilimsel açıdan incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Dil, Kısaltma, Çevrimiçi İletişim, Sosyal Medya.
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QARABAĞ FOLKLOR ÖRNƏKLƏRİNDƏ SÜLEYMAN PEYĞƏMBƏR OBRAZI
THE IMAGE OF PROPHET SOLOMON IN KARABAKH FOLKLORE SAMPLES

Dos. Məhəmməd Məmmədov
Bakı Dövlət Universiteti, Filologiya fakültəsi,
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrası, Bakı
ORCID ID: 0000-0002-2630-2651

XÜLASƏ
Peyğəmbərlərin həyatına müraciət olunan örnəklərdə onların həyatı, yaşam tərzi, davranışı, münasibəti
gənc nəslə bir nümunə kimi çatdırılır. Həmin örnəklərdə iştirak edən əsas obrazlar həm islamdan öncəki,
həm də islam dövrünə aid peyğəmbər və dini şəxsiyyətləri əhatə edir. Qarabağ folklor örnəklərdə adı
keçən peyğəmbərlər və dini şəxsiyyətlər insanlara düzgün yol seçməkdə, ədalətli qərar verməkdə, haqqı
nahaqdan ayırmaqda, həqiqəti üzə çıxarmaqda yardımçı olmaqla bərabər, onları ədalət, haqqa səsləyir.
Həmin nümunələrdə islam dininin qayda-qanunlarına xalqın baxışı, münasibəti öz əksini tapır.
Peyğəmbərlərlə bağlı dini əfsanə, rəvayət və nağılların formalaşmasında kitabların müəyyən təsiri olsa
da, bu süjetlərin böyük əksəriyyəti şifahi ənənədən gəlir, sadəcə xalq həmin süjetlərin obrazlarını dini
şəxsiyyətlərlə əvəzləməklə onları islam dininə uyğunlaşdırır.
Süleyman peyğəmbərə Allah-taala çoxlu nemətlər, o cümlədən peyğəmbərlik, səltənət, quş dili, hikmət
və alimlik bəxş etmişdir. Süleyman peyğəmbərlə bağlı bir sıra əhvalat və hadisələri əhatə edən QuraniKərimin “Bəqərə”, “Nəml”, “Ənbiya” və s. surə və ayələri içərisində Süleymanın uşaq ikən məhkəmədə
verdiyi hikmətli qərar, Süleyman və qarışqa, Süleyman və Hüthüt quşu, Süleyman və Bilqeyis ilə bağlı
hekayətlər daha geniş yayılmışdır. Qarabağ folklor örnəklərində Süleyman peyğəmbərin üzüyü, quşların
dilini bilməsi, qarışqa, bayquş, kirpi, qoca dünya ilə bağlı motivlərə, eləcə də “Süleymana qalmayan
dünya“ deyiminin şərhinə həsr olunmuş süjetlərə tez-tez rast gəlirik.
Yer və göy üzünün birləşməsi mənasını verən Süleyman peyğəmbərin üzüyü ona heyvanlarla danışma,
cinlərə və küləyə hökm etmə özəlliyi verir. Süleyman peyğəmbərin dünyadakı və axirətdəki möhtəşəm
səltənəti məhz bu üzük sayəsindədir. Quş dili bilmək motivi varlığın dərk yoluna, yaradılışın sirlərinə
vaqif olmaq deməkdir, yeni status qazanmış neofitin gözünün açılmağını, ətrafı tanımağını, əcdadlar
dünyası ilə bağlı bilgilərin qazanmağını rəmzləndirir. Quş dili bilmək motivi nağıllarda müdriklik
mərtəbəsinə yüksəlməyin yolu kimi Süleyman peyğəmbərin adı ilə bağlanılır.
Açar sözlər: Qarabağ folkloru, Quran surələri, Süleyman peyğəmbərin üzüyü, quş dili, müdrüklük,
qoca dünya

ABSTRACT
In the samples dedicated to the life of the prophets, the way of life of the prophets, their behavior,
relationships, deeds are presented to the younger generation as a model.The main images in these
samples are prophets and religious figures of both pre-Islamic and Islamic periods.Prophets and
religious figures whose names are mentioned in Karabakh folklore samples help people to choose the
right path, make a fair decision, distinguish the truth from injustice , reveal the truth and also call them
to truth and justice.The people's outlook and attitude to the laws and rules of the Islamic religion are
reflected in these samples. Although the books influence the formation of religious legends, parables
and tales about the prophets to a certain extent, the vast majority of these stories come from oral
traditions; replacing the images of these plots with religious persons people simply bring them closer
to the Islamic religion.
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The Almighty rewarded Prophet Solomon with many gifts, including prophecy, the reign, the language
of birds, wisdom and knowledge.There are a number of surahs and verses in the Koran that tell about
the events associated with Prophet Solomon ( "The Ant", "The Cow", "The Prophets", etc.).Among
them, the most widespread are the story of how Solomon, as a child, made a just decision in court;
Solomon and the ant; Solomon and the bird Huthut; Solomon and Bilgeis.Motives associated with the
seal of Solomon, knowledge of the bird's language, ant, hedgehog, the world, as well as plots dedicated
to the interpretation of the saying" The world that Solomon did not get, no one will get" are often found
in Karabakh folklore samples.
The seal of Solomon denoting the unity of heaven and earth endowed him with the ability to
talk to animals, rule over genies and the wind.The majestic reign of Solomon was due to this seal.The
motive of knowing the bird's language means awareness of being, understanding the secrets of the
creation of the world; it symbolizes the insight of a neophyte who has acquired a new status, his
knowledge of the world around him, the acquisition of knowledge related to the world of the
ancestors.The motive of knowledge of the bird's language as a way to the highest degree of wisdom is
associated with the name of Prophet Solomon in fairy tales.
Key words: Karabakh folklore, surahs of the Koran, the seal of Prophet Solomon, the language of birds,
wisdom, ancient world,
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İNTRAPERSONAL ÜNSİYYƏTİN NƏZƏRİ ƏSASLARININ TƏDQİQİ
Məmmədova Sevinc Yaşar
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
İntrapersonal ünsiyyət insanın düşüncələri və hisslərinin ilkin verballaşdırılmasından ibarət
mürəkkəb daxili proses, onların mental semiotik müstəvidə strukturlaşdırılması və
mənalandırılmasıdır. İntrapersonal ünsiyyət prosesində dil baxımından insanın həqiqi mahiyyəti üzə
çıxır, onun şəxsiyyətinin əvvəllər başqalarından gizli qalmış, individual
və sosial-etik
konvensiyalara görə şüur tərəfindən təcrid edilmiş tərkib hissələri aktuallaşır.
Müasir linqvistikada mətn əsas tədqiqat obyekti kimi gözdən keçirilir. Əgər müasir linqvistika
dedikdə, koqnitiv paradiqmanı nəzərdə tuturuqsa, buradakı əsas məqam ondan ibarətdir ki, məhz
mətn sayəsində onun yazıldığı dildə danışan xalqın dünyanın dil mənzərəsinə dair nəticələr
çıxarmaq mümkündür.
Koqnitiv dilçilik çərçivəsində mətn tamamilə fərqli bir tərifə malik olur. Bu halda mətnin diskretliyi
müxtəlif səviyyələrdəki dil vahidlərinin fərqləndirilməsinə deyil, günümüzdə dünya mənzərəsi və
ya dünyanın dil mənzərəsi olaraq qəbul edilən mental fenomeni təşkil edən fundamental
konseptlərin müəyyən edilməsinə xidmət edir. Koqnitiv dilçiliyin əsas vahidi kimi sahələr və təsəvvür
edilən hadisələr fərqliliyini əlaqələndirirlər. Dünyanın dil mənzərəsi üçün son dərəcə böyük
əhəmiyyət daşıyan konseptlərin yalnız bu yolla verballaşdığı və həm müvafiq mentallığın daşıyıcısı
olan bizlər, həm də başqa mentallığın daşıyıcı olan digərləri üçün aydınlaşdığı hesab edilir.
Biz bədii mətni müxtəlif növ informasiyanı özündə ehtiva edən və müvafiq olaraq, müxtəlif
səviyyələrdə təhlili nəzərdə tutan məkan olaraq qavrayırıq. Yuxarıda haqqında bəhs edilən sırf
linqvistik təsvir prinsip etibarilə formal xarakterlidir. Psixoloji təhlil səviyyəsi xüsusilə fərqlənir.
Bu zaman mətn fərdi və ya kollektiv psixika materialının aşkar edilməsi və interpretasiyası
nəzərindən tədqiq edilir. Məlum olduğu üzrə, bu aspektdən Z.Freyd, K.Q.Yunq, E.Fromm,
L.S.Vıqotski və onların ardıcılları çalışmışdır. Onlar hesab edirdi ki, bədii-ədəbi mətnlərin təhlili
psixi proseslərin getməsinin təbiəti və mexanizminin dərk edilməsi üçün həddən artıq çox material
verir.Hazırda qlobal elmi yanaşma olan koqnitivizmin dilçilik və ədəbiyyatşünaslığı insanın özü və
dünya haqqındakı biliklərin əldə edilməsinin mahiyyətinin qavranması bucağı altında birləşdirdiyi
bir zamanda mətn təfəkkür tipi, refleksiya edən şüur tipi olaraq gözdən keçirilməyə
başlanıb.Koqnitivizmin məqsəd və vəzifələri ədəbi əsərlərin təhlilinə stimul verir. Bu təhlillər ən
müxtəlif aspektlərdən – universal-ümumbəşəri təfəkkür arxetiplərinin, milli-spesifik idrak
stereotiplərinin aşkar edilməsi və reallıq faktlarının qiymətləndirilməsindən, milli mentalitet üçün
fundamental olan konseptlərin, etnos üçün presendent təşkil edən fenomen və adların müəyyən
edilməsi və şərhinə kimi bir çox məsələlər mərkəzə qoyularaq aparılmaqdadır. Koqnitiv təhlilin
konkret vəzifələri, bir qayda olaraq, tədqiqatın ümumi strategiyası ilə müəyyən edilir, ancaq,
fikrimizcə, bu zaman iki hal dəyişməz qalır. Birincisi, bədii əsərin materialı dilçilik və
ədəbiyyatşünaslıq arasındakı formal fərqlərə məhəl qoymamağı tələb edir. İkincisi, bədii mətn şüur
axını olaraq təhlil edilir.
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İNGİLİZ VE AZERBAYCAN ATASÖZLERİNDE KADIN KAVRAMI
Doç. Dr. Gülşen MEHERREMOVA
Azerbaycan Diller Üniversitesi, Tehsil-2 Fakültesi, İngilizcenin Leksikolojisi ve Üslup
Bilimi – 2 Bölümü, Azerbaycan, Bakü.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4681-0204
ÖZET
Atasözleri tarihen her bir halkın gelenekleri ve ulusal düşüncesiyle bağlı oluşmuş, zamanın tüm
sınavlarından başarıyla geçmiş ve günümüze çeşitli biçimlerde ulaşmıştır. Atasözlerinde kullanılan bazı
leksik birimler fikrin ifadesinde önemli faktör olarak görüldüğünden bunların içerisinde cinsiyetle ilgili
kelimelerin kullanılması daha çok ilgiye neden oluyor. Dikkat çeken böyle önemli hususlardan biri
atasözlerinde kadınlarla ilgili görüşlerin ve kavramların kullanılmasıdır. Dünyanın çeşitli halklarında
kadına farklı münasebet, ulusal değerlerden ve geleneklerden kaynaklanan düşünce tarzı bu halkların
atasözlerine de yansımıştır. Bu açıdan Azerbaycan ve İngiliz dillerinin deyimlerinde kadınlarla ilgili
fikir ve kavramlar kendi özelliklerine göre ayrılmaktadır.
Ortak Türk yazılı anıtlarında kadınlara ilişkin çok sayıda çeşitli deyimler yer almışdır ve bunlar eski
Türk yaşam ve düşünce tarzının ürünü gibi tezahür ediyor. İngiliz dilinde de tarihen oluşmuş ve kendine
özgü yönleriyle seçilen deyimlerin sayısı az değildir.
Azerbaycan ve İngiliz dillerinde kullanılan atasözlerinde kadına münasebeti ifade eden görüşler ve
yaklaşımlar da farklıdır. Burada kadının anne, evlat, gelin, kardeş konumunda olması açısından onun şu
yönlerden sunumunu koşullandıran ifadelere veya kavramlara rastlamak mümkündür. Bazı deyimlerde
ise bu düşünceler sadece mecazi karakter taşımaktadır; yani cümlenin yapısıyla semantiği farklıdır:
a) Kadınlarla ilgili genel görüşleri ifade eden deyimler: Kadın olmayan evde bereket de olmaz; A
woman’s thoughts are afterthoughts.
b) Kadını evlat açısından karakterize eden deyimler: Kız yükü, tuz yükü; Like mother, like daughter.
c) Kadını eş – hayat arkadaşı açısından karakterize eden deyimler: Ersiz (kocasız) avrat yüyensiz at
gibidir; The wife is the key of the house.
ç) Kadını anne gibi karakterize eden deyimler: Ana hakkı Tanrı hakkıdır; The mother of mischief is no
bigger than a midge’s wing.
d) Kadını gelin olarak karakterize eden deyimler: Gelin evin süpürgesidir; Happy is the bride that the
sun shines on.
e) Kadın kavramının kullanıldığı fakat farklı anlamların ifade edildiği deyimler: Kızım, sana diyorum,
gelinim, sən işit; Men make houses, women make homes.
Araştırmada bu konunun kapsamı daha geniş biçimde incelenecek ve bu yönden her iki dilde kulanılan
atasözleri karşılaştırmalı olarak öğrenilecektir.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Dili, İngilizce, Atasözleri, Kadın Konsepti, Farklı Yaklaşımlar.
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ŞUŞA ŞƏHƏRİNİN TOY ADƏT VƏ ƏNƏNƏLƏRİ
Qərənfil Məmmədzadə1
Antropologiya AMEA, Tarixi etnoqrafiya, Etnoqrafiya, Bakı, Azərbaycan
1

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6786-6402

XÜLASƏ
Azərbaycan toy mərasimi bir çox ayinlərin məcburi icrası ilə bağlı xalqımızın ən əlamətdar və təntənəli
ailə mərasimlərindən biridir. Toy özü üç mərhələdən ibarətdir: toydan əvvəlki dövr (evlənmə, nişan,
nikah), toy və toydan sonrakı dövr. Hər bir şəhərin, rayonun, hətta kəndin öz adət-ənənələri, mərasimləri
olub və indi də var. Azərbaycanın mədəniyyət şəhərlərindən biri olan Şuşa şəhərinin özünəməxsus adətənənələri vardır. Özündə qədim türk adət-ənənələrini təcəssüm etdirən Şuşa şəhərində toylar çox
rəngarəng, təntənəli və şən keçirilirdi, ümumşəhər bayramı hesab edilirdi. Təbii ki, əgər Ramazan və ya
Məhərrəm ayları yay fəslinə təsadüf etmirdisə, bir qayda olaraq, toy mərasimləri yayda baş verirdi.
Çünki Şuşa şəhəri dağlıq ərazi olduğu üçün burada qış sərt keçirdi, həm də yayda başqa yerlərdə
yaşayıb-yaradan şuşalılar öz doğma yurdlarına qayıdırdılar. Toyların Novruz bayramında və ya payızın
əvvəlində keçirilməsi adət idi. Keçmişdə toylara aşıqlar, xanəndələr muğam ifaçıları üçlüyü ilə, Şuşalı
imkanlılar isə hətta bir neçə qrup dəvət olunurdu. Məhz bu toylar həm də televiziya və radioların
olmadığı, konsert proqramlarının nadir olduğu dövrlərdə milli musiqinin, sənətkarlığın inkişafına,
muğam ifaçılarının, xalq mahnılarının populyarlaşmasına xidmət edirdi. İfaçıların hər biri ənənəvi
olaraq, müasir dillə desək, öz hitlərini ifa edib, həmişə yeni kompozisiyalar təqdim ediblər. Hər toy
böyük konsert proqramı idi. Qadınların toyunda rəqs etmək və oxumaq adət idi, kişilər isə söhbətə
qatılaraq musiqi dinləməyə üstünlük verirdilər. Amma təbii ki, toylarda kişilər də rəqs edirdilər. Üstəlik,
subay rəqslər mənimsənilirdi və kimsə rəqs edəndə digərləri dəstək əlaməti olaraq melodiyanın ritminə
əl çalırdılar. Şuşa toylarının məcburi elementi Cıdır düzündə müxtəlif kollektiv oyunlar və yarışlardır
(at yarışı, güləş, oxatma, nizə atma və s.). Məqalədə Şuşa şəhərinin adət və ənənələrinə nəzər salınmış,
bu adət və ənənələrinin rəngarəngliyi və özəlliyi öyrənilmişdir.
Açar sözlər: Şuşa, adət, ənənə, etnoqrafiya, Azərbaycan etnoqrafiyası, toylar
ABSTRACT
The Azerbaijani wedding ceremony is one of the most significant and solemn family ceremonies of our
people due to the mandatory performance of many rituals. The wedding itself consists of three stages:
the pre-wedding period (marriage, engagement, marriage), the wedding and the post-wedding period.
Every city, district, and even village has had and still has its own traditions and ceremonies. Shusha, one
of the cultural cities of Azerbaijan, has its own traditions. In the city of Shusha, which embodies the
ancient Turkic traditions, weddings were held in a very colorful, solemn and merry way, and were
considered a citywide holiday. Of course, if Ramadan or Muharram did not coincide with the summer
season, wedding ceremonies usually took place in the summer. Because the city of Shusha is a
mountainous area, the winter here was harsh, and in the summer the people of Shusha, who lived and
worked in other places, returned to their native lands. It was customary to hold weddings on Novruz
holiday or in early autumn. In the past, ashugs and singers were invited to weddings with a trio of mugam
singers, and even a few groups from Shusha were invited. It was these weddings that served the
development of national music, art, mugam singers, and folk songs in the absence of television and
radio, and in the absence of concert programs. Each of the performers has traditionally performed their
hits, in modern language, and has always presented new compositions. Every wedding was a great
concert program. It was customary for women to dance and sing at weddings, while men preferred to
join in the conversation and listen to music. But, of course, men also danced at weddings. In addition,
single dances were mastered, and when someone danced, others played the rhythm of the melody as a
sign of support. A mandatory element of Shusha weddings are various collective games and
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competitions (horse racing, wrestling, archery, javelin throwing, etc.) on the Racecourse. The article
looks at the customs and traditions of the city of Shusha, the diversity and uniqueness of these customs
and traditions.
Keywords: Shusha, customs, traditions, ethnography, Azerbaijani ethnography, weddings
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QLOBALLAŞAN DÜNYADA AZƏRBAYCAN DİLİNİN FUNKSİONAL SƏCİYYƏSİ
İsmayılova Mirvari Abbas qızı
ADPU, Müasir Azərbaycan dili kafedrası
professor, f.e.d.
XÜLASƏ
Məqalədə qloballaşan dünyada baş verən böyük kataklizmlərin dillərə, o cümlədən Azərbaycan dilinə
təsirindən, onun funksionallığını şərtləndirən amillərdən danışılır. Məlum olur ki, Azərbaycan dilinin
müqavimətinin və yad təsirlərə qarşı reaksiyasının gücü bir tərəfdən onun fonetik sisteminin, leksik
tərkibinin, morfoloji və sintaktik quruluşunun yüksək səviyyəsi, zəngin olması ilə bağlıdırsa, digər
tərəfdən bu məsələ psixoloji səciyyə daşıyır. İndi Azərbaycan dili öz ictimai mahiyyətinə, xidmət etdiyi
cəmiyyət vahidinə, istifadə dairəsinə, işlənmə sahələrinə görə çox dəyişmişdir. Belə ki, hər bir etnodilin
öz orijinallığını dirçəltmək və qorumaq hissi çox güclüdür. Qərbdə insanlar “fərqli olmaq hüquqlarına”
həssaslıqla yanaşır, onu qorumağa çalışırlar. Bununla sanki surətlə artan standartlaşma və qloballaşma
meylindən özlərini qoruyurlar. Qərb siyasətçiləri dillərin diferensiasiyası məsələsini düzgün
qiymətləndirməyə çalışır, dövlət isə regional dilləri qorumaq üçün dəstək verir. İndi Azərbaycan dili öz
ictimai mahiyyətinə, xidmət etdiyi cəmiyyət vahidinə, istifadə dairəsinə, işlənmə sahələrinə görə çox
dəyişmişdir. Əvvəllər Azərbaycan dili dünyada yayılmış dillərdən biri sayılırdısa, indi Azərbaycan dili
dünya dövlətlərindən birinin dilidir. Qloballaşan dünyada inteqrasiya prosesinin cəmiyyətin bütün
səviyyələrinə, o cümlədən dilə təsiri müəyyən dərəcədə gözləniləndir. Bunun ən başlıca səbəbi xalqların
milli mənliyinin, milli özünüdərk hissəsinin güclənməsi ilə bağlıdır. Hər bir xalq vahid dünyaya milli
kimliyini təqdim etməklə daxil olmaq istəyir və bu hiss müasir dövrümüzdə daha güclü şəkildə özünü
göstərir. Beləliklə, qloballaşan dünyada inteqrasiya prosesinin cəmiyyətin bütün səviyyələrinə, o
cümlədən dilə təsiri müəyyən dərəcədə gözləniləndir. Bunun ən başlıca səbəbi xalqların milli
mənliyinin, milli özünüdərk hissinin güclənməsi ilə bağlıdır. Hər bir xalq vahid dünyaya milli kimliyini
təqdim etməklə daxil olmaq istəyir və bu hiss müasir dövrümüzdə daha güclü şəkildə özünü göstərir.
Müasir dövrümüzdə gedən bu proseslər dilin bütün səviyyələrində öz təsirini göstərir, onun qorunmasına
tələbkarlığı artırır, dilin funksionallığını artırır.
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MƏHƏMMƏD FÜZULİNİN DİLİNDƏ ARXAİKLƏŞMİŞ MORFEMLƏR
ARCHAIC MORPHEMES IN THE LANGUAGE OF MOHAMMAD FUZULI
Kərimova İradə Məzahim qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
ORCID ID:0000-0002-8057-8333
Açar sözlər: arxaik, morfem, izafət, komponent, termin və s.
Orta əsr Azərbaycan ədəbiyyatı divan janrının ən görkəmli nümayəndələrindən biri Məhəmməd
Füzulidir. Görkəmli şairimiz Məhəmməd Füzuli yaradıcılığının qüdrəti onun şeiriyyətində öz əksini
tapmışdır. Füzuli bədii üslubda, şeiriyyətdə, fəlsəfi təfəkkürdə bir ənənə yaradaraq özündən sonra gələn
bütün sənətkarlara müəyyən təsir göstərməyi bacarmışdır. Şair o dövrün ədəbi dilimizin xüsusiyyətlərini
öz yaradılığında əks etdirmiş, onun inkişafına, sabitləşməsinə təsir göstərmişdir.
Klassik ədəbiyyatımıza nəzər salsaq görərik ki, fars dilində yazan şairlərin əsərlərində Azərbaycan dilinə
məxsus leksik, qrammatik və frazeoloji vahidlərin işlənməsinə təsadüf olunur ki, bu da dil tariximiz
baxımından əhəmiyyətlidir. M.Füzuli yaradıcılığında kifayət qədər izafət birləşmələrinə rast gəlmək
olur. İzafətlərə XVIII əsrə qədərki ədəbi dilimizdə əsasən poeziyamızda rast gəlinmişdir. “Artırma,
həddən artıq çoxaltma” mənasını verən “izafə” sözü ilə eyni kökdən olan ərəb mənşəli “izafət” termini
dilçilikdə “təyini söz birləşməsi” mənasında işlənməşdir. Füzulinin dilində işlənmiş elə izafətlər var ki,
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməmiş, eynilə saxlanılmışdır.
Dahi şairimizin dilində aparılmış müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, bugünkü gün ədəbi dilimizin
müasir mərhələsi ilə müqayisədə arxaikləşmiş morfemlər də vardır. Şairin bədii yaradıcılığında feilin
təsriflənməyən formalarından biri olan əmr şəklinin I şəxsin təkinin morfoloji göstəricisi – hal-hazırda
ədəbi dilimiz üçün arxaikləşmiş hesab olunan -ayın, -əyin, -ayım, -əyim, I şəxsin cəmini bildirən
arxaikləşmiş -avuz, -əvüz, -alım, -əlim, -alı,-əli, feili bağlamanın arxaikləşmiş -ğac, -gəc şəkilçilərinə
rast gəlmək olar.
Keywords: archaic, morpheme, adverb, component, term, etc.
One of the most prominent representatives of the divan genre of medieval Azerbaijani literature is
Mohammad Fuzuli. The power of the work of our famous poet Mohammad Fuzuli is reflected in his
poetry. Fuzuli managed to make a certain impact on all the artists who came after him, creating a
tradition in artistic style, poetry and philosophical thinking. The poet reflected the features of our literary
language of that time in his work, influenced its development and stabilization.
If we look at our classical literature, we can see that in the works of poets written in Persian, there is the
development of lexical, grammatical and phraseological units of the Azerbaijani language, which is
important for the history of our language. In M.Fuzuli's work it is possible to come across enough
combinations of exaggeration. Exaggerations are found in our literary language until the 18th century,
mainly in our poetry. The term "excess" of Arabic origin, which has the same root as the word "excess",
meaning "increase, excessive multiplication", has been developed in linguistics to mean "definition
word combination". There are such exaggerations in Fuzuli's language that have not been translated into
Azerbaijani, but have been preserved.
Observations in the language of our great poet give grounds to say that today there are archaic
morphemes in comparison with the modern stage of our literary language. One of the indefinite forms
of the verb in the poet's artistic work is the morphological indicator of the first person singular form of
the command form - archaic, -avuz, -avuz, -alim, which is currently considered archaic for our literary
language. , -alim, -ali, -ali, archaic -gac, -cag suffixes of verbs can be found.
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Orta əsr Azərbaycan ədəbiyyatı divan janrının ən görkəmli nümayəndələrindən biri Məhəmməd
Füzulidir. Mənbələrdə şairin digər adı Molla Məhəmməd Bağdadi kimi də anılmışdır.
Azərbaycan-türk şeirinin tacidarı görkəmli şairimiz Məhəmməd Füzuli yaradıcılığının qüdrəti onun
şeiriyyətində öz əksini tapmışdır. Füzuli bədii üslubda, şeiriyyətdə, fəlsəfi təfəkkürdə bir ənənə
yaradaraq özündən sonra gələn bütün sənətkarlara müəyyən təsir göstərməyi bacarmışdır. Dahi şairin
çoxcəhətli zəngin yaradıcılığında lirika mühüm yer tutmuşdur. Füzuli klassik şeirin, demək olar ki,
bütün növlərində əsərlər yazmış, fəlsəfi-ictimai tutumuyla yanaşı poetik dəyəri ilə də ölməz sənət
nümunələrinin müəllifi kimi tanınmışdır. Şairin xüsusən ana dilində yazmış olduğu “Divan” türk dili
anlaşılan ölkələrdə yayılmış, xüsusi məhəbbətlə oxunaraq türk xalqlarının ədəbiyyatlarına böyük təsir
göstərmişdir. Şair o dövrün ədəbi dilimizin xüsusiyyətlərini öz yaradılığında əks etdirmiş, onun
inkişafına, sabitləşməsinə təsir göstərmişdir. Onun lirik şeirlərinin böyük əksəriyyəti qəzəl janrında
yazılmışdır. Bu janr şairin təbiətinə, ruhuna, bədii istedad və zövqünə uyğun gəldiyindən o, özünün lirik
duyğu və düşüncələrini daha çox bu formada yazdığı əsərlərdə ifadə etmişdir. Şair qəsidə, qəzəl,
müsəddəs, tərkibənd, tərcibənd, rübai, qitə və mürəbbelərini üç dildə (türk, fars və ərəb) yazmışdır.
M.Füzuli yaradıcılığında kifayət qədər izafət birləşmələrinə rast gəlmək olur. İzafətlərə XVIII əsrə
qədərki ədəbi dilimizdə əsasən poeziyamızda rast gəlinmişdir. “Artırma, həddən artıq çoxaltma”
mənasını verən “izafə” sözü ilə eyni kökdən olan ərəb mənşəli “izafət” termini dilçilikdə “təyini söz
birləşməsi” mənasında işlənməşdir.
Y.Seyidov izafətlərin ərəbcə olub, ərəb və fars dillərinin qaydalarına əsaslanan ismi birləşmələri ifadə
etmək üçün bir termin kimi Azərbaycan dilçiliyinə gətirilməsindən və klassik ədəbi dilimizdə və bunun
təsiri ilə sonrakı dövr Azərbaycan ədəbi dilində ərəb və fars tərkiblərindən geniş dairədə istifadə
edildiyindən bəhs etmişdir (6. s.160).
Ərəb və fars dillərindən alınma sözlərin bir çoxu bu gün də ədəbi dilimizin lüğət tərkibində
işlənməkdədir.
Füzulinin dilində işlənmiş elə izafətlər var ki, Azərbaycan dilinə tərcümə edilməmiş, eynilə
saxlanılmışdır.
Gərmdir şamü səhər mehrinlə çərxi-lacivərd,
Gəha sirişki-al edər izharü gəh rüxsari-zərd.
***
Rəhm et iştə dili-dərviş çəkən ahlərə
Ki, gəda ahi əsər eylər olur şahlərə.
Çərxi-lacivərd, sirişki-al, rüxsari-zərd və dili-dərviş söz birləşmələri qəzəldə izafət birləşmələri olaraq
işlənmişdir.
Klassik ədəbiyyatımıza nəzər salsaq görərik ki, fars dilində yazan şairlərin əsərlərində Azərbaycan dilinə
məxsus leksik, qrammatik və frazeoloji vahidlərin işlənməsinə təsadüf olunur ki, bu da dil tariximiz
baxımından əhəmiyyətlidir. Dahi şairimizin dilində işlənmiş izafət tərkiblərini həcminə görə
qruplaşdırsaq onların iki komponentli, üç komponentli, dörd komponentli və beş komponentli olduğunu
görmək mümkündür.
İki komponentli izafət tərkiblərinə nümunə olaraq:
Ayinə sevər candan rüxsareyi-cananı,
Bir ğayətə yetmiş ki, ayrılsa, çıxar canı.
***
Batdı əncüm, çıxdı gün, ya bir əsiri-eşqdir,
Tökdü dürri-əşki, çəkdi ahi-atəşbar sübh?
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Üç komponentli izafət tərkiblərinə nümunə olaraq:
Qəzəldür səfabəxşi-əhli-nəzər,
Qəzəldür güli-bustani-hünər.
***
Eşq kilki çəkdi xət hərfi-vücudi-aşiqə,
Kim, ola sabit həq isbatında nəfyi-maəda.
Dörd komponentli izafət tərkiblərinə nümunə olaraq:
Rütbeyi-hikməti-me’raci-kəmalinə görə,
Hükəma firqeyi-dun, fəlsəfə cəm’i-süfəha.
***
Nəqdi-can taraci-qəmdən saxlamaq düşvardır,
Eşq ta səngi-məlamətdən həsar etməz mana.
Beş komponentli izafət tərkiblərinə nümunə olaraq:
Zahida, sən qıl təvəccəh guşeyi-mehrabə kim,
Qibleyi-taət xəmi-əbruyi-dilbərdir mana.
Ey Füzuli, cəm olur peyvəstə el nəzzarəmə,
Ərseyi-dəşti-cünun səhrayi-məhşərdir mana.
Füzuli yaradıcılığına fikir versək orada işlənmiş tərkiblərin yaranmasında bir sıra sözlər var ki, öz
intensivliyi ilə diqqət cəkir. Şairin şeiriyyətində tərkibində ən çox işlədilmiş sözlər dil, eşq, qəm, dərd,
fəqan, fələk, cünun, dilbər və s. bu kimi sözlərdir ki, bu da onun şeirlərinin ümumi əhvali-ruhiyyəsi ilə
səsləşən bir cəhətdir. Yuxarıda sadalanan bu sözlər əhli-dil, dili-şeyda, dili-zar, suzi-dil, bəlayi-eşq,
bəlayi-can, qəmi-eşq, dərdi-eşq, gənci-gövhəri-eşq, kün-fəkan, abi-həyat, həyati-can, dövrani-fələk,
həyati-canfəza və başqa bu kimi izafət birləşmələrinin yaranmasında iştirak etmişdir.
Mənim tək hiç kim zarü pərişan olmasın, ya Rəb!
Əsiri-dərdi-eşqü daği-hicran olmasın, ya Rəb!
***
Ruzigarım buldu dövrani-fələkdən inqilab,
Qan içər oldum, əyağın çəkdi bəzmimdən şərab.
***
Dərdi-eşqim dəf’inə zəhmət çəkər daim təbib,
Şükr kim, olmuş ona zəhmət, mənə rahət nəsib.
İzafət tərkibləri öz yazılışı etibarilə mürəkkəb sözə bənzəsələr də əslində arxaik söz birləşmələrinin bir
növüdür. Buradakı arxaiklik daha çox semantikanın deyil, formanın köhnəlməsində özünü göstərir.
Müasir dilimizdə klassik və ya təmtəraqlı üslubun elementləri kimi səciyyələndirilən izafət tərkiblərinin
böyük əksəriyyəti artıq aktivliyini itirərək dilimizin tarixi sintaksisində qalmışdır. Füzuli şeiriyyətində
işlədilən izafət tərkiblərinin bir çoxu sonralar dilimizin qrammatik quruluşuna, söz birləşməsi modelinə
uyğunlaşdırılaraq istifadə olunsa da, əksəriyyəti həm məzmun, həm də formaca arxaikləşərək
unudulmuşdur.
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Dahi şairimizin dilində aparılmış müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, bugünkü gün ədəbi dilimizin
müasir mərhələsi ilə müqayisədə arxaikləşmiş morfemlər də vardır. Füzulinin dilində aparılmış
tədqiqatlar zamanı feilin təsriflənməyən formalarından biri olan əmr şəklinin I şəxsin təkinin morfoloji
göstəricisi muasir ədəbi dilimizdə -ım4 şəklində sabitləşsə də, XVIII əsrə qədərki ədəbi dilimiz üçün
səciyyəvi olan lakin hal-hazırda ədəbi dilimiz üçün arxaikləşmiş hesab olunan -ayın, -əyin, -ayım, -əyim
variantında da işləndiyinə rast gəlmək olar. Bu morfem “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının və klassiklərin
dilində aktiv şəkildə işlənmişdir. M.Füzuli yaradıcılığında da bu morfem demək olar ki, öz aktivliyi ilə
seçilir:
Onca qılayın sənə rəvan gənc,
Kim yer yüzünün eyləyə nəhan gənc.
***
Bildir, qılayın siyah bəxtin,
Bir ah ilə tarümar təxtin.
Azərbaycan dilçiliyində feilin əmr şəklinin I şəxsin təkinin morfoloji göstəricisi haqqında bir-birini
təkzib edən müxtəlif fikirlər mövcuddur. Bu morfem haqqında Ə.Dəmirçizadənin, H.Mirzəzadənin,
M.Şirəliyevin, M.Rəhimovun və başqalarının tədqiqatları maraq doğurur.
H.Mirzəzadənin fikrincə, -ayım2 arxaik şəkilçisinin tərkibindəki, “-a, -ə” arzu və istək məzmunu
bildirən əlamət, “y” bitişdirici ünsür, “-ım, -im” isə birinci şəxs şəkiçisidir (5. s.140).
R.Eyvazova bu morfemin arzu şəklini bildirməsini qeyd etmişdir (2. s.96-107). Lakin Qərbi Azərbaycan
şivələrində -ayım, -əyim morfemi əmr, təkid mənasını yaratmağa xidmət edir. M.Rəhimov
Ə.Dəmirçizadənin “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında -ayın, -əyin formasının yalnız I şəxsin təkini
bildirmək üçün işləndiyini göstərməyə çalışdığını, lakin H.Mirzəzadənin bu fikrə qarşı çıxdığını qeyd
etmişdir. O, dastanın müxtəlif nüsxələri üzərində apardığı müşahidələrini ümumiləşdirərək qeyd edir ki,
“Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsində -ayın, -əyin forması, doğrudan da, əmrin yalnız I şəxs təkini bildirmək
üçün işlənmiş, I şəxsin cəmi mənasında isə bu abidədə istemal olunmamışdır” (5. s.39).
Hazırda I şəxsin təkinin əmr göstəricisi hesab olunan -ım4” şəkilçisi türk dilində -ayım, -eyim,
türkmən dilində -ayın, -eyin, qaqauz dilində -aim, -eim, (-əim), fonovariantlarında işlənməkdədir.
Müasir ədəbi dilimizdə əmr şəklinin I şəxsin cəmini bildirən “-aq2” morfemi şairin şeirlərində
arxaikləşmiş -avuz, -əvüz, -alım, -əlim, -alı,-əli şəkilçiləri ilə işlənmişdir:
Fəthi meyxanə üçün oxuyalım fatihələr,
Ola kim, üzümüzə açıla bir bağlı qapu.
Nicə bir nəfsə zirdəst olalım,
-avuz, -əvüz, şəkilçisinin sinonimi kimi işlənən -aq2 şəkilçisi XVIII əsrdən sonra daha cox işlək
olmuşdur.
Tarixi mənbələrdə o cümlədən Füzulinin yaradıcılığında vaxilə ədəbi dilimizdə feilin əmr şəklinin II
şəxsin təkini bildirmək üçün -gil, -ğıl, -gilən,-ginən,-qınan, ğınan, -gunan, -gör arxaikləşmiş
morfemlərdən istifadə olunmuşdur:
Zərdalu eşitdi, nərə urdu,
Kim, - Gilası görgilən, qudurdu!
Əmr şəklinin -gilən forması dilimizdə əsasən XVII-XVIII əsrlərdən daha geniş yayılmağa başlamış və
çox məhsuldar şəkilçi olmuşdur. -gilən formantı daha çox əmrə qətilik, təkid çaları verir. Bu arxaik
morfem “-gil” əmr formantı və II şəxsin təkinin şəxs sonluğu olan “-ən” morfemindən yaranmışdır.
M. Şirəliyev isə bu şəkilçinin dialekt və şivələrdə -qınan, -ginən variantlarında işləndiyini qeyd etmişdir
(5. s.191).
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Füzuli yaradıcılığında rast gəlinən morfemlərdən biri də, əmr şəklinin hazırda ədəbi dilimiz üçün arxaik
hesab olunan lakin tarixən işlək olmuş morfemlərindən biri də II şəxsin cəmini bildirən -ıŋ,-iŋ, -uŋ, -üŋ
şəkilçiləridir:
Ey müsəlmanlar, biliŋ kim, yar ilə xoşdur cahan,
Çünki yardan ayru düşdüm, bu cahanı neylərəm?
-Gör arxaik morfemi daha çox “elə”, “ol”, “qıl” kimi köməkçi feillərə qoşularaq II şəxsin təkinin
əmr şəklini formalaşdırır. Bu şəkilçinin qoşulduğu feillər əsasən arzu, istək şəklində olur. Dahi
şairimizin şeirlərində “-gör” arxaik morfeminə kifayət qədər rast gəlmək olur:

Peyğəmbərin sözüdür, həm tanrının kəlamı,
Şol əhdü şol əmanət gör kim, nə iddiadır.
Kişvəri-əmnü afiyət, mərifətin kilididir,
Ey məliki-zəmanə, gəl fərh edə gör bu kişvəri
Dahi şairimizin bədii yaradıcılığında həm feilin, həm də zərfin bir sıra xüsusiyyətlərini daşıyan
arxaikləşmiş -ğac, -gəc feili bağlama şəkilçilərinə də rast gəlmək mümkündür.
Can çıxır təndən könül zikri-ləbi-yar eyləgəc,
Tən bulur can yenlədən ol ləfzi təkrar eyləgəc.
Olmaya bir fitnə peyda ola, bidar eyləgəc.
Gül olur əfsürdə tərki-söhbəti-xar eyləgəc.
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QARABAĞ XALÇAÇILIQ MƏKTƏBI TARIXINƏ BIR NƏZƏR
A LOOK AT THE HISTORY OF THE KARABAKH CARPET SCHOOL
Günel Həmidqızı Əmilova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Ümumi tarix və tarixin tədrisi texnologiyası kafedrasının müəllimi
AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun doktorantı
ÖZET
Azərbaycanın ən qədim mədəniyyət mərkəzi olan Qarabağ tarixən bir çox sənət növlərinin yaradıcısı
və daşıyıcısı olmuşdur. Tarix boyu Qarabağda mövcud olan çoxsaylı sənət növlərindən aparıcı yeri
xalçaçılıq sənəti tutmuşdur. Yaradıcı və gəlirli sənət sahələrindən biri olan xalça sənətinin izləri
eramızdan əvvəlki minilliklərə gedib çıxır. Qarabağ xalçaçılıq sənəti Azərbaycan xalqının qədim sənət
növlərindən biri olaraq mədəniyyətimizin tərkib hissəsini təşkil edir.
Əsrlərdən bəri
inkişaf
edən
Qarabağ
xalçaçılığı çeşidli xalça
növlərinə
malikdir.
Qarabağda xalçaçılığın yaranma tarixi
Azərbaycanda
xalçaçılığın yaranma
tarixi
ilə
bağlıdır. Ona görə ki, bu ərazidə, həmçinin də Qarabağda artıq e.ə. II minillikdən-Tunc
dövründən bu günə kimi xalçaçılığın inkişafı izlənir. Hazırda Qarabağ xalçaları dünyanın bir çox
muzeylərində nümayiş etdirilir. Amma bir çox halda bəzi muzeylərdə bu sənət nümunələri "İran
xalçası", "Qafqaz xalçası" və digər adlarla təqdim olunur. Bundan əlavə ermənilər digər mədəniyyət
incilərimizə əl uzatdıqları kimi, Qarabağ xalçalarımıza da göz tikirlər. Onlar Azərbaycana məxsus
xalçalarla özlərini dünyaya tanıtmağa çalısırlar. Bunun əksi olaraq Qarabağ xalçalarını araşdıran xarici
tədqiqatçılardan biri olan Corc Bannon “Bir qrup Şuşa xalçaları barədə» məqaləsində yazırdı ki, bu
xalçalar Şuşa şəhər xalçalarının nümunəsidir və şəhər Azərbaycan əhalisinin zövqünü və ənənəsini əks
etdirir.Ümumiyyətlə, hələ XIX əsrin sonlarında nəşr olunmuş materiallarda Şuşada toxunan xalça və
palazların öz kəmiyyət və keyfiyyətinə görə bütün Qafqazda birinci yer tutduğu qeyd edilirdi.
Açar sözlər:Qarabağ, mədəniyyət, xalçaçılıq sənəti, muzey
ABSTRACT
Karabakh, the oldest cultural center of Azerbaijan, has historically been the creator and bearer of many
arts.Throughout history, the art of carpet weaving has taken the leading place among the many types of
art existing in Karabakh.Traces of carpet weaving, one of the most creative and lucrative fields of art,
go back thousands of years BC.Karabakh carpet weaving is an integral part of our culture as one of the
ancient arts of the Azerbaijani people.
Karabakh carpet weaving, which has been developing for centuries, has a variety of carpets. The history
of carpet weaving in Karabakh is connected with the history of carpet weaving in Azerbaijan.Because
in this area, as well as in Karabakh, already in BC. The development of carpet weaving has been
observed since the 2nd millennium-Bronze Age.At present, Karabakh carpets are displayed in many
museums around the world. However, in many cases, some museums present these works of art under
the names "Iranian carpet", "Caucasian carpet" and others.In addition, Armenians look at our Karabakh
carpets, as well as other cultural pearls.They try to introduce themselves to the world with Azerbaijani
carpets.On the contrary, George Bannon, one of the foreign researchers of Karabakh carpets, wrote in
his article "On a group of Shusha carpets" that these carpets are an example of Shusha city carpets and
reflect the taste and traditions of the Azerbaijani people.In general, the materials published in the late
19th century noted that carpets and rugs woven in Shusha ranked first in the whole Caucasus in terms
of quantity and quality.
Key words: Karabakh, culture, carpet weaving, museum,
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MÜƏLLİM ETİKASININ PEDAQOJİ FƏALİYYƏTƏ TƏSİRİ
Mehriban Namiq qızı Əhmədova
Şamaxı şəhər Avropa liseyin müəllimi
Açar sözlər: müəllim, tərbiyə, əxlaq, pedaqoji fəaliyyət
Key words: a teacher, personal discipline , moral discipline, pedagogical activitiy
GİRİŞ
Müasir müəllimin pedaqoji fəaliyyətində pedaqoji etikanın əsas amillərdən biri olduğu haqda istənilən
qədər lazimi fikirlər söylənilmişdir.Bu gün isə danışacağımız mövzu müəllimin pedaqoji etikası deyil,
şəxsi etikasının, əxlaqi tərbiyəsinin pedaqoji fəaliyyətinə təsiridir. Müəllim şəxsi həyatını nə qədər
düzgün qaydada qura bilirsə, pedaqoji fəaliyətində yüksək istedadını, təcrübsini şəxsi mədəniyyəti və
etikası ilə tamamlamış, zənginləşdirmiş olur. Savadlı müəllim şəxsi həyuatında, ailə etikasında
nöqsanlara yol verirsə, ailə problemlərinin düzgün həll etmirsə, o zaman pedaqoji fəaliyyətinə də mənfi
təsir göstərir, nüfuz dairəsinin kiçiltmiş olur. Bu daha çox rayon, kənd, qəsəbə, ümumtəhsil
məktəblərində fəaliyyət göstərən müəllimlərə aiddir. Çünki şəhər məktəblərində hər hansı bir fənni
tədris edən müəllim ailə etikasını, əxlaqi tərbiyəsini şagird bir o qədərdə yaxından tanımaya bilər. Lakin
kənd, qəsəbə yerlərində vəziyyət başqasdır. Müəllimin ailə etikası, əxlaqi tərbiyəsi ətrafdakı insanlara
əksər hallarda güzgü kimi məlum olur.
Ulu öndər Heydər Əliyev müəllimin şəxsi tərbiyəsinin, onun pedaqoji fəaliyyəti üçün çox önəmli
olduğunu qeyd edərək deyirdi: “ Müəllim məktəbdə örnək olmalı, dərslərdə və sinifdənkənar
məşğələlərdə təbliğ etdiyi əxlaq normalarını öz şəxsi nümunəsi ilə möhkəmləndirməlidir. Davranışında
da, söz-söhbətində də, geyimində də.Axı hər bir müəllimi daim onlarca diqqətli, tələbkar uşaq gözü
müşahidə edir. Uşaqlar isə saxtakarlığı xüsusilə tez görüb duyurlar, onlar öz tərbiyəçilərinin sözü ilə işi
arasındakı fərqin üstündən keçmirlər. Buna görə də müəllimin mənəvi aləmi və zahiri siması uşaqlara
aşılamaq istədiyimiz ideala uyğun gəlməlidir”.
Müəllimin, həmdə müasir müəllimin əxlaq tərbiyəsi üçün nə qədər yerində deyilmiş sözlərdir.Bu gün
istənilən ortayaşlı və yaxud yaşlı bir insandan: “ Uşaq yaşlarında müəllim haqqında hansı təsəvvürlərə
malik olmuşsan?” soruşanda əksəriyyətinin cavabı eyni olacaq. Fikirləşirdik ki, “Müəllim çörək yeyə
bilirmi?”, “ Müəllim çay içə bilirmi?”, “Müəllim gülüb-ağlaya bilirmi?” və s.
Bu gün müasir dövrdə müəllimin şəxsi həyatında yaşadığı problemləri şagird çox vaxt yerli-yataqlı bilir
və müəllim çox zaman pedaqoji fəaliyyətində şəxsi həyatı ilə bağlı etdiyi səhvlərin, nöqsanalrın
əziyyətini çəkməli olur.
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CULTURAL CAPITAL OF THE TURKIC WORLD: SHUSHA MORNING
Shukurov Niyameddin Soltan oglu
Baku Slavic University
Keywords: Susa, culture, Turkish,
The International Organization of Turkic Culture (TURKSOY) has declared the Azerbaijani city of
Shusha as the cultural capital of the Turkic world for 2023. Shusha, known for its rich historical and
cultural heritage, was chosen as next year's cultural capital on the recommendation of Azerbaijan's
Culture Ministry and with the approval of the members of the TURKSOY Permanent Council.The city
was declared Azerbaijan's cultural capital last year, months after it was liberated from nearly three
decades of Armenian occupation. AfterAzerbaijan back its Armenian-occupied territories, Türkiye and
Azerbaijan declared the "Susha Declaration", a pact that focuses on defence cooperation and establishing
new transportation routes.
Described as the “cradle of Azeri culture,” Shusha was home to
Azerbaijani intellectuals, poets, and writers and houses important cultural sites such as mosques and
mausoleums. Shusa city holdsreligious and cultural history, serving as a fortress cityin the and still .
Shusha sits perched high above other towns and cities in the region. Its views and mountainous terrain
give it a strategic advantage with which the entire occupied region can be kept under control. The city
is also a formidable natural fortress. Steep cliffs drop off from the edges of the city on three sides and a
lone major road passes north to south along the western edge of the city. Shusha is declared as the
cultural capital of Azerbaijan in order to restore the city's historical appearance, to bring its former glory
to it and to reunite it with the traditionally rich cultural life, as well as to promote it in the international
arena as a pearl of centuries-old rich culture, architecture, and urban planning of Azerbaijan, according
to the order published on the Azerbaijani President's official website.
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USING PROGRAMMING LANGUAGE IN EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL
Assoc.Prof. Sevinj Jabrayilzadeh
Azerbaijan State Pedagogical University, Faculty Of Mathematics, Department Of Computer Science,
Baku, Azerbaijan
ORCID ID: 0000-0002-1499-2106
Khuraman Alieva
Azerbaijan State Pedagogical University, Faculty Of Mathematics, Department Of Computer
Science, Baku, Azerbaijan
ORCID ID: 0000-0001-9015-8802
ABSTRACT
Nowadays the young children rarely learn Python in primary schools. Although from the age of about
6, students are ready to get started with Python coding, in almost all schools, they only learn some basic
coding concepts using children's platforms such as Scratch at this age. Scratch is easier to teach than
Python and is therefore preferred by primary schools to cover the topics required by the curriculum.
Scratch is the world’s largest coding community for children and a coding language with a simple visual
interface that allows young people to create digital stories, games, and animations. Scratch is designed
developed, and moderated by the Scratch Foundation, a nonprofit organization. Scratch promotes
computational thinking and problem solving skills; creative teaching and learning; self-expression and
collaboration; and equity in computing. Scratch is always free and is available in more than 70
languages. In the process students learn to think creatively reason systematically and work
collaboratively – essential skills for everyone in today’s society.
In this article we will discuss using program coding in education of informatics in primary education by
applying comparison of Python and Scratch .
Kids could be doing more Python coding at school, in theory. However, the reality is that programming
in general, and Python in particular, are difficult subjects to teach in a thorough and engaging manner
without specialised instructors. This is a challenge that doesn't have any easy solution, and it's unlikely
that schools will be able to cover much more Python coding than they already do in the foreseeable
future.
Keywords: Python, Scratch Foundation programming languages , program coding,
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44 GÜNLÜK VƏTƏN MÜHARİBƏSİNİN DÜNYA HƏRB TARİXİNDƏ YERİ
THE PLACE OF THE 44-DAY WAR IN THE WORLD MILITARY HISTORY
Anar Nadir oğlu İsmayılov
Mingəçevir Dövlət Universiteti
Humanitar fənlər,Mingəçevir,Azerbaycan
https://orcid.org/0000-0001-8149-0336
ÖZET
2020-ci ilin sentyabr ayının 27-də Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində yerləşmiş işğalçı Ermənistan
ordusu hissələrinin növbəti təxribatlarına cavab olaraq Azərbayacan Silahlı Qüvvələri tərəfindən əkshücum əməliyyatı başladıldı. Ermənistanın hərbi və siyasi rəhbərliyinin dekonstruktiv davranışları,
verdikləri məsuliyyətsiz açıqlamalar, münaqişənin tənzimlənməsi üçün məsuliyyət daşıyan beynəlxalq
təşkilatların hərəkətsizliyi Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün hərb yoluna əl atmasını
şərtləndirmişdi. Azərbaycan Respublikası beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə istinad etməklə,
müharibə dövrü qaydalarına əməl etməklə özünün işğal edilmiş ərazilərini azad etmək üçün müharibəyə
başlamış, cəmi 44 gün ərazində 300-dəm artıq şəhər, qəsəbə və kəndi hərbi qələbələrlə düşmən
tapdağından azad etmişdir. 2020-ci il noyabr ayının 10-da Azərbaycan və Rusiya Prezidentləri,
Ermənistan Baş Naziri tərəfindən imzalanan üçtərəfli bəyatana uyğun olaraq daha 3 rayondan
Ermənistan Respublikasının işğalçı ordusunun hissələri çıxarılmışdır.
44 günlük müharibə təkcə regionda yeni geosiyasi situasiyanın yaranması, Azərbaycanının işğal altında
olan ərazilərinin azad edilməsi ilə əlamətdar olmamışdır. Bu dünyanın müasir hərb tarixinə ən sürətli və
ən modern hibrid müharibələrdən biri kimi düşmüşdür. Vaxtilə Ermənistanı dəstəkləyən bəzi ölkələrin
dəstəyi, dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan erməni terrror-siyasi qruplaşmalarının da iştirakı ilə
Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazilərini 6 il ərzində (1988-1994) işğal edilmişdilərsə,
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə əraziləri azad etmə və düşməni təslim olmağa məcbur etmə
əməliyyatları üçün cəmi 44 gün yetərli olmuşdu. Əgər vaxtilə Ermənistan silahlı birləşmələri bu
ərazilərdə yaşayan mülki azərbaycanlı əhaliyə qarşı soyqırım və qırğınlar törətməklə işğal müharibəsi
aparmışdılarsa, Azərbaycan ordusu apardığı əməliyyatlar zamanı mülki əhalinin yaşadığı və ya sığındığı
hər hansı obyektə zərbələr endirilməmişdir. Bir çox hallarda müharibənin gedişatında erməni
birləşmələrinin mülki əhalidən qorunmaq üçün qalxan kimi istifadə etmək niyyətlərinin qarşısı keçirilən
çox dəqiq əməliyyatlarla alınmışdır. Ərazilərin işğaldan azad edilməsi əməliyyatları zamanı müxtəlif
qoşun növlərinin koordinasiyalı fəaliyyəti çox böyük məharətlə təmin edilmişdi. Yüksəkdəqiqlikli
texnoloji silahlardan peşəkarlıqlar istifadə edilmiş, dünyanın ən müxtəlif ölkələrinin, xüsusən İsrail və
Türkiyə silah sənayesinin məhsulları döyüş əməliyyatlarında ustalıqla sintez edilmişdi. Müharibənin
dünya hərb tarixi üçün əhəmiyyətini artıran səbəblərdən biri də ordunun xüsusi hissələrinin hərbi
əməliyyatlarda iştirakı olmuşdu. Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlı hissələrinin xüsusən Şuşa
şəhərinin azad edilməsində nümayiş etdirdiyi peşəkarlıq nəinki ayrı-ayrı ölkələrin hərb mütəxəssisləri,
hətta Ermənistanın öz yüksək çinli hərbiçiləri tərəfindən etiraf olunmaqdadır.
Açar sözlər: Müharibə, hibrid, Azərbaycan Ermənistan

ABSTRACT
On September 27, 2020, in response to further provocations by the invaderArmenian army units located
in the occupied territories of Azerbaijan, the Azerbaijani Armed Forces launched a counter-attack
operation.The deconstructive behavior of the Armenian military and political leadership, their
irresponsible statements, the inaction of international organizations responsible for the settlement of the
conflict led Azerbaijan to resort to military means to ensure its territorial integrity.Referring to the norms
and principles of international law, the Republic of Azerbaijan started the war to liberate its occupied
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territories by following the rules of the war period.In just 44 days, more than 300 cities, towns and
villages were liberated from the clutches of the enemy with military victories. In accordance with the
tripartite statement signed by the Presidents of Azerbaijan and Russia and the Prime Minister of Armenia
on November 10, 2020, units of the occupying army of the Republic of Armenia were withdrawn from
3 more regions.
The 44-day war was not only marked by the emergence of a new geopolitical situation in the region and
the liberation of the occupied territories of Azerbaijan.It is one of the fastest and most modern hybrid
wars in the modern military history of the world.If the Armenian armed forces occupied the territories
of Azerbaijan for 6 years (1988-1994)with the support of some countries that once supported Armenia,
with the participation of Armenian terrorist-political groups from around the world, only 44 days were
enough for the Azerbaijani Armed Forces to liberate the territories and force the enemy to surrender.In
the past, Armenian armed forces waged an occupation war by committing genocide and massacres
against the Azerbaijani civilian population living in these areas. In contrast, during the operations, the
Azerbaijani army did not strike any objects inhabited or sheltered by the civilian population.In most
casesintentions of Armenian formations to use civilians as a shield to protect themselves in the course
of the warwere prevented by very precise operations.During the operations to liberate the territories, the
coordinated activity of different types of troops was ensured with great skill.High-precision
technological weapons were professionally used, and the products of the world’s most diverse countries,
especially Israel and Turkey, were skillfully synthesized in combat operations.One of the reasons for
the increasing importance of the war for world military history was the participation of special forces in
military operations.The professionalism demonstrated by the special forces of the Azerbaijani army,
especially in the liberation of Shusha, is recognized not only by military experts from different countries,
but also by Armenia’s own senior military.
Keywords:war, hybrid, Azerbaijan, Armenia
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QARABAĞIN TOY ADƏTLƏRİ
Elmira Hacıyeva
AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi,
Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrası, magistr
ORCID NO : 0000-0003-0750-3682
Açar sözlər: Qarabağ, milli-mənəvi dəyərlər, toy adətləri.
Azərbaycanın zəngin mədəniyyət mərkəzi sayılan Qarabağın özünəməxsus toy adətləri vardır.
Qarabağın Ağdam bölgəsində qızın evlənməyə hazır olub olmadığını bilmək üçün belə bir üsuldan
istifadə edilirdi. Belə ki, evlənəcək qızı kəndin yaşlısı papaq ilə vururdu. Qız hərəkət etməzdisə, onun
evlənməyə hazır olduğu bəlli olurdu.
Qarabağın Kəlbəcər bölgəsində isə oğlanın atası bəyəndikləri qızı toyda rəqsə dəvət edir, onun
yaylığının bir kənarına bir abbası və ya qızıl üzük qoyurdu. Qız evə gəldikdən sonra razılığını
bildirərdisə, yaylığın kənarındakı əşya bir həftə saxlanılır və sonra təhvil verilirdi. Razılıq verməzdisə,
yaylıq geri qaytarılmırdı. Beləliklə, qızın bəyənilməsi əsasən toylarda olurdu. El-oba arasında deyilən
“Toy toyu gətirər” deyimi də bununla bağlı işlənirdi.
Şuşanın sərt iqlimi ilə əlaqədar burada toylar əsasən yayda olurdu.
XVIII-XIX əsrlərdə Şuşada toylar 3, 7, 14, 21 və bəzən də 40 gün davam edərdi. Tarixdən də məlumdur
ki, Xurşudbanu Natəvan oğlu Mehdiqulu xana qırx gün qırx gecə toy edib.
Qubadlı ərazisində toylar daha çox payız aylarında keçirilirdi. Yayda, qışda az hallarda toy olurdu.
Yaşlıların dediyinə görə, may ayı boş, uğursuz, xoşbəxtlik gətirməyən bir ay kimi dəfələrlə elin
sınağından keçmişdi. Ona görə də bu ayda heç bir xeyir iş, toy keçirilmirdi.
Qarabağda “Hümmət toyu” deyilən bir adət də var idi. Kənd ağsaqqalı yoxsul, valideynləri olmayan bir
gəncin toyunu təşkil edir və kənd camaatını bu toya dəvət edirdi. Toya gələnlər də imkanları
müqabilində yeni qurulan ailəyə lazım olan əşyalardan, ərzaqdan “toy payı” gətirirdi.

PROCEEDINGS BOOK

154

www.karabaghconference.com

KARABAKH
III. INTERNATIONAL CONGRESS OF MODERN STUDIES IN SOCIAL SCIENCES AND
HUMANITIES
"YEAR OF SHUSHA- 2022"
June 7-10, 2022 Karabagh/Azerbaijan

CELALİ İSYANININ TARİHSEL KÖKLERİ VE "KÖROĞLU" DESTANINDAKİ
TEZAHÜRÜ
Amənə Kərbalayeva
Azərbaycan Bakı şəhəri Qərbi Kaspi Universitite Tarix Vətən Tarixi
ORCID ID: 0000-0001-8397-561X
ÖZƏT
Dövlətçilik ənənəsinə sahib olan hər bir xalq tarixin müxtəlif dövrlərində qəhrənamlıq dastanları
yaratmışdır. Daha dəqiq desək hər bir xalqın qəhrəmanlıq dastanı həmin xalqın məhz dövlət quruculuğu
dövrünə təsasüf edir. Bu məsələyə konkret bir etnosun tarixini nəzərə almadan daha geniş aspekdən,
“Şərq-Qərb” kontekstindən baxsaq bu faktorun məhz dövlətçilik ənənəsi ilə bağlı olduğunu daha aydın
şəkildə görümüş olarıq.
Yaxud Almanlara məxsus “Nibelunqlar nəğməsi” atilla obrazı Etsel adı altında təqdim olunmaqdadır.
Hun dövlətinin qurucusu tarixi şəxsiyyət Atillanının bu dastanlarda öz əksini tapması təbii ki, tarixi
dövrlə bir başa əlaqəli idi. Xüsusən də Bavariya kralı Tiodrihin həmin dövrdə Romalılar tərəfindən 20
il əsir saxlanılması Atilla ordusunun Roma imperiyasını çökdürdükdən sonra isə almanların öz
azadlığına qovuşması “Nibelunqlar nəğməsi” dastanının yaranmasına təkan vermiş oldu. Bu kimi halları
bir çox Avropa dastanlarına şamil etmək mümkündür. “Sid haqqında nəğmə”, “Roland haqqında
nəğmə” və bu kimi diğər Avropa dastanlarının hər birinin genezisi məhz tarixi faktlara əsaslanır və sözü
geden bu faktor yalnız Avropa epik mədəniyyəti ilə bağlı deyil. Slavyan xalqlarının yaratmış olduğu
bılınaraın tarixi kökü də məhz Kiyev Rus dövlətinin quruculuğu illərinə təsadüf edir.
Sözü gedən bu hadisəni türk dastançılıq ənənsində də müşahidə etməkdəyik.Oğuznamələr silsiləsinə
daxil olan XIII əsrdə Əd-Dəvədarinin yazıya köçürmüş olduğu “Oğuz Xaqan” dastanı bütüm mifik
yönləri ilə birgə məhz Səlcuk imperiyasının Anadoluya yürüşünü özündə ehtiva edir və nəticədə
dastanlaşmış tarix faktoru meydana çıxmış olur.
Azərbaycan oğuzlarının milli mənəvi sərvəti olan “Kitabi Dədə Qorqud” dastanına da nəzər saldıqda
burada da Hülakülər dövründə Azərbaycan ərazisində baş verən tarixi hadisələr, eləcə də tarixi Şəxsiyyət
hülakü xanı Qazan xanın prototipi ilə qarşılaşırıq. Bu dastanda eyni zamnda Azərbaycanın tarixi
sərdədləri qonşuluq münasibətləri və s. bu və ya digər şəkildə öz əksini tapmaqdadır. Türk qəhrəmanlıq
dastanlarından olan “Koroğlu” dastanı da bu mənada zəngin tarixi məlumatları özündə ehtiva edir.
“Koroğlu” dastanın yaranma tarixi və və yarandığı coğrafi areal uzun müddət mübahisələrə səbəb
olmuşdur. Bu dastanın müxtəlif variantları Anadolu ilə qonşu olan xalqların demək olar hər birində öz
əksini tapmışdır. Dastan XX əsrin əvvəllərindən etibarən tədqiqat mövzusuna çevrilmiş “Koroğlu”
dastani istər türk, istər rus, istərsə də Azərbaycanın məşhur tədqiqtçıları təəfindən araşdırmalara cəlb
olunmuş, xüsusən də Korogluda öz əksini tapmış xalq hərakatı müxtəlif dövrlərlə əlaqələndirilməyə
çalışmışıdr.
Məqlədə Anadoluda baş verən Cəlalilər üsyanın tarixi köklərini araşdırarkən arxıvləşdirilmış tarixi
faktlarla yanaşı məhz “Koroğlu dastanı”na da müraciət eymiş, faktlara əsaslanaraq dastanın məhz
Cəlalilər hərəkati ilə bağlı olduğunu monoqrafiyada diqqətə çatdırmışdır.
Açar sözlər: Koroğlu, Anadolu, Azərbaycan, tarixi hadisələr,
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MÜHARİBƏ DÖVRÜNDƏ İNFORMASİYA SİYASƏTİNİN TƏŞKİLİ: QAYDALAR VƏ
ƏSAS STEREOTİPLƏR
Lamiyə MEHDİYEVA
Bakı Dövlət Universiteti, Jurnalistika fakültəsi, Bakı, Azərbaycan
ORCID NO:0000-0002-4059-315X
Məqalədə Azərbaycan Respublikasının informasiya sahəsində dövlət siyasətinin spesifik xüsusiyyətləri
təhlil olunmuşdur. Bu prinsiplərin fonunda dünya təcrübəsində müharibə dövründə ayrı-ayrı ölkələrin
informasiya siyasəti şərh edilmişdir. Ölkənin informasiya siyasətinin onun hərbi jurnalistikasının əsas
simasını formalaşdırdığı vurğulanmışdır. Hərbi jurnalistikanın əsas etik prinsiplərinə aydınlıq
gətirilmişdir. Hərb sahəsinə gətirilən texnoloji inqilabların hərbi jurnalistikada necə təzahür etdiyi,
bunun fonunda dövlət informasiya siyasətinin modernləşməsi nümunələrlə əsaslandırılmışdır. Məqalə
mediada yeni trendlərin tətbiqi və müharibə dövründə, həssas dönəmlərdə ölkənin informasiya
siyasəətinin formalaşdırılması baxımından önəmlidir. Məqalədə coğrafi və siyasi baxımdan oxşar taleyi
yaşamış ölkələrin informasiya siyasətindəki oxşarlıqlar qeyd edilmişdir. Hərbi jurnalistikada
modernizm və demokratizm meyilləri aydın şəkildə izah edilmişdir. Ölkələrin məhz müharibə dövründə
əks informasiya təbliğatı ilə mübarizə aparmaq üçün informasiya siyasətini yenidən qurmalı olduqları,
daha mütəşəkkil, modern informasiya siyasəti yürütməli olduqları qeyd edilmişdir. Vətən müharibəsi
dövründə Azərbaycanın informasiya siyasəti detallı şəkiləd təhlil olunmuşdur. Həmçinin Rusiya
Ukrayna müharibəsi dövründə regiondakı digər ölkələrin yanaşması, informasiya siyasəti təhlil
olunmuşdur. Vətən müharibəsi müddəti Azərbaycan üçün informasiya müharibəsi dövrü
adlandırılmışdır. Yazıda həmçinin müharibə dövründə informasiya siyasətinin sosial şəbəkələr
vasiyəsilə də aparılma prinsipləri detallı izah edilmişdir. Bu dövrdə ictimai rəyin formalaşdırılmasında
informasiya siyasətinin önəmi diqqətə çatdırılmışdır. Bildirilmişdir ki, müharibə mətbuatın ictimai rəyi
formalaşdırmaq üçün necə önəmli vasitə olduğunu bir daha sübut edir.
Açar sözlər: Hərbi jurnalistika; informasiya siyasəti, müharibə; informasiya.
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YAZIÇI VƏ İCTİMAİ XADİM YUSİF VƏZİR ÇƏMƏNZƏMİNLİNİN YARADICILIĞINDA
MİLLİ İSTİQLAL VƏ CÜMHURİYYƏT MƏSƏLƏSİ
THE ISSUE OF NATIONAL INDEPENDENCE AND THE REPUBLIC IN THE CREATIVITY OF
WRITER AND PUBLIC FIGURE YUSUF VAZİR CHAMANZAMINLI
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Ramiz QASIMOV
AMEA Naxçıvan Bölməsi
XX əsrin əvvəllərində milli istiqlaliyyətin əldə olunması və Şərqin ilk parlamentli, demokratik tipli
cümhuriyyəti olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasında çoxsaylı milli ziyalıların və
müxtəlif mütərəqqi mətbuat orqanlarının mislisiz xidmətləri var idi. Bu milli ziyalılardan biri özünün
fəaliyyəti, bədii yaradıcılığı və publisistik fəaliyyətilə xalqın oyanışına xidmət etmiş ədib və ictimai
xadim Yusif Vəzir Çəmənzəminli olmuşdur. Çəmənzəminli özünün milli oyanışa xidmət edən sanballı
əsərlərində Azərbaycan istiqlalı və muxtariyyatından davamlı olaraq bəhs açmışdır. Böyük ədib
Y.V.Çəmənzəminlinin “Azərbaycan muxtariyyəti. Ayılın, toplaşın”, “Biz kimik və istədiyimiz nədir?”
“Tarixi, coğrafi və iqtisadi Azərbaycan”, “Azərbaycan və azərbaycanlılar”, “Xarici siyasətimiz”, “Milli
və mədəni işlərimiz” və b. əsərlərində bütün tərəflərilə Azərbaycan istiqlaliyyəti və dövlətçilik quruluşu
məsələsi haqda xalqa izah vermiş, ideoloji baxımdan xalqın oyanışı və milli istiqlalına xidmət etmişdir.
Azərbaycanda milli müstəqil dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulduqdan sonra öz
yaradıcılığı və fəaliyyəti ilə bu yolda çarpışmış istedadlı qələm sahibi Y.V.Çəmənzəminli həm də milli
hökumətin Türkiyədəki səfiri kimi fəaliyyət göstərmişdir.
Açar sözlər: Mili istiqlal ideyası, muxtariyyat məsələsi, Y.V.Çəmənzəminli, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti.
At the beginning of the 20th century, numerous national intellectuals and various progressive media
outlets had unparalleled services in gaining national independence and establishing the Azerbaijan
Democratic Republic, the first parliamentary, democratic republic of the East. One of these national
intellectuals was Yusif Vazir Chamanzaminli, a writer and public figure who served the awakening of
the people with his activity, artistic creativity and journalistic activity. In his prestigious works, which
served the national awakening, Chamanzaminli constantly spoke about the independence and autonomy
of Azerbaijan. The great writer YV Chamanzaminli's “Azerbaijan autonomy. Wake up, get together, ”“
Who are we and what do we want? ” "Historical, geographical and economic Azerbaijan", "Azerbaijan
and Azerbaijanis", "Our foreign policy", "Our national and cultural affairs", etc. In his works, he
explained to the people about the independence and statehood of Azerbaijan in all its aspects, and
ideologically served the awakening of the people and national independence. After the establishment of
the Azerbaijan Democratic Republic, a nationally independent state in Azerbaijan, the talented writer
YV Chamanzaminli, who clashed with this creativity and activity, also served as the ambassador of the
national government to Turkey.
Keywords: The idea of national independence, the issue of autonomy, YV Chamanzaminli, Azerbaijan
Democratic Republic.
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KONNOTATİV MƏNALI FRAZEOLOJİ VAHİDLƏR
PHRASEOLOGICAL UNITS WITH CONNOTATIVE MEANING
Aytən BƏYLƏROVA
Doç. Dr., Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nesimi Adına Dilbilim Enstitüsü, Modern Azerbaycan
Dili Bölümü, Bakü, Azerbaycan
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7515-4229
ÖZET
Konnotativ məna – konnotasiya dedikdə dil vahidlərinin əlavə, ikinci dərəcəli mənaları nəzərdə tutulur.
Bu mənalar çox vaxt implisit (gizli) olsa da, dil daşıyıcıları tərəfindən başa düşülür. Konnotativ mənalar
dildaxili və dilxarici amillərin təsiri ilə qazanılır və zamanla dəyişilə bilir. Konnotasiyanın bir neçə
komponenti fərqləndirilir: emosional, ekspressiv, qiymətləndirici, milli-mədəni, obrazlı,
motivləşdirilmiş, funksional-üslubi və sair. Konnotasiyanın milli-mədəni komponenti assosiativ
qiymətləndirmə əsasında formalaşır. Bu komponent xalqların milli düşüncəsində öz əksini tapır və
xalqın dildə əks olunan tarix, mentalitet, məişət, adət-ənənə, psixologiya və mənəviyyatını xarakterizə
etməyə imkan verir. Dil vahidlərinin milli-mədəni konnotasiyası linqvokulturologiyanın əsas
anlayışlarındandır. Linqvokulturologiyada dilin mədəniyyətlə əlaqəsi, onların bir-birinə qarşılıqlı təsiri
öyrənilir. Dil vahidlərindəki mədəni informasiya, yəni mədəniyyətlə bağlı məlumat
linqvokulturologiyanın mədəni sema, mədəni fon, mədəni kod, mədəni konsept, mədəni konnotasiya
kimi anlayışları vasitəsilə təqdim edilir. Mədəni konnotasiya, sanki, yaddaşın, tarixin dildə ifadəsidir,
məhz bu baxımdan mədəni konnotasiyaların ifadə edilməsində frazeoloji vahidlərin xüsusi rolu vardır.
Xalqın tarixi, mədəniyyəti ilə birbaşa bağlı olan frazeoloji vahidlər danışanın gerçəklik faktlarına
qiymətləndirici, emosional münasibətini ifadə edir və bu münasibətlər frazeoloji vahidlərdə millimədəni konnotasiyalar vasitəsilə öz ifadəsini tapır. Frazeoloji vahidlərin mədəni konnotasiyasının təhlili
nəticəsində mədəniyyətin frazeoloji vahidlərdə necə ifadə olunması müəyyən edilir. Cümlə quruluşlu
frazeoloji vahidlərdə etnik, milli təfəkkürün izləri daha çox görünür. Belə dil vahidləri həm meliorativ
(müsbət), həm də peyoraitv (mənfi) konnotasiyaya malikdir. Dünya dillərində elə frazeoloji vahidlər
vardır ki, onlar yalnız aid olduğu xalqın həyatından bəhrələnərək yaranmışdır və onların ifadə etdiyi
konnotativ məna digər dillərdə müşahidə edilmir. Lakin elə mənalar da vardır ki, dünya dillərinin hər
birində universal şəkildə ifadə olunur, buna görə də bütün frazeoloji vahidlər milli-mədəni
konnotasiyaya malik olmur. Milli-mədəni konnotasiya dillərarası əlaqələrdə xüsusi önəm daşıyır. Belə
ki, müəyyən mədəniyyətlərdə mədəni konnotasiyalar üst-üstə düşür, yəni eyni əşyaları ifadə edən dil
vahidləri ayrı-ayrı xalqlarda eyni konnotativ semantikaya malik olur. Bu isə müxtəlif millətlərin
mədəniyyətlərarası əlaqəsindən xəbər verir.
Açar sözlər: frazeoloji vahidlər, linqvokulturologiya, konnotasiya, mədəniyyət

ABSTRACT
Connotative meaning – connotation means additional, secondary meanings of language units. Although
these meanings are often implicit (hidden), they are understood by native speakers. Connotative
meanings are acquired under the influence of intralinguistic and extralinguistic factors and may change
over time. Several components of connotation are distinguished: emotional, expressive, evaluative,
national-cultural, figurative, motivated, functional-stylistic and others. The national-cultural component
of connotation is formed on the basis of associative value. This component is reflected in the national
thinking of nations and allows to characterize the history, mentality, way of life, customs, psychology
and spirituality of the people, reflected in the language. National-cultural connotation of language units
is one of the main concepts of linguoculturology. Linguoculturology studies the relationship of language
with culture and their interaction. Cultural information in language units, i.e information related to
culture, is presented through the concepts of linguoculturology, such as cultural sema, cultural
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background, cultural code, cultural concept, cultural connotation. Cultural connotation is, as it were, an
expression of memory, history in the language; from this point of view, phraseological units have a
special role in expressing cultural connotations. Phraseological units directly related to the history and
culture of the nation express the evaluator, emotional attitude of the speaker to the facts of reality, and
these relationships are expressed in phraseological units through national cultural connotations. As a
result of the analysis of the cultural connotation of phraseological units, it is determined how culture is
expressed in phraseological units. Traces of ethnic and national thinking are more visible in
phraseological units with a sentence structure. Such language units have both meliorative (positive) and
pejorative (negative) connotations. There are such phraseological units in the languages of the world
that they were created only by benefiting from the life of the people to whom they belong, and the
connotative meaning they express is not observed in other languages. However, there are also such
meanings that are universally expressed in every language, therefore, not all phraseological units have
a national-cultural connotation. National-cultural connotation is of particular importance in interlingual
relations. So, cultural connotations intersect in some cultures, that is, linguistic units expressing the same
objects have the same connotative semantics among different peoples. This indicates the intercultural
connection of different nations.
Keywords: phraseological units, linguoculturology, connotation, culture
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ƏBU NÜVAS ABBASİLƏR SARAYINDA
Natəvan Bağırova
AMEA N.Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
Qədim və orta dövrlər Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqi və təqdimi şöbəsinin elmi işçisi
Bakı, Azərbaycan
ORCID ID: 0000-0002-2822-938X
Açar sözlər: Əbu Nüvas, mədhiyyə,Harun əl-Rəşid, Əmin, Abbasilər
Klassik ərəb şeirinin xəmriyyə, mədhiyyə, həcv, tardiyyə,müzəkkər qəzəl,müənnəs qəzəl kimi
janrlaırnda yüksək sənətkarlıq üslubunda əsərlər yazan şair Əbu Nüvasın yaradıcılığının bir hissəsi
Abbasilər sarayı ilə bağlıdır. Harun əl-Rəşidin xilafəti zamanı saraya yol tapan şair burada xəlifəyə və
ondan sonra xilafətə keçmiş oğlu Əminə mədhiyyələr həsr etmişdir. Eyş-işrətə,içki məclislərinə
həvəskar olan Əbu Nüvas həm Harun, həm də Əmin tərəfindən həbs olunmuşdur. Lakin onlar üçün
yazdığı mədhiyyə şeirlərində şair ərəb dilinin incəliklərinə vararaq məmduhun poetik təqdimatında
ustalıq nümayiş etdirmiş, yenilikçi şair olmasına baxmayaraq, mədhiyyələrində ənənəvi metoda
üstünlük vermişdir. Harun əl-Rəşidə yazdığı mədhiyylərinin nəsib hissəsi “ətlal”la başlayır, şair tərk
edilmiş obanın qarşısında göz yaşları axıdaraq, xəyallara dalır. Dəvənin təsviri ilə qəsidənin mədh
hissəsinə keçid edir. Mədhiyyələrində Harunu və Əmini “əmir-əl muminin” ləqəbi ilə çağırır, Ali Haşim
olduqları üçün xilafətə layiq olduqlarını ifadə edir.
Əbu Nüvasın mədhiyyə poeziyası dilinin axıcılığı, forma və məzmun vəhdətinin bir-birini
tamamlaması, bədii təsvir və ifadə vasitələrinin özünəməxsus inikası ilə səciyyələnir. Haruna dair
qəsidələrində onun Bizansla savaşında Nekfor üzərindəki qələbəsini, rəiyyətlə həssas və tədbirli
davranmasını, mərhəmətliliyini, cəmiyyətdə kin-küdurətin dostluq və ülfətlə əvəzləməsini, Əminə
yazdığı mədhiyyələrində onun Harudan daha çox ulu babası Mənsura, Mehdiyə bənzəməsini, onlardan
səxavət və xeyriyəçilik əməllərinin irsən Əminə keçməsini vurğulayır. Şairin Əminə yazdığı
qəsidələrində səmimiyyət və saf dostluq telləri açıq görünür.
Araşdırmada Əbu Nüvasın mədhiyyə qəsidələrinin bədii strukturu, ənənə və novatorluğu, məzmun və
forma vəhdəti konkret nümunələrlə tədqiq olunur, şairin mədhiyyə janrındakı sənətkarlığının fərdi
xüsusiyyətləri izah olunur.
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“DASTANİ- ƏHMƏD HƏRAMİ” ƏSƏRİNDƏ İŞLƏDİLMİŞ ƏVƏZLİKLƏRİN ÜSLUBİ
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
STYLISTIC FEATURES OF PRONOUNS USED IN "DASTANI-AHMAD HARAMI"
Fil.ü.f.d., b/m Əhmədova Aytən Arzulla qızı
Gəncə Dövlət Universiteti, Filologiya, Azərbaycan dili, Gəncə, Azərbaycan
ÖZƏT
XIII əsrə aid “Dastani- Əhməd Hərami” məsnəvisi doğma dilimizdə yazılan ilk anadilli poema hesab
edilir. “Dastani- Əhməd Hərami” poeması göstərir ki, doğma dildə bədii əsərlər yaratmaq ənənəsi qədim
dövrlərdən meydana gəlmişdir. XIII əsrə qədərki anadilli əsərlər müxtəlif səbəblərdən dövrümüzə qədər
gəlib çatmamışdır. Buna görə də əsər dilimiz və ədəbiyyatımız üçün qiymətli hesab olunur.
“Dastani- Əhməd Hərami” məsnəvisinin müəllifi məlum deyil. Əsərin ön və son hissəsi itib-batdığı üçün
poemanın kim tərəfindən yazıldığı bilinmir. Müəllif əsəri məsnəvi formasında yazmışdır. Poema 6
məclis, 816 beyt, 1632 misradan ibarətdir.
“Dastani- Əhməd Hərami” əsərində təsadüf edilən sözlərin böyük bir qismi qədim türk dilinə
(Azərbaycan dilinə) məxsus sözlərdir. Milli sözlərin böyük hissəsi isə feil, say və əvəzliklərdən təşkil
olunmuşdur. Abidənin dilində əvəzliklərin həm müasir, həm də qədim formalarına rastlanılır.
Əvəzliklər müəyyən prinsiplər əsasında qruplaşdırılır: 1. Məna və rollarına görə 2. Əvəz etdikləri nitq
hissələri ilə əlaqələrinə görə. Məna və rollarına görə əvəzliklər şəxs, işarə, sual, qeyri- müəyyən, təyini
əvəzliklərə bölünür.
Məqalədə şəxs əvəzlikləri olan mən/bən, sən, ol/o, işarə əvəzlikləri ol (o), uşbu, haman, bu, şu, şöylə,
sual əvəzlikləri qancaru, qanda, nə, neçün, necə, nəyə, qeyri- müəyyən əvəzliklər biri, birisi, kimi və s.
araşdırılaraq müqayisəli şəkildə təhlil olunmuşdur.
Eyni zamanda dastanda öz əvəzliyi kəndözünü, kəndi kimi işlədilmişdir ki, bu da məqalədə izah
edilməyə çalışılmışdır.
Mən şəxs əvəzliyinə qədim türk və Azərbaycan yazılı abidələrində mən/bən//ban şəklində rast gəlinir.
“Dastani- Əhməd Hərami” əsərində aşağıdakı kimi müşahidə edirik: Elinə getməsin, bənimlə dursun,.
Driğa, gör atam bənimlə netdi, Əlim aldı bəni yabanə atdı .
Bənimlə// mənimlə (yiyəlik hal –ın4 + ilə qoşması), bəni//məni (təsirlik hal –ı4), bən//mən (adlıq hal),
bənim//mənim (yiyəlik hal –ın4 I şəxsin cəmində -ım4), bəni//məni(təsirlik hal –ı4).
“Dastani- Əhməd Hərami” mən//bən şəxs əvəzliyi ismin yönlük halında iki formada işlədilmişdir: bana
// bənə. Məsələn, Bana bir qol- qanad olsun otursun. Qapından ayrı bənə gün gərəkməz . Bana//mənə
(yönlük hal –a2), bənə//mənə (yönlük hal –a2).
Bu gün bir sıra dialekt və şivələrimizdə (Balakən, Qax, Gəncə və s.) I şəxsin təki yönlük halda ma//maa
kimi işlədilməkdədir. Məsələn, Bu kitab maa: (mənə) lazımdır (Gəncə).
Açar sözlər: Anadilli məsnəvi, şəxs, sual, qeyri- müəyyən, təyini əvəzliklər, müqayisəli təhlil

ABSTRACT
The 13th century Dastani-Ahmad Harami is considered to be the first native language poem written in
our native language. The poem "Dastani-Ahmad Harami" shows that the tradition of creating works of
art in the native language dates back to ancient times. For various reasons, works in the native language
before the 13th century have not survived. Therefore, the work is considered valuable for our language
and literature.
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The author of "Dastani-Ahmad Harami" is unknown. It is unknown who wrote the poem, as the front
and end of the work have disappeared. The author wrote the work in the form of a proverb. The poem
consists of 6 assemblies, 816 verses, 1632 verses.
Most of the words found in Dastani-Ahmad Harami are words of the ancient Turkic language
(Azerbaijani). Most of the national words are composed of verb, numeral and pronouns. Both modern
and ancient forms of pronouns are found in the language of the monument.
Pronouns are grouped according to certain principles: 1. According to their meaning and role 2.
According to their relationship with the parts of speech they replace. Pronouns are divided into personal,
demonstrative, interrogative, indefinite, defining pronouns according to their meaning and role.
The article examines personal pronouns mən/bən(i), sən(you), ol/o(he/she), demonstrative prononuns ol
(o), uşbu, haman, bu, şu, şöylə(this, that, such, so), interrogative prononuns- qancaru, qanda, nə, neçün,
necə, nəyə(what, which, how), indefinite pronouns biri, birisi, kimi (someone), etc. and compares them.
At the same time, in the poem, pronoun öz (oneself) was used as “kəndözünü, kəndi” which was also
tried to explain in the article.
Keywords: masnavi in native language, personal, interrogative, indefinite, defining pronouns,
comparative analysis
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MIR MÖHSÜN NƏVVAB YARADICILIĞINDA DINI VƏ MILLI KIMLIYIN IFADƏSI
EXPRESSION OF RELIGIOUS AND NATIONAL IDENTITY IN THE WORKS OF MIR
MOHSUN NAVVAB

Prof.dr. Tahirə Məmməd
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Ədəbiyyat nəzəriyyəsi şöbəsi, Bakı, Azərbaycan
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0668-2124
Şuşa mühitinin yetişdirdiyi görkəmli şəxsiyyətlərdən biri şair, xəttat, musiqişünas, alim, pedaqoqmaarifçi, din xadimi Mir Möhsün Nəvvabdır. Onun çoxsahəli yaradıcılıq yolunun öyrənilməsi fəaliyyət
göstərdiyi yaradıcılıq sahələrin Şuşada, Azərbaycanda keçdiyi inkişaf yoluna aydınlıq gətirmək
baxımından əhəmiyyətlidir.
Mir Möhsün Nəvvabın aid olduğu nəslə, onun tanınmış təmsilçilərinə dini etiqadlarına və seyidlik
statuslarına görə Qarabağda xüsusi ehtiram və rəğbət bəslənmişdir. Hətta onların kəramət sahibi kimi
tanınmaları ilə bağlı məlumatlar da var. Elmin, maarifin tərəfdarı olan Nəvvab dini görüşlərində
imamiyyət inancının müdafiəçisi idi. Allah, Peyğəmbər (s.) və imamların yoluyla getməyin vacibliyini
aşılamaq onun yaradıcılığının əsas ideya xətlərindən biridir. O, insanları xurafata sürükləyən, haqdan
uzaqlaşdıran mollaları tənqid etməklə bərabər, şəriəti, dini mərasimləri, şəbihlərdə icra olunan bir çox
ayinləri müdafiə edirdi. Mühafizəkar görüşləri
dövrün bir çox maarifçiləri tərəfindən etirazla
qarşılanmışdı. Əksər dindarlar kimi Nəvvabın da axirət inancı güclü idi və dünyada ədalətli
davranmağın insana ilahi haqq-hesab günündə faydalı olacağını təbliğ edirdi.
Nəvvab milli kimlik baxımından özünü seyid və peyğəmbər nəslinin davamçısı kimi görürdü. Onda
dövrünün bir çox ziyalıları kimi ümmətçilik və millətçilik qovuşuq halda üzə çıxır. Bütün bununla
bərabər, Nəvvab ümummüsəlman kimliyindən çıxış etməklə bərabər bir azərbaycanlı idi və işğalçı
güclərə və ermənilərə qarşı mübarizəsində azərbaycançılıq və türkçülük mövqeyini nümayiş etdirirdi.
Şeirlərində türk mifoloji elementləri və milli folklor komponentləri aydın müşahidə olunur.
Mir Möhsün Nəvvabın müsəlman-türk kimliyinin müdafiəçisi olması təkcə bədii yaradıcılığında yox,
həm də rəssamlığında öz əksini tapmışdır; öz təxəyyülü ilə Əmir Teymurun möhtəşəm portretini
yaratmışdır.
Açar sözlər: Nəvvab, imamiyyət, dini ayin, Şuşa, Əmir Teymur
One of the prominent personalities brought up in Shusha is poet, calligrapher, musicologist, scientist,
pedagogue-enlightener, cleric Mir Mohsun Navvab. The study of his multifaceted creative path is
important in terms of clarifying the development path of his creative fields in Shusha, Azerbaijan.
Mir Mohsun Navvab's descendants, his well-known representatives were given special respect and
sympathy in Karabakh for their religious beliefs and seyid status. There is even information that they
are recognized as the possessors of miracles. The Nawwab, a supporter of science and enlightenment,
was a defender of the imamate faith in religious meetings. One of the main ideas of his work is to
inculcate the importance of following the path of God, the Prophet (peace and blessings of Allaah be
upon him) and the Imams. He not only criticized the mullahs who dragged people away from the truth,
but also defended the Shari'a, religious rites, and many rituals performed in shabihs. Conservative
meetings were met with protests by many enlighteners of the time. Like most believers, the Nawwab
had a strong belief in the Hereafter and preached that justice in this world would be beneficial to man
on the Day of Judgment. From the point of view of national identity, the Nawwab saw himself as the
successor of the descendants of the Sayyids and Prophets. Like many intellectuals of his time,
nationalism and nationalism appeared in him in a junction state. Along with his all-Muslim identity,
Nawwab was an Azerbaijanian and demonstrated the position of Azerbaijanism and Turkism in the
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struggle against the occupying forces and Armenians. Turkish mythological elements and components
of national folklore are clearly observed in his poems.
Being a defender of the Muslim-Turkish identity is reflected not only in the artistic work of Mir Mohsun
Nawwab, but also in his painting; he was created a magnificent portrait of Amir Teymur with his
imagination.
Keywords: Navvab, imamate, religious rite, Shusha, Amir Teymur
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AZERBAYCANDA ORDU KURUCULUĞU VƏ TÜRK DUNYASI SEVGİSİ RUHU
HUMAN RIGHTS IN BIOETHICS AS A RESEARCH AREA

Emin Həsənli
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının dissertantı
Bu gün Azərbaycan öz inkişafının yüksək mərhələsindədir. Ölkəmizin ugurlu sosial-siyasi inkişaf
prioritetləri məqsədyönlü və düzgün istiqamətlərə səfərbər olunmuşdur. Digər bir tərəfdən Azərbaycan
müxtəlif uğurlu layihələrlə bərabər ötən dövr ərzində ordu quruculuğunu da müvəffəqiyyətlə
gücləndirmişdir. Təməl prinsipləri müstəqil Azərbaycanın daha da güclənməsinə istiqamətlənmiş Ulu
Öndər Heydər Əliyev ideyaları Qarabağın azad edilməsi, işğalçıların ərazilərimizdən qovulması,
məcburi köçkünlərin doğma torpaqlarına qaytarılması əhalinin həyat şəraitinin yüksəldilməsi prinsipi
üzərində qurulmuşdur. Türk dünyası ilə hemreylik burada geniş rol daşımışdır. Bu prinsipial ideoloji
xətt bu gün müzəffər Azərbaycan ordusu və Ali Baş komandan İlham Əliyevin qətiyyətli addımı ilə
tarixi qələbəmizlə nəticələndi. Xalqımız dövlətçilik və milli birliyin qorunmasının, milli kimliyin
təhlilinin yeni tarixi mərhələsinə qədəm qoydu. Azərbaycan öz ordusu ilə böyük uğurlara imza atdı və
ərazilərimizi işğaldan azad etdi. Təbii ki, bütün bunlar həm də, Azərbaycan Respublikası prezidentinin
böyük diplomatiyaya, uzaqgörən siyasi strategiyaya, əsaslanan ideoloji uğurlarının nəticəsində mümkün
oldu.
Müdafiə sisteminin yaradılmasında ordu quruculuğu başlıca yer tutur. Azərbaycanın hərb və dövlətçilik
ideya- strategiyanın hazırlanması birbaşa Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır. Bütün güclü dövlətlərin maraq
dairəsində olan Azərbaycanın çoxtərəfli mürəkkəb bir hərbi strategiyaya sahib olmasına, bütün
dövlətlərlə yüksək səviyyəli münasibətlərin yaradılmasına nail olan Ulu Öndər Heydər Əliyev dünya
dövlətləri ilə hərbi əməkdaşlığın və yaranan beynəlxalq təşkilatlar daxilində Azərbaycanın təmsil
olunmasının vacibliyini həmişə xüsusi olaraq vurğulayırdı. Müasir Azərbaycan beynəlxalq hüquq
normaları və milli mənafe əsasında öz xarici siyasət strategiyasını müəyyən etmişdir. Bu istikametde en
ugur yaradacak prinsip Türkiye ilə ilisikliklər və bu konuda madani, siyasi, ekonomi elakalardır.
ABSTRACT
Purpose of the article. It is known that in the modern world, donor activity is relevant as an important
tool in the human right to life. Along with the legal side of the issue, its analysis on a mutual basis on
many issues that require the protection and protection of human health, actualizes the solution of various
problems of issues. In this regard, the analysis and research of subjective aspects of human rights in
bioethics can have a significant impact on the development of the institution of donation. The study sets
out and analyzes the importance and factors of such effects that determine new positive trends in this
area.
In accordance with the purpose of the study, the following tasks were identified: to determine the activity
of a person in the direction of survival and a help to another, issues of Bioethics, donation and its
solutions.
Methods and methodology of research. The study was conducted on the basis of comparative,
systematic, generalizing methods.
The degree of investigation of the problem. S. I. Pospelova, A. Mustafayeva, T. Saduakasov, Sh. D.
Zhaketaeva, K. T Abdrakhmanov, T. S. Seraliev, D. B. Kulov and others have studied this topic.
Scientific novelty. In the article, the role of donation in the content of the right to life is clarified
bioethical features of its implementation– the consequences by saving lives and restoring people's
health. It is established that many new methods of treatment applied with the use of donor materials are
aimed either at saving human life or at creating it (for example, artificial insemination methods).
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Results. The article shows that in modern conditions there is a special need for scientific analysis of
bioethics issues. In this regard, attention should be paid to the human right to life and the organization
of systematic activities of the donation institute.
Keywords: ethics, bioethics, law, human life, health.

INTRODUCTION
Since its inception, transplantology has posed a number of medical, legal and ethical problems to society,
the solution of which has not yet been found. Transplantology is not only a highly specialized, purely
medical issue, but also a serious socio-cultural problem [7.p.198]. At the same time, it is an important
issue in a person's life as a legal problem. In general, almost no one disputes organ transplantation. But
here, too, the problems of improving the legal guarantee are always relevant. At this time, more and
more questions arise around organ donation.
The article sheds light on such questions. It is known that in the modern world, donor activity is relevant
as an important tool in the human right to life. Along with the legal side of the issue, its analysis on a
mutual basis on many issues that require the protection of human health, actualizes the solution of
various problems of issues.
The aim of the research at the initial stage is to introduce scientific innovations in the improvement and
development of the institutional foundations of the institute of donation, which will create opportunities
in this context of the human right to life by studying the legal and social problems that affect the
development of the institute of donation in the modern era. The essence and principles of the institute
of donation provides for the analysis and comparative approaches to the formation of the institute of
donation on an international basis and in Azerbaijan in the modern period(2). On this basis, the human
right to life, issues of its donor support, object-subject relations in donor activities will be analyzed. The
right to life as an important factor in human life is legally regulated, improved and has reached to our
days. It involves the analysis of the legal aspects of the problem, the study of existing problems in this
direction. Due to the fact that this half-year the role of donation in the content of the human right to life
and the specifics of the system of legislative guarantees has been improved, a broad basis for analysis is
being created here. Donor relations affecting the right to life, which are quite relevant in our time, should
be considered systematically, and the requirements of the legislation of the Republic of Azerbaijan are
sufficient in this direction.
Human rights in bioethics as a research area
Organ transplants save patients' lives. A donor organ, whether taken from the living or the dead, is a
means of transplant medicine because it saves lives. It is the moral duty of society to ensure that this
method of treatment is fairly available. The lack of organs for transplantation is also a moral problem.
Therefore, refusing to search for donor organs to help a person is an immoral act. Along with the lack
of organs and finances, there is another problem – balancing the human right to affordable health care
and the right of society to protection.
In 1990, at one of the congresses on transplantology, A. Kaplan said: “The main thing in transplantation
is not technology and not price, but ethics. Transplantation is the only area of medicine that cannot exist
without public participation”(3.67). Such issues and solutions are reflected in the “Istanbul Resolution
on Transplant Tourism and Organ Trade (2008)” and the “World Health Organization guidelines on
Human Cell, Tissue and Organ Transplantation”, adopted at the 63rd World Health Assembly (2010).
The development of transplantology is one of the strategic priorities of the country's medical sector.
Today, the development and activity in the field of transplantation is observed all over the world. The
greatest success in this field of medicine in the legal aspect has been achieved by Spain. Also, Belgium,
Austria and Portugal show high results in terms of donation. In these countries, much attention is paid
to the training of transplant coordinators. the post-Soviet countries, Belarus and Estonia are the leaders
in the number of transfers. In these countries, 1 and 52.9 transplants are performed annually,
respectively, for 43.8 million people. Such indicators became possible as a result of the organization of
a two – level system of transplant coordination in Belarus- the creation of a single transplant register
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and the adoption of a donation model based on the presumption of consent (probability of consent). The
main problem that hinders the development of transplantology in all countries is the lack of donor
organs. Therefore, different countries take different measures aimed at increasing the level of donation:
the adoption of the presumption of consent as a more effective model, as well as the implementation of
measures aimed at changing public opinion in favor of organ donation. Transplantation is closely related
to the issues of ensuring the legal rights and interests of a potential donor. Therefore, there are still
discussions about choosing the optimal model of donation after death (presumption of consent or
without consent). Furthermore, the practice of living donor is not a solution to this problem for a number
of reasons – the frequent lack of histocompatibility between potential donor and recipient,
contraindications to surgical intervention of the donor, the donor's helplessness when life is threatened,
the unsuitability of this type of transplantation for transplantation of individual organs (heart, lungs, “the
lung-heart complex”). In such situations, a dead donor is necessarily used, which explains the policy
adopted by the state in relation to this situation. Currently, the level of transplant services in countries
where transplantology is developing is closely related to the degree of development of the health system.
The social significance of donation is to save human lives and restore their health.
Donation as a norm of human activity and lifestyle
Donation is carried out in accordance with the humanistic principles adopted by international
assocıatıons, and with respect for human rights on a legislative basis. Donation occupies a significant
place in the system of implementation of the constitutional rights and freedoms of both donors and
others. First of all, donation is aimed at ensuring the implementation of the recipient's constitutional
right to life [6.p.59]. It is also important for saving lives and restoring health. Secondly, many
constitutional rights and freedoms are aimed at ensuring the protection of the physical and moral
integrity of the donor. Third, the constitution contains principles that limit the right of the donor to use
his own body in the interests of himself.
In addition to specific medical aspects, donation has a number of legal and ethical issues related to the
relationship to the human body. In particular, the question of the treatment of a person's own body and
its parts both during life and after death requires a solution by ensuring a balance between the recipient's
right to life and the preservation of his personal dignity even after death. The expediency of studying
donor relations is not only scientific, but also practical(4.47). Coverage of donation as a form of
realization of the human right to life is extremely important in order to save the lives of patients in need
of donor organs and tissues, to ensure their rights and legitimate interests.
Problems related to legal regulation in the field of donation were analyzed by both domestic and foreign
scientists in the field of law and medicine.In legal science, donor relations have been studied so far only
from the point of view of criminal and civil legal regulation. The constitutional and legal aspects of
these relations are practically not affected.
Donation- is the only possible form of realization of the right to life of a person who is doomed to death,
the failure of which leads to the natural termination of this right, and is also the last opportunity in the
birth of a new human life in the treatment of infertility. The mechanism of realization of the right of
subjective donation as a form of realization of the human right to life includes the following elements:
- Institute of the active subject of an individual-here an individual realizes in an active and passive form
his right to provide certain parts of his body to the recipient in order to realize his right to life;
- The concept of a passive subject of legal relations - here an individual accepts in a passive form the
transferred body of another individual (donor) for the exercise of his right to life.
- Content of donor legal relations - is the rules regulated by the Constitution and other legislative norms
in order to reiterate the right of individual human organs or tissues to live both or at least one of them
from donor to recipient.
The right of a subject to donate includes rights, freedoms, obligations and their guarantees corresponding
to the general constitutional and legal status of a citizen. This status is implemented in 4 forms:
- right to conduct - the donor presents parts of his body for the purpose of treatment;
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- right of demand - the right of the donor to demand both from the state and from international human
rights organizations, as well as from other persons (for example, medical professionals) not to interfere
with the treatment of their body and its parts at their discretion;
-right to claim - the ability of a donor or his representative to apply to both interstate law enforcement
agencies and human rights organizations to protect the right to free use of his body, as well as to protect
against coercion to donate;
-right to use - the right to use life and health for medicinal purposes.
Donation can be considered in 2 aspects: 1) as a social institution regulated by the norms of law, 2) as
the right of a person to use his body and its parts.
Since the donation of blood and its components was first widespread, for many years this concept was
understood only in this area of donation. But with the development of medicine, new uses of the human
body and its parts are emerging: organs and tissues, eggs, sperm, surrogacy, embryonic tissues, stem
cell transplantation(3.42).
To clarify the role of donation in the content of the right to life, legislation can also be analyzed from
the point of view of the opinions of lawyers, legal scholars in the medical field, philosophers and
religious figures.
Donation includes the following elements in the content of the right to life:
- the right of the donor to use his own body and its parts for medicinal purposes (this right is significantly
limited by the current legislation);
- the right of the recipient to refuse to transplant donor organs and tissues (even if he is in danger of
ending his life);
- the right to protect the life of the donor from any illegal encroachment, from involvement in forced
donation.
Along with the donor and recipient, who are the main subjects of donor activity, legal representatives of
the donor and recipient, medical workers, medical institutions and the state participate in it, whose social
policy should be aimed at protecting the health of citizens, spreading donation, ensuring the realization
of the right to donation.
The law allows the transplantation of organs and tissues, both living and received from the deceased.
The law on transplantation strictly regulates the receipt of organs and tissues from a living person.
Removal of an organ or tissue from a deceased person is possible when the fact of death of this person
(complete brain death) is confirmed by specialist doctors. The question of the will to receive organs and
tissues from a person after his death for the purpose of transplantation is solved in all countries of the
world in 2 ways:
1)
1) Fixation of “necessary” consent – the North American model assumes the need for the donor's
own consent to the removal of an organ or tissue during life or the consent of relatives after his death.
This system includes the United States, Sweden, Portugal, Denmark, Germany, Australia, Canada, etc.
[4 p. 47].
2)
The use of the “presumption of consent” - is a French model, where the basis is the appeal of
the person himself during life or (after death) to relatives with a request not to give consent to the
removal of organs and tissues of the corpse. This system includes Russia, Austria, Italy, Czech Republic,
Belgium, Spain, France, Finland, Norway, Poland and other countries.
The authority of the donor depends on the type of donation. The donor of organs and tissues has the
right to make an informed decision to provide his organs and tissues without causing irreversible harm
to health during his life or after his death. Donors who give part of their own body for infertility treatment
do not assume parental responsibilities for the unborn child. In the case of the birth of a child as a result
of the use of methods of assisted reproductive technologies, the spouses who have given their consent
to this work are signed in writing in the register.
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Conclusions: the study shows that in the modern world, institutions in this area sometimes make
commitments without identifying the donor, without identifying the recipient. The involvement of a
donor in the performance of the duties of a surrogate mother requires consideration in a special
procedure for granting parental rights.
The permissible limits of any treatment method should be determined in accordance with the principles
of proportionality of goals and minimum risk. If in the first case it is sufficient that the operation is
justified, then in the second case, in order to realize the recipient's right to life, it is necessary to find a
reasonable ratio between its significance and the possible danger to the life and health of the donor.
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THERE IS NO KARABAKH WITHOUT SHUSHA, AND AZERBAIJAN WITHOUT
KARABAKH: HEYDAR ALIYEV
Azerbaijan National Academy of Science Institute
of Caucasus Studies Employee of the Caucasus
Policy Departement Babayeva-Shukurova Farahila
Keywords: Shusha, Heydar Aliyev, Karabakh
The foundation of Azerbaijan's path to this great victory was laid by the far-sighted policy and deep
intellect of national leader Heydar Aliyev. As a result of the measures taken by him, Azerbaijan is able
to convey its just cause to the world. UN resolutions confirming the territorial integrity of our country
were adopted as a result of the efforts of the national leader. One of the important directions of Heydar
Aliyev's activity was the awakening of the national spirit in Karabakh. The National Leader acted
systematically and purposefully in this direction. First of all, Heydar Aliyev, who knew the history,
culture, art and economic development of Karabakh perfectly, approached this issue with great
sensitivity. Knowing the historical past of Shusha as an ancient cultural center of Azerbaijan, Heydar
Aliyev took great care of the development of this city. The national leader considered Shusha a rich
historical monument, a symbol of heroism of the Azerbaijani people. Noting how important Shusha is
for Azerbaijan, national leader Heydar Aliyev said: “... Shusha is a corner of Azerbaijan with the most
precious and great history. Those who created Shusha, those who built the city of Shusha, those who
built the Shusha fortress were the owners of the Azerbaijani land and created the city of Shusha, the
fortress for the constant protection and preservation of the Azerbaijani land in Karabakh. This is a great
monument created by the Azerbaijani people, our ancestors, not only a city, but a great historical
monument. The great culture, cultural heritage and heroic deeds of the Azerbaijani people with several
centuries of history have been created in and around this city. Shusha is a dear city, a dear land, a dear
fortress, a dear monument not only for the people of Shusha, but for all Azerbaijanis, for every citizen
who loves his homeland and nation. Saying that Shusha is a city of monuments, national leader Heydar
Aliyev praised its exceptional importance for Azerbaijan, noting that “there is no Karabakh without
Shusha, and Azerbaijan without Karabakh.” Once known as “Little Paris”, “Caucasian Temple of Art”,
“Cradle of Azerbaijani Music” and “Conservatory of the East”, Shusha is the homeland of a number of
prominent figures who made significant contributions to the socio-political life of Azerbaijan, as well
as historical and cultural center and crown of Karabakh. The city has already been liberated from
occupation.
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OBRAZLAŞDIRICI DİL VASİTƏLƏRİNİN NORMA PRİNSİPLƏRİ
Orucova Aynur Allahverdi qızı
Gəncə Dövlət Universiteti, Filologiya, Azərbaycan dili, Gəncə, Azərbaycan
Açar sözlər: bədii mətnlər, fərdilik anlayışı, norma
Obrazlaşdırıcı dil vasitələrinin mühüm bir qismi bədii mətnlərdə və o cümlədən şifahi danışıqda fərdilik
prinsipi üzrə normalaşmış nümunələr kimi işlədilir. Obrazlaşdırıcı dil vasitələrində fərdilik norması
onunla səciyyələnir ki, həmin sözlərin məcazi mənası ayrı-ayrı fərdi şəxslərə, hadisələrə və situasiyalara
aid olur. Belə sözdə məcazi mənalılıq ümumi xarakter daşımır. Burada məcazilik də bütün zamanlara
və bütün şəxslərə şamil olunmur. Fərdilik normasının başlıca prinsipi odur ki, burada bir söz- bir məcazi
məna ilə birlikdə bir söz və onun bir neçə məcazi mənasının olması da mümkündür. Eyni zamanda, bir
sözün müxtəlif derivatoloji variantları da ayrı-ayrı məcazi mənalar üzrə işlədilə bilir.
Fərdilik anlayışı üzrə normalaşan məcazi mənalı dil vahidlərinin başlıca səciyyəsi bundan ibarətdir ki,
onlar ya konkret dəqiq və aydın bir məcazi valentliyə malik olur, ya da məcazi sinonimliklə səciyyələnir.
Azərbaycan dilində fərdiləşdirici məcazların bu hər iki növünə dair zəngin nümunələr mövcuddur.
Bunlardan təkvalentli məcazlara dair aşağıdakı nümunələri misal göstərmək olar:
Ağız-dəfə. Ağız sözü çoxmənalılığa görə qapının ağzı, çayın ağzı, dərənin ağzı, quyunun ağzı, yuvanın
ağzı, yolun ağzı, darvazanın ağzı kimi ifadələrdə işlənir. Ağız sözü eyni zamanda məcazi yolla dəfə
mənasında işlədilərək hadisə və situasiyanın obrazlı ifadə olunmasına xidmət edir. Ağız sözü dəfə
mənasında “bir ağız ağlamaq” ifadəsində daha çox işlədilir: “Dedik bir ağız ağlayasan, demədik ki,
yumub tökəsən” (şifahi danışıqdan). Ağız sözü kimi əl sözü də məcaziliklə dəfə mənası bildirir: “İki əl
səpdikdən sonra çuxasının ətəyini silkələyərək gəlib cütün dəstəsindən yapışdı” (S.Rəhimov)
Ağı. Ağı sözü Azərbaycan dilində ərəb mənşəli zəhər sözü ilə sinonim kimi işlədilir. Ağı sözü dildə ağıya
dönmək, ağı dadmaq, ağıya qarışmaq, ağı tökülmək ifadələrində işlədilərək müəyyən emosionallığı
canlandırır. Ağı sözü həmçinin məcazi yolla mərhum şəxsin cənazəsi üstündə oxunan həzin ölü mahnın
mənası bildirir. Bədii mətndə və şifahi danışıqda ağı sözü hadisə və situasiyanı emosionallıqla
obrazlaşdırır: “Zavallı ana! Hələ cəmdəkləri soyumayan balaları üstünə döşənib ağı çəkir.
(Ə.Əbülhəsən); Elə bil ağaclar dillənib ağlaşdı, bülbüllər də öz fəğanı ilə onlara ağı tutdu”
(S.Rəhimov).
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REGİONLARIN PRİORİTET TƏSƏRRÜFAT SAHƏLƏRİNİN FUNKSİYASI VƏ
ÖYRƏNİLMƏSİ METODİKASI
Zərifə Mahmud qızı Həmidova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şamaxı filialı
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5046-1636
Açar sözlər: makro iqtisadiyyat, prioritet, potensiyal, İxtisaslaşma, aqrar-sənaye,
Keywords: macroeconomics, priority, potential, specialization, agro-industry,
Giriş: Prioritet təsərrüfat sahələrinin funksiyası və regional strukturu, regional nəqliyyat sistemlərinin
yaradılmasının əhəmiyyəti, regionlarda inkişaf etdirilər aqrar-sənaye sahələrinin formalaşdırılmasının
coğrafi potensialı müəyyənləşdirilərək təhlil olunur.
Azərbaycanın makro iqtisadiyyatının (UMD) 2022 -ci ildə də böyük sürətlə artmaqda davam etməsi ilk
növbədə ölkənin sosial və qeyri neft sahələrinin və regionların inkişaf istiqamətləri üçün ilkin baza
rolunu oynayır. İlkin olaraq qeyd etmək lazımdır ki, əhalinin sosial vəziyyətinin ən başlıca göstəricisi adam başına düşən UDM həcmi 753 man-dan 4440 man. çatmış, yəni 5.8 dəfə artmışdır.
Bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi, yerli təbii və əmək ehtiyatlarından daha dolğun istifadə
olunmasında ölkənin xarici bazarlarla əlaqələrin inkişafı prioritet təsərrüfat və xidmət sahələri vasitəsilə
reallaşdırılır Məhz həmin sahələr regionlarda yerli potensiallardan istifadə edərək kütləvi əmtəə
məhsulların istehsalmı, müasir xidmət növlərini həyata keçirir. Prioritet latınca birincilik, üstün olan
anlayışmı verir. İqtisadi coğrafi baxımdan o yerli təbii və əmək ehtiyatlardan. mövcud bazarın
tələbatından və ölkədə yaranmış coğrafi əmək bölgüsündən asılı olaraq regionlarda ixtisaslaşmış bir
neçə sahələrinin inkişafını nəzərdə tutur. İxtisaslaşma əmsalı vasitəsilə hər bır regionun ölkə miqyasında
fərqlənən prioritet sahələrini və həyata keçirdiyi funksiyasını müəyyənləşdirmək olar.
Nəticə: Bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi, yerli təbii və əıııək ehtiyyatlarından daha dolğun
istifa: olunması ölkənin xarici bazarlarla əlaqələriniıı inkişafı prioritet təsərrtilat və xidmət sahələri
vasitəsilə reallaşdırthr. Məlız lıənıin sahələr regiotılarda yerli potensiyallardan istifadə edərək kiitləvi
ənıtəə məhsullarııı istehsalını. müasir xidmət növləriııi həyata keçirir. Prioritet latuıca birincilik. üstün
olan anlayışınt verir. Iqtisadi coğraft baxımdan o yerli təbii və əmək ehtiyyatlanndan. mövcud bazarın
tələbatuıdan və ölkədə yaraıımış coğrafi əmək bölgüstindən asılı olaraq regionlarda ixtisaslaşmış bir
neçə sahələriniıı inkişafını nəzərdə tutur. Ixtisaslaşma əmsalı vasitəsilə hər bir regionuıı ölkə miqyasında
fərqləııən prioritet sahələriııi və həyata keçirdiyi funksiyasını müəyyənləşdirmək olar.
ƏDƏBİYYAT
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2002.
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QARABAĞIN YER ADLARI TARİX-MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİDİR
THE PLACE NAMES OF KARABAKH ARE HISTORICAL AND CULTURAL MONUMENTS
Prof. Dr. Minaxanım Təkləli Nuriyeva
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
ORCID ID: 0000-0002-4985-8134
ÖZƏT
Məqsədimiz Qarabağın bir tarixi mədəniyyət ocağı olaraq öyrənılməsinə xidmət edən əski yer-yurd
adlarının tarixi-linqvistik aspektdə araşdırılmasıdır. Bu hədəf Azərbaycan türklərinin əsrlər boyu bu
vətən guşəsində yaratdıqları, yaşatdıqları mədəniyyət abidələrində özünü tapdığı kimi xüsusi əhəmiyyəti
olan qədim yer adlarının da öyrənilməsidir. Çox təəssüf ki, son illər burada şəhər və kəndlərin dağıdılıb
yer üzündən silinməsiylə tariximizin qədim təzahürləri də silinib yoxa çıxmışdır. Məsələn, Tuğ
çökəkliyi, Tuğ kəndi, Azıx mağarası və kəndi, Qarabağ xanlığının “xan Şuşası”nda saraylar, Pənah xan
qalası, türbələr, məscidlər, örtülü bazar, habelə təbiət abidələri: Ərimgəldi, Üç Mıx, Çıdır düzü,
Ağzıyastı qaya, Əsgəran qalası, Topxana, Qırxpilləkən, Gəlin Qayası, Xəzinə qayası, Şırran şəlaləsi,
Qırxqız yaylağı, Daşaltı seyrangahı... Bunlarla bir sırada Mamayı, Saatlı, Xoca Mircanlı, Köçəri,
Təbrizli, Saatlı, Mərdinli, Quyuluq, Culfalar, Qurdlar məhəllələri adları, Qarabağın tarixi abidələri
sırasına aid etdiyimiz yer-yurd adları, dəyişdirilib yox edilən və məhvi ilə bir qiymətli sənəd dəyərində
tarixi adlar. İndi artıq Azərbaycanın 30 il işğal altında qaldığı ərazilərindəki maddi mədəniyyət
nümunələrinin istismar olunduğu və daha əvvəllərdən başlamış Qarabağın qədim adlarının dəyişdirilib
yox edilməsi heç kəsə sirr deyil. Çıxışımızda əsas yeri Ağdərə rayonu ərazisində qədim Xaçın
məlikliyinin mərkəzi olmuş Oğlanqala abidəsi adının böyük Türk arealındakı yerinin
müəyyənləşdirilməsinə, artıq xarabalıqları qalan və tarixi qoruq statusu daşıyan və Xoxanaberd şəklində
dəyişmişdirilən bu qalanın adının tarixi-linqvistik baxımdan araşdırılmasına verəcəyik.
Açar sözlər: Qarabağ, Oğlanqala, Ağoğlan, Azıx, Tuğ

ABSTRACT
Our goal is to study the historical and linguistic aspects of the ancient place names that serve the study
of Karabakh as a historical and cultural center.This goal is to study the names of ancient places of special
importance, as well as the cultural monuments created and lived in this corner of the homeland by the
Azerbaijani Turks for centuries.Unfortunately, in recent years, with the destruction of cities and villages,
the ancient manifestations of our history have been erased.For example, Tug depression, Tug village,
Azykh cave and village, palaces in "khan Shusha" of Karabakh khanate, Panah khan fortress, tombs,
mosques, covered market, as well as natural monumentsErimgeldi, Uch Mıkh, Chidir plain, Aghzyasti
kaya, Askeran fortress, Topkhana, Girkhpillaken, Gelin Kayasi, Khazina kaya, Shirran shelalesi,
Kirghiz plateau, Dashalti park... Along with them Mamayi, Saatli, Khoja Mirjanli, Kocha#, Tabrizli,
Saatli, Mardinli, Well, Julfalar, Gurtlar names of neighborhoods, names of places and lands that we refer
to as historical monuments of Karabakh, historical names that have been changed, destroyed and
destroyed in the value of a valuable document. It is no secret that the ancient names of Karabakh, which
have been occupied for 30 years, are being exploited and the ancient names of Karabakh have been
changed and destroyed. In our speech, we will focus on the location of the Oglangala monument, the
center of the ancient Khachin kingdom, in the Aghdara region, in a large Turkish area, and on the
historical and linguistic study of the name of this fortress, which has the status of a historical reserve
and was renamed Khokhanaberd.
Keywords: Karabakh, Oghlangala, Agoghlan, Azykh, Tug
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QARABAĞ İQTİSADİ RAYONUNUN XARİCİ İNVESTİSİYALARIN CƏLBİ İMKANLARI
Malik Məmmədzadə1
Unec, İqtisadiyyat, Bakı, Azərbaycan
1

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3506-5210

XÜLASƏ
Hazırda Qarabağ iqtisadi rayonunun yeni işğaldan azad edilmiş ərazilərinə edilən xarici investisiyalar
bölgənin inkişafı və sürətli bərpasında misilsiz rol oynayır. Qarabağ iqtisadi zonasının yeni işğaldan
azad edilmiş ərazilərinin Azərbaycan iqtisadiyyatına sürətli inteqrasiyası ölkəmiz üçün ən vacib
prioritetlərdən biridir. Ölkəmizə yatırılan sərmayələr həmçinin bizi beynəlxalq arena ilə də yaxınlaşdırır
və bu da iqtisadiyyatımızın yüksələn tendensiya ilə davam etməsində mühüm rol oynayır. Qarabağ
ərazisinə cəlb edilən BXİ miqdarın artırmaq üçün ölkəmiz tərəfindən bir sıra tədbirlər görülür.Nəqliyyat
infrastrukturunun, göstərilən xidmətlərin və s. komponentlərin sürətli bərpa və inkişafı əraziyə yatırılan
BXİ miqdarının artırılmasında mühüm rol oynayır. Nəqliyyat infrastrukturunu xüsusi qeyd etməyimin
səbəbi,ölkəyə və ya regiona yatırım edəcək investorun bu faktora xüsusi diqqət yetirməsidir. Çünki
nəqliyyat infrastrukturu yetərli səviyyədə olmasa ölkədə daşınma,çatdırılma kimi problemlər ortaya
çıxacaq,bu da BXİ-lərin cəlb edilməsi səviyyəsində xoşagəlməz hadisə olardı. Xidmət sektorunu
vurğulamağımın səbəbini isə belə açıqlayım: Hər bir investor ölkəyə ilk ziyarət etdiyi andan investisiya
etmək qərarına gəlmir. Fərz edək ki, hər hansı bir investor ilk öncə turist kimi ölkəmizə səfər edir və
göstərilən müəyyən xidmətlərdən yararlanır, əgər bu turist xidmət səviyyəsindən razı qalmasa, necə
investor kimi ölkəyə və ya regiona yatırımlar edəcək? Bu sualın cavabı ölkədə xidmət sektorunun
inkişafından keçir. Beləliklə, təqdim etdiyim misal əsasında xidmət sektorunun investisiya cəlbində necə
vacib faktor olduğunun birgə şahidi olduq. Nəticə olaraq, ölkədə xidmət sektoru yüksək səviyyədə təşkil
olunarsa, ölkəni bir o qədər turist və ya investor ziyarət etmək qərarına gələcək, bunun da nəticəsində
ölkəyə cəlb edilən BXİ miqdarının artırılmasına nail ola bilərik. Məqalədə işində Qarabağ iqtisadi
rayonunun investisiya mühitini metod tətbiq etməklə qiymətləndilmişdir.
Açar sözlər: Qarabağ, investitisiya, region
ABSTRACT
At present, foreign investment in the newly liberated territories of the Karabakh economic region plays
an unprecedented role in the development and rapid recovery of the region. Rapid integration of the
newly liberated territories of the Karabakh economic zone into the Azerbaijani economy is one of the
most important priorities for our country. Investments in our country also bring us closer to the
international arena, which plays an important role in keeping our economy growing. Our country is
taking a number of measures to increase the amount of FDI involved in the territory of Karabakh. The
rapid recovery and development of components plays an important role in increasing the amount of FDI
invested in the area. The reason I emphasize the transport infrastructure is that the investor who will
invest in the country or region pays special attention to this factor. Because if the transport infrastructure
is not at a sufficient level, there will be problems in the country, such as transportation, delivery, which
would be an unpleasant event at the level of attracting FDI. Let me explain why I emphasize the service
sector: Not every investor decides to invest in the country from the first visit. Assume that any investor
first visits our country as a tourist and benefits from certain services provided, if this tourist is not
satisfied with the level of service, how will he invest in the country or region as an investor? The answer
to this question lies in the development of the service sector in the country. Thus, based on the example
I presented, we witnessed together how important the service sector is in attracting investment. As a
result, if the service sector in the country is organized at a high level, so many tourists or investors will
decide to visit the country, as a result of which we can increase the amount of FDI attracted to the
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country. In the article, the investment climate of the Karabakh economic region was assessed by
applying the method.
Keywords: Karabakh, investment, region
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İKİNCİ QARABAĞ MÜHARİBƏSİ ZAMANI MULTİKULTURAL DƏYƏRLƏR
ƏTRAFINDA BİR OLAN AZƏRBAYCAN XALQI VƏ QƏHRƏMANLIQ NÜMAYİŞ
ETDİRƏN TALIŞLAR
THE AZERBAIJANI PEOPLE UNITED AROUND MULTICULTURAL VALUES DURING THE
SECOND KARABAKH WAR AND TALYSHES WHO DEMOSTRATED HEROISM
Günel Qarayeva
Azərbaycan Dillər Universiteti, Beynəlxalq münasibətlər və regionşünaslıq fakültəsi, Fəlsəfə və
ictimai elmlər kafedrası, Bakı, Azərbaycan
ORCID ID: 0000-0002-0861-634X
Açar sözlər: İkinci Qarabağ müharibəsi, şəhid, multikultural dəyərlər, talış
İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələri arasında Dağlıq Qarabağ
uğrunda gedən müharibənin Azərbaycanın inamlı qələbəsi ilə bitən və bu istiqamətdə gedən son
münaqişədir, “Vətən müharibəsi” və “Dəmir Yumruq” əməliyyatı adlandırılan bu silahlı qarşıdurma
Azərbaycan xalqının əzminin, birliyinin, sədaqətinin, cəsarətinin göstəricisi oldu. Azərbaycan
Respublikasının əsas siyasi və milli – mədəni dəyərlərindən biri olan multikulturalizm prinsipi ön
cəbhədə də, arxa cəbhə də də xalq olaraq bütövlüyümüzün simvolu oldu. Qısa zaman kəsiyində davam
edən müharibədə etnik azlıqların müharibədə fəal iştirakını müşahidə edən daxili düşmənlər və erməni
təxribatçılar bu əsasda ölkə daxilində qarşıdurma yaratmağa çalışsalar da, Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşları hansı etnik qrupu təmsil etmələrindən asılı olmayaraq həmfikir oldular. Vətən
müharibəsində həlak olan hərbçilər Respublikamızın müxtəlif bölgələrini təmsil edirdilər, həmçinin,
talışların sıx məskunlaşdığı əraziləri.
Masallı rayon Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin cüdoçusu İntiqam Əsgərli isə Şuşa uğrunda gedən
döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Mərhum döyüşçü Qardaşı Nurlan Əsgərlini 2016-cı il Şanlı aprel
döyüşlərində itirmişdi. Bu səbəbdən komandanlıq tərəfindən ona döyüşlərə qoşulmamaq tövsiyyə
olunsa da, bu tapşırığa əməl etməmək qərarına gəlib [5]. Masallı rayonunun Hişkədərə kəndindən olan
Vətən müharibəsinin şəhidi leytenant Vüsal Aslan oğlu Məhərrəmov və şəhid əsgər Ağamalı Şamil
oğlu Ağayev «Vətən uğrunda» medalı ilə təltif edilib.
Torpaqlarımızın azad olunması ilə nəticələnmiş Vətən müharibəsində lənkəranlı gənclər də vuruşaraq
qəhrəmanlıq nümayiş etdiriblər. Lənkəran şəhər sakini Abdullazadə Həsənağa Şakir Vətən Müharibəsi
günlərində qəhrəmanlıq nümunəsi göstərib şəhidlik zirvəsinə yetişib və Bakıda II Fəxri Xiyabanda
torpağa tapşırılıb. “Vətən uğrunda”, “Kəlbəcərin azad olunması uğrunda” medalları və “Rəşadət” ordeni
ilə təltif olunub. İkinci Qarabağ müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalmış Qurbanov Emil Vaqif oğlunun
adına Lənkəranın Girdəni kəndi ərazisində bulaq tikilib. Lənkəran sakinləri Hüseynov Vüsal Yəhya
oğlu, Quliyev Samir Məhərrəm oğlu və Məmmədli Eməddin Anar oğlu könüllü olaraq cəbhəyə getmiş
və döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşaraq şəhid olmuşlar. Lənkəran şəhərində S.Kazımbəyov adına 6
nömrəli orta məktəbin müəllimi Etiram Hüseynli Qubadlıya döyüşə gedərkən artilleriya atəşi zamanı
həlak olmuşdur. İkinci Qarabağ müharibəsindəki qəhrəmanlığına görə təltiflər sırasına “Vətən
uğrunda”, “Suqovuşanın azad olunmasına görə”, “Ağdamın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif
olunan Astara sakini Riyad Paşayev Ağdam rayonunun işğaldan azad olunmasını cənab Ali Baş
Komandana məruzə etmişdir. Astaranın Ərçivan kəndindən 9 hərbçi sözü gedən müharibədə həlak
olmuşdur.
İkinci Qarabağ müharibəsində Lerikin qəhrəman oğulları - Şuşa fatehi, mayor Zaur Rəhimov “Zəfər”,
kapitan Rəşad Qasımov “Azərbaycan bayrağı”, leytenant Anar Hüseynov “Vətənə xidmətə görə”
ordenlərinə, baş leytenant Layiq Rəhimovun və əsgər Rusif Qasımov müxtəlif medallara layiq
görülmüşlər. Şəhid polkovnik-leytenant Mehman Şirvanov “Qarabağ”, leytenant Murtuz Abbasov, kiçik
gizir Təbriz Talıbov, əsgər İmaməli İbrahimov 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə”, baş leytenant
Əliqismət Yaqublu, XTQ giziri Vasif Mehbalıyev “Azərbaycan Bayrağı” ordenləri və medallarla təltif
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ediliblər. Xanış Şahıyevin nəvələri Elgün və Altay və əslən Lerikli İman və Bəhram Məmmədov
qardaşları isə Qarabağ uğrunda döyüşlərdə həlak olublar [1, 22 ].
Amid Heydərov "Vətən uğrunda", “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı" və "Cəbrayılın azad olunmasına
görə" medallarına layiq görülmüşdür. Lerik şəhərində anadan olan şəhid Altay Tahir oğlu Mövlanov
ölümündən sonra "Fizulinin azad olunmasına görə" medalı ilə təltif olundu. Şəhid Tahirli Şahin Afat
oğlunun ailə üzvlərinə “Vətən uğrunda”, “Füzulinin azad edilməsinə görə”, “Şuşanın azad edilməsinə
görə”
və
“Döyüşdə
fərqlənməyə
görə”
medalları
təqdim
edilmişdir.
rayon icra hakimiyyətində Vətən müharibəsi şəhidi miçman Səfərov Elvin Ramiz oğlunun ailə üzvləri
ilə görüş keçirildi və ailəsinə şəhidin təltif olunduğu Qarabağ ordeni təqdim edildi.
ilə “Qarabağ” ordeni ilə təltif edilmişdir. Miçman Elvin Səfərov “Qarabağ” ordeni və
“Vətən uğrunda”, “Cəbrayılın azad olunmasına görə”, “Füzulinin azad olunmasına görə”, “Xocavəndin
azad olunmasına görə” və “Qubadlının azad olunmasına görə” medallarını ilə təltif edilmişdir.
İkinci Qarabağ müharibəsində şəhid olan 3 minə yaxın hərbçidən bir qismi talış azsaylı xalqının
təmsilçiləridir və onlar Vətənin müdafiəsi üçün canlarından keçmişlər. “Dəmir yumruq” əməliyyatında
iştirak etmiş hər bir hərbçi etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycana olan sevgisini,
sədaqətini nümayiş etdirmişdir.
ƏDƏBİYYAT
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3. https://www.bbc.com
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Key words: Second Karabakh war, martyr, multicultural values, talysh
The Second Karabakh War is the latest conflict between the Azerbaijani and Armenian armed forces
over the Nagorno-Karabakh conflict, which ended with a convincing victory of Azerbaijan. Called the
"Patriotic War" and the "Iron Fist" operation, this armed confrontation was an indicator of the
determination, unity, loyalty and courage of the Azerbaijani people.
The principle of multiculturalism, one of the main political and national-cultural values of the Republic
of Azerbaijan, has become a symbol of our integrity as a nation, both on the front and in the rear.
Although internal enemies and Armenian provocateurs, who observed the active participation of ethnic
minorities in the war for a short period of time, tried to create a confrontation within the country, the
citizens of the Republic of Azerbaijan agreed, regardless of their ethnic group. The servicemen who died
in the Great Patriotic War represented different regions of the Republic, as well as the densely populated
areas of the Talysh.
Intigam Asgarli, a judoka from the Masalli Children and Youth Sports School, was killed in the battles
for Shusha. He lost his brother Nurlan Askerli in the glorious April 2016 battles. For this reason,
although the command advised him not to join the fighting, he decided not to follow this task. Lieutenant
Vusal Aslan oglu Maharramov, a martyr of the Great Patriotic War from Hishkadare village of Masalli
region, and Agamali Shamil oglu Agayev, a martyred soldier, were awarded the medal "For the
Motherland".
Young people from Lankaran also fought and showed heroism in the Patriotic War, which resulted in
the liberation of our lands. Lankaran resident Abdullazade Hasanaga Shakir showed heroism during the
Great Patriotic War, reached the peak of martyrdom and was buried in the 2nd Alley of Honors in Baku.
He was awarded the medals "For the Motherland", "For the Liberation of Kalbajar" and the Order of
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Courage. A fountain named after Gurbanov Emil Vagif oglu, who rose to the peak of martyrdom in the
Second Karabakh War, was built in the Girdani village of Lankaran. Lankaran residents Huseynov Vusal
Yahya oglu, Guliyev Samir Maharram oglu and Mammadli Emaddin Anar oglu voluntarily went to the
front and were heroically killed in battles. Etiram Huseynli, a teacher at S. Kazimbayov Secondary
School No. 6 in Lankaran , was killed by artillery fire while going to fight to Gubadli. Astara resident
Riyad Pashayev awarded with medals "For the Motherland", "For the liberation of Sugovushan", "For
the liberation of Aghdam" for heroism in the Second Karabakh War reported to the Supreme
Commander-in-Chief on the liberation of Aghdam region. Nine servicemen from Astara's Archivan
village were killed in the war.
In the Second Karabakh War, Lerik's heroic sons - Shusha conqueror, Major Zaur Rahimov - "Zafar",
Captain Rashad Gasimov - "Azerbaijan Flag", Lieutenant Anar Huseynov - "For Service to the
Fatherland", senior lieutenant Layig Rahimov and soldier Rusif Gasimov were awarded various medals.
Martyr Lieutenant-Colonel Mehman Shirvanov "Karabakh", Lieutenant Murtuz Abbasov, Junior
Sergeant Tabriz Talibov, Soldier Imamali Ibrahimov from 3rd degree "For Service to the Fatherland",
Senior Lieutenant Aligismat Ya Gublu, Secretary of the Civil Defense Vasif Mehbaliyev were awarded
"Azerbaijan Flag" orders and medals. Khanish Shahiyev's grandchildren Elgun and Altay and brothers
Iman and Bahram Mammadov, who were originally from Lerik, died in the battles for Karabakh [1, 22].
Amid Heydarov was awarded the medals "For the Motherland", "Hero of the Patriotic War" and "For
the release of Jabrayil". Martyr Altay Tahir oglu Movlanov, born in Lerik, was posthumously awarded
medal named “For the release of Fuzuli”. To Family members of Shahid Tahirli Shahin Afat oglu were
presented medals "For the Motherland", "For the release of Fuzuli", "For the liberation of Shusha" and
"For excellence in battle".
A meeting was held with the family members of the martyr of the Great Patriotic War Safarov Elvin
Ramiz oglu and his family was awarded the Karabakh order.
Michman Elvin Safarov gained "Karabakh" order and
he was awarded the medals "For the Motherland", "For the release of Jabrayil", "For the release of
Fuzuli", "For the release of Khojavend" and "For the release of Gubadli".
Some of the 3,000 servicemen killed in the Second Karabakh War are members of the Talysh minority,
and they gave their lives to defend the Motherland. Every serviceman who took part in Operation Iron
Fist, regardless of ethnicity, demonstrated his love and devotion to Azerbaijan.
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“QARABAĞNAMƏLƏR” AZƏRBAYCANIN TARİXİ-DİNİ ABİDƏLƏRİNİ ÖYRƏNMƏK
ÜÇÜN MƏNBƏ KİMİ
“HISTORY OF KARABAKH” AS A SOURCE FOR STUDYING HISTORICAL AND
RELIGIOUS MONUMENTS OF AZERBAIJAN
Turan BABAŞ
Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı,
Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla
İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı
Heç kimə sirr deyil ki, milli dövlətçilik tariximizin, xüsusilə də Azərbaycanın strateji əhəmiyyətli tarixi
regionlarından olan Qarabağın tarixinin, ictimai-siyasi proseslərinin, əhalisinin məişətinin, adətənənələrinin, еtnоqrafiyasının, tarixi şəxsiyyətlərinin öyrənilməsi baxımından “Qarabağnamələr”
mühüm tarixi mənbələrdir.
Salnamə müəllifləri Qarabağın tarixi cоğrafiyasını, оnun daxilində və ətraf ərazilərdə baş vеrən siyasi
hadisələri, habеlə Pənahəli xan və оnun оğlu İbrahimxəlil xanın dövrlərində tikilən şəhər və tarixi
abidələr haqqında gеniş məlumatlar vеrmişlər. Həmin məlumatlar xalqımızın tarixi məişəti, təsərrüfatı,
о zamankı həyat tərzinin bir sıra mühüm məqamlara aydınlıq gətirməyə, XVIII əsrin II yarısında bu
bölgədə baş vermiş tarixi prоsеslərin оbyеktiv mənzərəsini yaratmağa imkan vеrir.
Eyni zamanda, müxtəlif təqdiqatçılar Qarabağ xanlığının ictimai-siyasi, iqtisadi və s. sahələrinin
öyrənilməsi ilə bağlı tədqiqatlar aparmış və “Qarabağnamələr”dən mənbə kimi istifadə etmişlər. Qeyd
edək ki, xüsusilə diqqət yetirilməməsinə baxmayaraq, sözügedən salnamələrdə Qarabağdakı tariximemarlıq abidələri, xüsusilə də dini abidələrimiz haqqında da bəzi məlumatlar yer almışdır.
Biz bu tip məlumatlara Mirzə Adıgözəl bəyin “Qarabağnamə”, Mirzə Camal Cavanşirin “Qarabağ
tarixi”, Məhəmməd Baharlının “Əhvalati-Qarabağ”, Həsən İxfa Əlizadənin “Şuşa şəhərinin tarixi”,
Həsənəli Qaradağinin “Qarabağ vilayətinin qədim və cədid kеyfiyyət və övzaları” və digər müəlliflərin
əsərlərində rast gəlinməkdədir.
Qarabağ əhalisinin ictimai-mədəni irsinin öyrənilməsi baxımından böyük əhəmiyyətə malik olan Şuşalı
Həsən İxfa Əlizadənin “Şuşa şəhərinin tarixi” əsərini xüsusilə vurğulamaq olar. Əsərdə Qarabağ
xanlıqının mərkəzi Şuşa şəhərinin bünövrəsinin qоyulmasından Şimali Azərbaycanda sоvеt işğalı
dövrünə kimi baş vеrən hadisələri izləmişdir. Müəllif Şuşa şəhərinin tarixi abidələrindən və mədəni
həyatından bəhs etmiş, şəhər məscidlərinin üzərindəki daş kitabələri оxumuşdur. Əsərdə həmçinin də
son zamanlar xüsusi aktuallığı ilə gündəmdə olan Şuşanın iki böyük məscidi – “Yuxarı Gövhərağa” və
“Aşağı Gövhərağa” məscidləri, onların tikilməsi, təmiri, xan və xan qızı tərəfindən dini abidələrə
göstərilmiş diqqət və qayğılar öz əksini tapmışdır.
Qeyd olunan salnamələrdə məscidlərin, dini abidələrin tikinti materiallı, memarlıq üslubu, tikilmə
səbəbləri və s. barədə məlumatlar yer almaqdadır.
Açar Sözlər: Qarabağ, tarixi-dini abidələr, məscid.
It is no secret that the “History of Karabakh” are important historical sources in terms of studying the
history of our national statehood, especially the history of Karabakh, one of the strategically important
historical regions of Azerbaijan, socio-political processes, life, traditions, ethnography, historical
figures.
The authors of the chronicle gave detailed information about the historical geography of Karabakh,
political events in and around it, as well as the city and historical monuments built during the reign of
Panahali khan and his son Ibrahimkhalil khan. This information allows us to clarify a number of
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important aspects of the historical life, economy and way of life of our people, to create an objective
picture of the historical processes that took place in this region in the second half of the XVIII century.
At the same time, various researchers have studied the socio-political, economic and other aspects of
the Karabakh khanate. conducted research on the study of the fields and used the “History of Karabakh”
as a source. It should be noted that despite the lack of attention, the chronicles contain some information
about the historical and architectural monuments of Karabakh, especially our religious monuments.
We refer to such information as Mirza Adigozal Bey's “Karabakhname”, Mirza Jamal Javanshir's
“History of Karabakh”, Mohammad Baharli”s “Story-Karabakh”, Hasan Ikhfa Alizade's “History of
Shusha city”, Hasanali Garadaghi's “Ancient and modern qualities and rhymes of Karabakh region” and
others found in the works of the authors.
Of particular importance in terms of studying the socio-cultural heritage of the people of Karabakh is
the work of Shusha resident Hasan Ikhfa Alizadeh “History of the city of Shusha”. The work traces the
events that took place in Northern Azerbaijan from the foundation of the city of Shusha, the center of
the Karabakh khanate, to the period of the Soviet occupation. The author spoke about the historical
monuments and cultural life of Shusha, read the stone inscriptions on the mosques of the city. The book
also reflects the two major mosques of Shusha – “Upper Govharaga” and “Lower Govharaga” mosques,
their construction, repair, attention and care for religious monuments by the khan and khan's daughter.
The mentioned chronicles contain the construction material of mosques, religious monuments,
architectural style, reasons for construction, etc. There is information about.
Keywords: Karabakh, historical and religious monuments, mosque.
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MÜHARİBƏ SƏRAİTİNDƏ ƏSGƏR VƏ ZABİTLƏRİN PSİXOLOJİ HAZIRLIĞININ
MÜQAYİSƏLİ ARAŞDIRILMASI VƏ ŞUŞA DÖYÜŞÜNÜN TƏSVİRİ
COMPARATIVE STUDY OF THE PSYCHOLOGICAL TRAINING OF SOLDIERS AND
OFFICERS IN WAR AND THE DESCRIPTION OF THE BATTLE
Dr. Gülər Mikayıl
Baki Dövlət Universiteti
ÖZƏT
Amerikalı psixloqlar əsgər və zabitlərin döyüş oncəsi, döyüş zamanı və döyüşdən sonra psixoloji
cəhətdən vəziyyətlərində effektiv davranışlar sərgiləməsi üçün atacagı addımları geniş surətdə
öyrənmişlər. Bu sahənin uzman psixoloqu Vest Poynt Hərbi Akademiyasinin professoru Deyv
Grossmanın On Killing və digər kitablarında bu məqamlar geniş təsvir olunur. Sübut olunur ki, cəsurluq
ilk növbədə qorxu hissini nəzarətdə saxlaya bilmək bacarıgı və bu hissi fədakarlıq, mərhəmət, özünü
fəda etmək, maksimum diqqətin cəmləşdiriməsi ilə əvəzlənməsidir. Bu bacarıgı döyüşçülərdə yaratmaq
üçün əgər ekstremal vəziyyətlərdə beyin və bədənin necə işlədiyini öyrənməlidir.1.Ən cox görünən
hallar: Məsələn, qorxu hissi kecirən əsgər defekasiya şagırışları alırsa, bilməlidir ki, beyin orqanizmə
signal göndərir ki, sən yaralana bilərsən və mikrobların elə çox oldugu hissə bagırsaqlardır. Təcili
bagırsagı təmizlə ki, iltihab yaranmasın. Sifətin rənginin avazıması damarların spazması nəticəsində
yaranır. Beyin ətraflarda olan kapillyarlardan qanı bədənin ortasında yerləşən damarlara ötürür, cünki
orada qan daha cox yigişa bilir. 2.Doyuş zamanı. Bu zaman beyin demək olar ki, sönür. Lakin bu
dövrdə orta beyin işə duşur. Nəticədə insan yalnız təlim vaxtı intensiv öyrəndiyi proqramlaşdırılmış
hərəkətləri həyata keçirir. Məhz buna görə deyilir ki, çətin təlimlər asan döyüş deməkdir. Şuşa fatehləri
çoxsaylı təlimlərdə gərgin döyüş hazırlıqlarından keçdikləri üçün gözəl nəticə əldə etdilər. Pentaqonun
belə 44 günlük müharibənin nəticələrini öyrənməsi XTQ döyüşçülərinin xüsusi hazırlanmış
təlimlərinin yeni döyüş standarları yaratdıgını göstərir. Bu mərhələdə eşitmə seçkinliyi və tunel
görünüşü işləməyə başlayır. Qrossmana görə hücumda olan şir və canavar sürüsünün dinamikası
modelləri bu mərhələdə işləməyə başlayır. Adətən əsgər raket kimi hərəkət edir yəni yalnız hədəfi görür
məhz bu tunnel görünüşüdür. Bəzən isə əsgər bir hədəfi deyil, döyüş səhnəsində hər hadisəni görə bilir
və bu zaman artıq sürü ilə hücüma keçən canavar timsalında olur. Təcrübədə bu iki model bir birini
əvəzləyir, əsgər əvvəl hədəfi görür, daha sonra komleks baxışla bütün mənzərəni döyüşdə həyata keçirir.
Qrossmana görə döyüş zamanı daha bir fenomen var bu da yavaşladılmış çəkiliş effektidir.
Açar sözlər: psixoloji, döyüş, əsgər, Şuşa
ABSTRACT
American psychologists have studied in detail the steps that soldiers and officers must take to behave
effectively in their psychological conditions before, during and after the war. Dave Grossman, a
professor at the West Point Military Academy, an expert psychologist in the field, describes these points
in detail in On Killing and other books. It is proven that courage is first and foremost the ability to
control fear, and to replace this feeling with self-sacrifice, compassion, self-sacrifice, and maximum
concentration. To build this ability in fighters, you need to learn how the brain and body work in extreme
situations. 1.The most common cases: For example, if a frightened soldier receives defecation exercises,
he should know that the brain sends a signal to the body that you can be injured, and the part where there
are so many germs are the intestines. Urgently clean the bowel to prevent inflammation. Facial
discoloration is caused by spasm of blood vessels. The brain transfers blood from the surrounding
capillaries to the vessels in the middle of the body, where more blood can be collected.2. Saturation
time. At this time, the brain almost turns off. However, during this period, the midbrain is activated. As
a result, a person only performs programmed exercises that he learns intensively during training. That
is why it is said that difficult exercises mean easy battles. The conquerors of Shusha achieved great
results due to intensive training in numerous trainings. The Pentagon's study of the results of such a 44PROCEEDINGS BOOK
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day war shows that the specially trained training of the CHTG fighters has set new combat standards.
At this stage, auditory selectivity and tunnel vision begin to work. According to Grossman, models of
the dynamics of the attacking lion and wolf herd begin to work at this stage. Usually the soldier moves
like a rocket, that is, he sees only the target, this is the view of the tunnel. Sometimes a soldier is not a
target, he can see everything on the battlefield, and in this case he is already in the form of a wolf
attacking with a herd. In practice, these two models replace each other, the soldier first sees the target,
and then, with a complex look, realizes the whole scene in battle. According to Grossman, there is
another phenomenon during combat, which is the effect of slowing down.
Keywords: psychological, combat, soldier, Shusha
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TÜRK DÜNYASINA GİDEN YOL – ZENGEZUR KORİDORU
THE ROAD TO THE TURKIC WORLD – ZENGEZUR CORRIDOR
Günel ÜSTÜNDAĞ
Bakü Slavyan Üniversitesi, Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Bakü, Azerbaycan
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6745-8097
ÖZET
2020 Yılında Ermenistan ile Azerbaycan arasında gerçekleşen savaşın sonucunda, Azerbaycan kendi
tarihi topraklarına kavuşmuş ve otuz sene önce Ermenistan tarafından işgal edilmiş topraklarını savaş
yoluyla geri almıştır. Savaş sonrası Kafkasya`da istikrar, ekonomik gelişim, taşımacılık yollarının
yeniden kurulması ve bölgeye barışın gelmesi için kollar sıvanmış, Ateşkes Antlaşması`nın gereğinin
yapılması için masaya oturulmuştur. Bölgenin kalkınması için önem taşıyan Zengezur Koridoru`nun
açılması ana konulardan biri olmuştur. Koridor yalnızca Avrupa`yla Asya`yı değil aynı zamanda Türk
Dünyasını birleştirme, bütünleştirme işlevine sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Zengezur Koridoru, Karabağ Savaşı, Türk Dünyası, Avrupa, Asya, Türkiye
ABSTRACT
As a result of the war between Armenia and Azerbaijan in 2020, Azerbaijan regained its historical lands
and took back the lands that Armenia occupied thirty years ago through war. After the war, the arms
were rolled up for stability, economic development, re-establishment of transportation routes and peace
in the Caucasus. The opening of the Zangezur Corridor, which is important for the development of the
region, was one of the main issues. The corridor has the function of uniting and integrating not only
Europe and Asia, but also the Turkish World.
Keywords: Zangezur Corridor, Karabakh War, Turkic World, Europe, Asia, Turkey
Azerbaycan Cumhurbaşkan`ı İlham Aliyev Türk Konseyi`nde yapmış olduğu konuşmasıyla Zengezur
Koridoru`nun Türk Dünyası için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmiştir. Sayın Cumhurbaşkan`ı
konuşmasında şunlara değinmiştir "Yeni fırsatlar oluştu. Bunların arasında en önemli ulaştırma
fırsatlarıdır. Bugün Zengezur koridoru üzerinde aktif şekilde çalışıyoruz. Bir zamanlar Zengezur'un
Azerbaycan'dan koparılarak Ermenistan'a birleştirilmesi Türk Dünyası`nı coğrafi olarak parçalamıştı.
Haritaya bakarsak, sanki vücudumuza hançer saplanmış, Türk Dünyası parçalanmıştır. Tarihi
Azerbaycan toprağı olan Zengezur şimdi Türk Dünyası`nın birleştiricisi rolünü oynayacak. Çünkü
Zengezur'dan geçen ulaşım, iletişim ve altyapı projeleri tüm Türk Dünyası`nı birleştirecek ve
Ermenistan dahil diğer ülkeler için ek fırsatlar yaratacaktır. Ermenistan'ın şu anda müttefiki Rusya ile
demiryolu bağlantısı bulunmamaktadır. Bu demir yolu bağlantısı Azerbaycan topraklarından
kurulabilir. Ermenistan'ın komşusu İran ile demir yolu bağlantısı yoktur. Bu demir yolu Nahçıvan
üzerinden sağlanabilir. Azerbaycan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti üzerinden Türkiye'ye bağlanıyor, Orta
Asya Avrupa ile bağlanıyor. Yani yeni bir ulaşım koridoru oluşuyor. Azerbaycan bu işe çoktan başladı.
Ortak ülkelerin de bu fırsatları kullanacağına eminim."
22 Mayıs 2022`de Brüksel`de gerçekleşen buluşmanın akabinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev, Ermenistan ile hem demir yolları hem de kara yollarının inşaası da dahil olmak üzere Zengezur
Koridoru'nun açılması konusunda anlaştıklarını bildirdi.
Peki Zengezur Korudoru neden bu kadar önemli? Hem bölgesel hem de Uluslararası alanda neden bu
kadar kendinden söz ettiriyor? Türk Dünyası`nın bütünleşmesi açısından hangi öneme sahip? Bu
soruları yanıtlamak için 2020 senesinde Azerbaycan`ın Ermenistan tarafından işgal edilen tarihi
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topraklarını geri almak için savaşa girdiği 44 Günlük Karabağ Savaşına dönelim. Savaş Azerbaycan`ın
alibiyeti ile bittikten sonra Azerbaycan ve Ermenistan arasında Rusya`nın aracılığıyla imzalanan
Ateşkes Antlaşmasıyla sonlandırıldı. Antlaşmanın 9. Maddesi gereği Bölgedeki tüm ekonomi ve ulaşım
bağlantıları açılacaktır. Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşların, araçların ve yüklerin her iki yönde
engelsiz hareketini organize etmek için Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk
Cumhuriyeti arasındaki ulaşım bağlantılarının güvenliğini garanti etmektedir. Ulaşım kontrolü, Rusya
Federasyonu Federal Güvenlik Servisi Sınır Muhafıza Servisi organları tarafından gerçekleştirilecektir.
Tarafların mutabakatı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Azerbaycan'ın bölgelerine bağlayan yeni
ulaşım bağlantılarının inşaası gerçekleştirilecektir.
Yalnızca Ermenistan değil aynı zamanda İran tarafından da açılmasına sıcak bakılmayan Zengezur
Koridoru Avrupa ile Asya, Türkiye ile Orta Asya Türk Devlerleri arasında en kısa ticari ulaşım yolu
olacaktır. Küresel çapta yaşanan Lojistik sıkıntısı ve navlun fiyatlarındaki yükseliş bu Koridorun
önemini ortaya çıkarıyor. Süveyş Kanalı`nda yaşanan kaza sonucunda dünya ticareti büyük zarar
görmüş, petrol fiyatlarında artiş yaşanmıştır. Bu sorun Avrupa ile Asya arasında lojistik alanda alternatif
yolların bulunmasını gerekli kılıyor.
Zengezur Koridoru aynı zamanda Türkiye`nin Azerbaycan üstünden Orta Asya`ya açılacak olan kapısı
statüsündedir. Türkiye Irak sınırındaki Ovaköy sınır kapısının açılmasıyla bölgedeki Türkmenler
ticarette üstünlüğü ele alacak ve bu gelişme Türk Dünyası`nın bütünleşmesi açısından büyük bir önem
taşıyacaktır. Koridor sadece Azerbaycan ve Ermenistan için değil aynı zamanda bölge devletleri olan
İran, Rusya ve Orta Asya için de ticari anlamda yeni olanaklar sağlayacaktır.
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ƏMR CÜMLƏLƏRİNDƏ QƏNAƏT PRİNSİPİNİN NƏSR MƏTNLƏRİNDƏ TƏZAHÜRÜ
MANIFESTATION OF THE PRINCIPLE OF SAVING IN COMMAND SENTENCES IN PROSE
TEXTS
Könül Həsənova
ADPU-nun doktorantı
Sintaktik konstruksiyalarda baş verən üslubi hadisələr arasında qənaət prinsipi xüsusi önəm daşıyır və
bu linqvistik hadisənin baş verməsi elliptik əmr cümlələrinin formalaşmasına şərait yaradır. Azərbaycan
dilçiliyində cümlə konstuksiyalarının tədqiqi uzun illər cümlənin qrammatik strukturunun öyrənilməsi
ilə məhdudlaşdırıldığından konstruksiyalarda özünü göstərən qənaət prinsipi ilə bağlı vacib və aktual
məsələlər geniş və əhatəli şəkildə araşdırılmamışdır. Qənaət prinsipinin köməyi ilə nəsr mətnlərində
özünü göstərən əmr cümlələri üçün olduqca xarakterik bir xüsusiyyətdir. “Ellipsis dildə qənaət
prinsipinə əsasən mövcuddur. Elliptik formalar dilin müxtəlif səviyyələrində müşahidə olunur.
Sintaksisdə bu, xəbərin düşməsi ilə nəticələnən cümlələrdə özünü göstərir”.(3,4). Elliptik - əmr
cümlələri məhz nəsr mətnlərinin struktur-formaca müəyyən dəyişikliyə, daha doğrusu, yığcamlığa,
qısalığa meyl göstərməsi ilə yaranır. Məqalədə elliptik - əmr cümlələrinin müəyyən cümlə tiplərindən
fərqli və oxşar cəhətlərinə toxunulur, mətnə əsasən formalaşan növləri konkret nümunələr əsasında safçürük edilir, kommunikativ aspektlərinə görə müəyyən cəhətləri təhlil olunur.
Açar sözlər. Əmr cümləsi, nəsr mətnləri, elliptik, qənaət prinsipi.
Among the stylistic events that occur in syntactic constructions, the principle of saving is of special
importance, and the occurrence of this linguistic event creates conditions for the formation of elliptical
command sentences. Since the study of sentence constructions in Azerbaijani linguistics has been
limited for many years to the study of the grammatical structure of sentences, important and topical
issues related to the principle of saving in constructions have not been studied extensively and
comprehensively. It is a very characteristic feature of command sentences, which manifests itself in
prose texts with the help of the principle of restraint. “Ellipsis exists in language according to the
principle of economy. Elliptical shapes are observed at different levels of language. In syntax, this is
reflected in the sentences that result in the message falling ”(3,4). Elliptical-command sentences are
formed precisely because prose texts tend to have a certain change in structure and form, or rather,
conciseness and brevity. The article touches on the differences and similarities of elliptic-command
sentences from certain sentence types, the types formed on the basis of the text are refined on the basis
of concrete examples, certain aspects are analyzed for their communicative aspects.
Key words. Command sentence, prose texts, elliptical, saving principle.
Azərbaycan nəsr mətnlərində elliptik - əmr cümlələrinin işləklik intensivliyi müşahidə olunur.
Azərbaycan dilçiliyinin sintaksis şöbəsinə aid yazılmış əsərlərin yarımçıq cümlələrdən bəhs edən
hissələrində (!,120; 2,281; 3,120; 4,16; 5,243; 6,124), üslubiyyata, üslubi vasitə və fiqurlara, ritorikaya
həsr olunmuş araşdırma işlərində (4,81; 8,105; 9,135;10,15; 11,63) əmr cümlələrində ellipsisləşmə
məsələlərinə toxunulmuş, hətta bunu qənaət prinsipi ilə əlaqələndirmələr də olmuşdur. Məsələn
Z.İ.Budaqova bədii ədəbiyyatda elliptik-əmr cümlələrdən bəhs edərək göstərir ki, “Müəyyən sözün
buraxılması həmin cümlələrdəki fikrin ekspessivliyini daha da artırır. Fikir obrazlı və qənaətcə ifadə
edilir, həm də əsas məqsəd ön plana çəkilir. Bu qəbil cümlələrin bir qismi xahiş və tələb xarakterli olur”
(2,281). Ə. Abdullayev də bu tip cümlələrin yığcam və lakonik olması ilə bağlı fikirlərini söyləyərkən,
şübhəsiz ki, onlardakı qənaət prinsipinə işarə etmişdir: “Əmrin əsas xüsusiyyəti onun qısa olması ilə
bağlıdır. Ona görə də feili olmayan ayrı sözlər, birləşmələr, hətta xəbəri olmayan azsözlü yarımçıq
cümlələr, soz-cümlələr əmr cümləsi ola bilir (12,99). Müşahidələrimiz göstərir ki, nəsr mətnlərində
“Sakit!” şəklində işlənən cümlə qənaət prinsipinə uyğunlaşdırılmışdır və bu cümlədə qənaəti aradan
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qaldırsaq, belə alınar: Siz sakit olun! Deməli, qənaət prinsipi ilə verilmiş əmr cümləsində eyni vaxtda
həm mübtəda, həm də xəbər buraxılmışdır. Eyni fikri “Farağat! (farağat olun mənasında), Azad! (siz
azad olun mənasında), “İrəli!” (siz irəli gedin mənasında), “Arxamca!” (siz arxamca gəlin mənasında)
və s. elliptik-əmr cümlələrinə də şamil etmək olar.
Nəsr mətnlərinin həm dialoji, həm də monoloji nitq aktlarında elliptik-əmr cümləsinin epiforik (cümlə
sonu mövqedə- K.N) mövqedə qənaətinə daha çox rast gəlinir. Byu tip cümlələrdə “olsun” xəbəri
ellipsisə uğrayır : Məsələn Mirzə Cəlilin “Təsvir ustadları” felyetonu başdan-ayağa həm dialoji nitq
aktlarında, həm yazıçının təhkiyə dilində qənaətə uyğun olaraq xəbərin ellipsisləşməsi ilə müşayiət
olunur. Dialoji nitq aktında ellipsisləşməyə baxaq:
—

Ağa, mərhəmətiniz artıq.

—

Ağa, lütfünüz artıq.

Küçədə divar dibində bir övrət oturub acından ağlayır.
—

Ağa, mərhəmətiniz artıq.

—

Ağa lütfünüz artıq (12, 39).

Dialoji nitqdə “olsun” xəbərinin ellipsisi abstrakt şəkildə sözsüz ki, təsəvvür edilir və bir xeyli bu nitq
yaxud tərəfindən davam etdirilir, sonra felyetonun ümumiləşdirmə, yəni söz sənətkarının təhkiyə
nitqində də həmin ellipsləşdirmə formaları saxlanılır : Şəhərin bu tərəfindən o tərəfinə gedənə kimi
küçələrdə minlərcə ağlayan övrət-uşaq və şikəst dilənçi düzülüb və küçələrdən keçən ağalardan biri o
birinə deyir: “mərhəmətiniz artıq”, o da belə deyir: “lütfünüz artıq”; bu deyir : “lütfünüz artıq”.
Aman həmin mərhəmət mədənində və lütf zavodunda evlərdə gecələr sübhədək soyuqdan və acından
ağlayan uşaq, şikəstliyi və sahibsiz övrət o qədərdir ki, cəmi yer üzünün tayfalarını buraya tamaşaya
yığsaq,mat və heyran qalarlar (13,39-40).
Bu iri həcmli mətndə “xəbərin” (olsun xəbərin) ellipsisə uğraması cümlənin strukturunun məntiqi
mühakimənin quruluşu ilə tam uyğunluq təşkil edir. V.K.Pakaşaenko qeyd edir ki, “Cümlənin
strukturunun məntiqi mühakimənin strukturu ilə uyğunluğunu və ya qeyri-uyğunluğunu yarımçıqlığın
müəyyənləşdirilməsi ilə aşkara çıxarmaq mümkündür” (14,6). “Ümumiləşdirmə nəticəsində qısa,
lakonik strukturların yaranması dildə qənaət prinsipindən irəli gəlir” (15,12). A.Məmmədov göstərir ki,
“Dil vahidlərinin qənaətli ifadəsinin dil və nitqdə müxtəlif formaları vardır. Başqa sözlə, ellipsis həm
dil, həm də nitq ilə bağlı hadisədir”(11,6). Nəsr mətnlərində elliptik-əmr cümlələri müxtəlif
kommunikativ aspektlərdə təzahür edir. Belə ki, ekspessiv-emosional səciyyəli nitqdə elliptik-əmr
cümlələri qəti əmr, xahiş, yalvarış, tələb, təkid, məsləhət, müraciət, çağırış, təəccüb, təəssüf kimi
mənaları ifadə edir. Bu tip əmr cümlələrində xəbər ellipsisə uğrayır. Məs: Üzünə bir
yumruq!(vurun)(16,38); Mənim sözüm qətidir, Kərim! –Onda onu meşəlikdə !(öldürün) (16,101); - Tez
olun sarıyın ağaca, belinə əlli sopa (vurun) (16,201).
Bu bədii nümunələrdə mötərizəyə alınmış sözlər feilin qəti əmr və təkid çalarını ifadə edərək qənaət
prinsipinə müvafiq tərzdə verilmişdir.
Nəsr mətnlərində ekspessiv-emosional nitqdə elliptik-əmr cümlələrinin bir qismi dildə sabit işlənən
ifadələdən ibarətdir və bu tip cümlələrdə də qənaət halları mətnlərin xəbər zonasında özünü göstərir.
Məs: Rəna qəzəblə qışqırdı: — İtil gözlərimdən (16,108); - Muştuluq! Axşam can verən itin dirilib
(16,203) və s. Z.Budaqova “İtil”, “Muştuluq” və s. kimi əmr cümlələrinin dilimizdə daşlaşdığını qeyd
edir (17,93). Ə.Məmmədov bu tip cümlələr haqqında yazır: “Bu tip cümlələrin bir hissəsi, həqiqətən
nitqdə uzun müddət işlənərək, sabit formaya çevrilmişdir. Bu tərkiblər daha çox danışıq dilinə xasdır”
(11,82). 1. Popova isə elliptik cümlələrin bu tipini sabit frazeoloji birləşmələr kimi səciyyələndirərək
göstərir ki, “... Bu cümlələr genetik planda elliptik olsalar da, onlar tamamilə bütöv cümlələr kimi
nəzərdən keçirilməlidir”(18,82). M.Yusifov belə formaları “sinkretik cümlələr” adlandıraraq, onları tək
komponentli (sabahın xeyir, yaxşı yol) və ikikomponentli (Biri var idi, biri yox idi) olmaq üzrə iki qrupa
ayırmış və qeyd etmişdir ki, “təkkomponentli sinkretik cümlələr sadə, ikikomponentlilər isə mürəkkəb
konstruksiyalardan əmələ gəlmişdir” (19,15). Nəsr mətnlərində əksər məqamlarda elliptik-əmr
cümlələri yüksək intonasiya ilə tələffüz olunur və belə tələffüz kontekstual şəraitlə bağlı olaraq
müəyyənləşdirilir. Aşağıda verəcəyimiz nitq aktında “gəlin xəbəri ixtisar edilməklə sintaktik vahid
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zərfliklə ifadə olunan söz-cümlə strukturunda özünü göstərir....... gözü yolda qalmışdı. Pristav çevik bir
hərəkətlə atlanıb təzə təşkil olunmuş mühafizə dəstəsinin üzvlərinə göstəriş verdi:
—

Arxamca!(20,162).

Aşağıdakı nümunədə də “gedin” xəbərinin ellipsisi aydın şəkildə özünü təzahür etdirir: Qəza rəisi
özündən çıxır:
—Bəs at, bəs mənim tüfəngim, çort poberi! Tez olun, atlanın onun dalının! Dialoji nitqin birinci
komponentində sual məzmunu qabarıqdır və burada da “necə olsun” ifadəsi ellipsisə uğramışdır.
Qənaətlə verilmiş elliptik-əmr cümlələri bədii dildə bütöv, yəni qənaət edilməmiş cümlələrlə
müqayisədə daha çox üslubi kəsər kəsb edir. Məs: — Zati- aliləri qulaq verirsənmi? Qoşun sizin əmrinizi
gözləyir. İndi hara gedəcəyik?
—Bir baş Tiflisə! ...(20,179). Cümlənin ümumi strukturundan dərhal sezilir ki, sintaktik vahid əmr
məzmununun təkid çaları ilə müşaiyət olunur, cavab cümləsində “getməlisiniz” xəbərinə qənaət
olunmuşdur.
İnsan təsəvvürü ilə ellipsisləşmə arasında güclü və qırılmaz vəhdət mövcuddur. K.Abdullayevin
nəzərincə, “Təsəvvür ellipsis üçün müəyyən başlanğıc təşkil edən məqam kimi özünü göstərir. Bizə elə
gəlir ki, məhz ellipsisin təsəvvürlə əlaqəsi ellipsisləşməni, bütövlükdə, dinamik səciyyəni şərtləndirir.
Başqa sözlə desək, bu halda ellipsisin və təsəvvürün cümlə quruluşundan bizə məlum olan müstəqilliyini
göstərir”(21,93). Nəsr dilində elliptik-əmr cümlələrində buraxılan hər hansı üzv təsəvvürümüzdə
mexaniki və yaxud inistikt şəkildə öz yerinə bərpa edilə bilir. Məs: Binnət kişi bir an fikrə getdi: —
Sabaha kimi mənə möhlət! – dedi (20,244).
Cümlədə “verin” xəbəri avtomatik şəkildə təsəvvürümüzdə canlanır.
Məlumdur ki, əmr cümlələri hər üç şəxsə aid ola bilir, ancaq daha çox II şəxsə müraciət olunur və onu
görə də bu tip cümlələrin xəbəri çox vaxt II şəxsə yönəldilir ki, şəxs göstəriciləri burada maddi söz
cildində çıxış etmir və onlar şəxs şəkilçilərinin iştirakı ilə ifadə olunur. Məs: — Ay Kərim, qov onu!
Sən (16,38); — Çalışın (siz), adınıza söz çıxmasın! (16,101); Çalışsınlar (onlar)odunları tez dağıtsınlar!
(16,106) və s.
Cümlələrdə mötərizəyə alınmış əvəzliklər tərəfimizdən bərpa edilmiş və göründüyü kimi, ellipsisə
uğramış, qənaətə uyğun olaraq onların işlədilməsinə ehtiyac olunmuşdur. K. Abdullayev düzgün olaraq
göstərir ki, “... Ellipsis hər hansı bir komponentdə bu və ya başqa vahidin formal şəkildə iştirak
etməsindən yaranır. Ellipsislik ideyası, əslində sintaktik vahidin dəyərə malik yoxluğunun üzərində
qurulur. Məhz belə bir yoxluq ellipsisli komponentləri, başqa sözlə desək, sıfır üzvlü komponenti başqa
komponentlərə daha çox şəkildə bağlayır” (21,305). Doğrudan da, yuxarıda verdiyimiz nümunələrdə
komponentləri bir-birinə maddi cilddəki şəxsə aid sözlər deyil, onlara məxsus morfoloji göstəricilər
bağlanışdır.
Nəsr mətnlərinin əmr cümlələrində qənaətin ən mühüm vasitəsi supperasiyadır və suppreasiya dildə
təkcə, əmr cümlələrini əhatə etmir, o, ellipsisə uğramış bütün cümlə tiplərində özünü göstərir. O,
Espersen qeyd edir ki, “Suppesiya – məlumatı ötürən hər hansı dil elementini ifadə etməyə qadir, amma
ifadə etmədiyi haldır” (22,359). İ,F,Vardal göstərir ki, “Dil vahidini ellipsisə uğratmaq, bu onu sadəcə
olaraq işlətməmək deyil, onu işlətməklə onun məzmununu suppresiya vasitəsilə ifadə etmək deməkdir”
(23,303). K.Abdullayev ellipsisləşmə prosesində mətndə buraxılmış üzvləri “dəyərə malik yoxluq”
(21,306) kimi səciyyələndirilir və nəsr mətnlərinin əmr cümlələrində də “dəyərə malik yoxluq” şəxs
əvəzliklərində xüsusən də ikinci şəxsin tək və cəmində daha çox özünü göstərir. Məs: — Cəld ayağa
qalx, dərə aşağı qaç, özünü evə yetir, tufəng və patrondaşı götürüb qayıt (16,108).
Tabesiz mürəkkəb strukturundan olan bu cümlələrdə 4 yerdə ikinci şəxsin təkindəki “sən” əvəzliyi
ixtisar edilmişdir, əgər həmin əvəzlik cümlələrdə təkrar işlədilsəydi, cümlədə lazımsız təkrarçılıq baş
verər və o həddən artıq ağırlaşardı. Deməli informasiyanı ötürənin “sən” əvəzliyini ifadə etməyə qadir
olduğu halda, onu ifadə etməməsi halı qənaət prinsipi üçün ən dəyərli linqvistik vasitədir.
Nəsr mətnlərində lakoniklik, yığcamlıq elliptik-əmr cümlələrinə xas olan bir məziyyətdir, qısa ifadə
biçimlərinə uyğun gələn əvəzliklə ifadə edilən mübtədanın, feillə ifadə edilən xəbərin ixtisarına,
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buraxılmasına baxmayaraq bu nitq vahidləri – cümlə üzvləri eyni vəhdətdə dərk olunur, mübtəda xəbəri
və yaxud əksinə onlar bir-birini tamamlayır və bunlar qənaətli deyim tərzindən başlanğıc götürür. Məs:
Kərəm, Quşqonmaz dağına üzüyuxarı hərəkət, hərəkət! — deyə qışqırdı. Atışma başladı, Kərəm bu
dəfə səsinin tonunu yavaşıtdı: — Qalxın, qalxın, sürətlə qalxın! Dağa-dərəyə səs düşdü. Elə bil göy
guruldayır, ildırım çaxırdı (20,266).
Burda mikromətnin birinci komponentində “hərəkət” sözündən əvvəl “siz şəxs əvəzliyi, sonra isə əmr
məzmununu qətiləşdirən “edin” ... buraxılmışdır. İkinci mətnin məzmunundan aydın görünür ki, Kərəm
“dağa qalxmağı” təkid edir, deməli cümlədə “Siz dağa” komponenti üsluba uyğun olaraq ixtisar
edilmişdir və bir daha da qeyd etməliyik ki, bunlar təsəvvürümüzdə asanlıqla canlana bilir.
Beləliklə, nəsr mətnlərinin elliptik - əmr cümlələrində qənaət bədii-üslubi xüsusiyyətdir. Yazıçının hissi
mənbəyinin fəallığında elliptik-əmr cümlələri də mühüm yerlərdən birini tutaraq onların qənaətli
ifadəsinə şərait yaradır. Mətnin təşkilində, cümlə düzümündə qənaət prinsipinə meylilik zahiri struktur
cizgiləri ilə bərabər, ümumi mətni fikri-emosional cəhətdən zənginləşdirmə və bədii mənalandırma
vasitəsidir. Buna görə də qənaət prinsipi tətbiq edilmiş elliptik-əmr cümlələri mən çalarlarına, üslubi
fəallığına görə daha tutumludur, oxucunun qavrama fəaliyyətinə olduqca müsbət təsir göstərən
linqvistik faktlardan biridir.
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YERLİ DİLLƏRİN QORUNMASI
PROTECTION OF LOCAL LANGUAGES

Aynurə Manafova
Azərbaycan İqtisad Universiteti
“Doğma dillərin yox olmasına səbəb nədir?” sualı həmişə maraq doğurur. Hər bir ana dili öz
mədəniyyəti ilə six bağlıdır. Bir çox hallarda bu mədəniyyətlər ərazilərin ələ keçirilməsi, münaqişələr,
iqlim dəyişikliyi və ənənəvi həyat tərzinə təsir edən iqtisadi inkişaf layihələri nəticəsində tədricən yox
olur. Xarici təsirlərin də rolu var. Çox az uşaq ana dilini valideynlərindən və ya babalarından öyrənir.
Bu, yalnız yaşlı nəsillərin dil ilə tanış olması deməkdir. Bu məlumat yazılı və ya səsli şəkildə qeyd
edilmirsə, son dil sahibləri bu dünyanı tərk edən kimi dil yox olacaq. Dünyada qalan ana dillərinin
çoxunu min nəfərdən az adam danışır. Bu gün dünyada danışan 7000 dildə ən azı 43 faizi təhlükə
altındadır. Onların əksəriyyəti yerli xalqlara aiddir və tezliklə bir şey dəyişməzsə, YUNESKO bu əsrin
sonuna qədər 3000 ana dilimizi itirəcəyimizi söyləyir. BMT Baş Assambleyası, bu təhlükənin, dünyanın
mədəni və dil müxtəlifliyini ictimaiyyətə çatdırmaq məqsədi ilə 2019-cu ilin Beynəlxalq Yerli Dillər İli
olduğunu elan etdi. Doğma dillərin vəziyyəti və onları qorumağın nə üçün vacib olduğunu daha çox
öyrənmək üçün aşağı nəzər yetirək. Dillər haqqında beş qısa faktı qeyd etməyimiz yerinə düşərdi: 1. Bu
gün dünyada təxminən 7000 dil var, ancaq alimlər dünyanın yeddi milyard əhalisinin yarıdan çoxu
arasında yalnız 23 dildən istifadə edirlər. 2. Dünyanın 370 milyon yerli əhalisinin 4000-dən çox fərqli
dildə danışdığı təxmin edilir. 3. Ötən əsrdə təxminən 600 dil yox oldu və һər iki həftədən bir sürətlə yox
olmağa davam edir. 4. YUNESKO, bu əsrin sonlarına qədər yerli dillərin 50-90%-nin (təxminən 3000
dildə) yox olacağını və ingilis, mandarin və ya ispan dili ilə əvəzlənəcəyini proqnozlaşdırır. 5. Dil yerli
hindu şəxsiyyətinin, ayrı-ayrı xalqlar kimi ləyaqətlərinin və ənənəvi bilik və təcrübələrin təhlükəsizliyi
üçün vacibdir. Təbii olaraq doğma dillərin qorunması olduqda vacib məsələdir. Gündəlik həyatımızda
dillər çox mühüm rol oynayır.
Açar sözlər: dünya, dillər, məhv olmaq.
"What is the reason for the disappearance of native languages?" the question is always of interest. Each
mother tongue is closely connected with its culture. In many cases, these cultures are gradually
disappearing as a result of land grabbing, conflicts, climate change, and economic development projects
that affect traditional lifestyles. External influences also play a role. Very few children learn their mother
tongue from their parents or grandparents. This means that only the older generation is familiar with the
language. If this information is not recorded in writing or aloud, the language will disappear as soon as
the last speakers leave this world. Most of the world's mother tongues are spoken by less than a thousand
people. Today, at least 43 percent of the world's 7,000 languages are endangered. Most of them belong
to indigenous peoples, and if nothing changes soon, UNESCO says we will lose 3,000 of our native
languages by the end of this century. The UN General Assembly has declared 2019 the International
Year of Indigenous Languages in order to raise awareness of this threat and the world's cultural and
linguistic diversity. Let's take a look below to learn more about the state of native languages and why
it's important to protect them. We would like to mention five brief facts about languages: 1. There are
about 7,000 languages in the world today, but scientists use only 23 languages, more than half of the
world's seven billion people. 2. It is estimated that the world's 370 million indigenous peoples speak
more than 4,000 different languages. 3. About 600 languages have disappeared in the last century and
continue to disappear at a rapid rate every two weeks. 4. UNESCO predicts that by the end of this
century, 50-90% of the local languages (approximately 3,000 languages) will have disappeared and will
be replaced by English, Mandarin or Spanish. 5. Language is important for the security of the local
Indian identity, their dignity as individual peoples, and traditional knowledge and practices. Of course,
the protection of native languages is an important issue. Languages play a very important role in our
daily lives.
Key words: world, languages, destruction.
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XIX ƏSRDƏ ŞUŞADA YENİ TİPLİ MƏKTƏBLƏR
NEW TYPE OF SCHOOLS IN SHUSHA IN THE 19TH CENTURY

Afaq MIRQULAMOVA
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Azərbaycan dilinin tarixi şöbəsi, Bakı, Azərbaycan
XÜLASƏ
Qarabağ xanlığının Çar Rusiyası tərəfindən işğalından əvvəl bölgədə müxtəlif məscid və mədrəsələr
fəaliyyət göstərirdi. Onlar şagirdlərə əsasən dini biliklər öyrədirdilər.
Lakin işğaldan sonra baş verən dəyişikliklər iqtisadiyyat, mədəniyyət, siyasətlə yanaşı, elm və təhsil
sahəsində də öz əksini tapmışdır. Belə ki, işğal etdikləri ərazilərdə mövqelərini möhkəmlətməyə çalışan
rus məmurları və dövlət adamları sürətlə ruslaşdırma siyasəti həyata keçirirdi. Buna görə də rəsmi
idarələr üçün rus dilini bilən dövlət qulluqçuları hazırlamaq məqsədilə hökümət dünyəvi təhsil verən
məktəblər açmaq qərarına gəlir. Regionda bir sıra dünyəvi məktəblər açılmağa başlayır. Bu məktəblər
arasında Şuşa qəza məktəbi, Şuşa şəhər məktəbi, Şuşa realnı məktəb, bir neçə rus-tatar məktəbləri, Şuşa
Nikolayevski rus-Azərbaycan məktəbi və s. adını çəkmək olar. Şuşa şəhərinin mədəniyyət və ticarət
mərkəzi olması ilə əlaqədar bu məktəblərdə oxu, yazı və digər biliklərlə yanaşı, şagirdlərə xarici dillər
də öyrədilirdi.
Həmin dövrdə qızlar üçün “Müqəddəs Nina”, Marinski, Malıbəyli qız məktəbləri də fəaliyyətə
başlamışdı. Qızların təhsil alması əvvəllər cəmiyyət tərəfindən çətinliklə qəbul olunsa da, bu, təhsil
sahəsində əldə edilən böyük uğur idi.
Təhsil ocaqları ödənişsiz olsa da, müəyyən fənlər valideynlərin arzusu ilə ödənişli tədris olunurdu. Əldə
edilən gəlir isə məktəblərin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün sərf edilirdi. Buna baxmayaraq, öz fəaliyyəti
ilə seçilən imkansız şagirdlərə müəyyən güzəştlər də olunurdu.
Məqalədə haqqında bəhs edilən məktəblər müxtəlif sahələrdə adları tarixə düşən dahi şəxsiyyətlər
yetişdirmişdir. Beləliklə, həmin illərdə təhsil sahəsində aparılan islahatlar regionda hərtərəfli sürətli
inkişafa səbəb olmuş, Azərbaycan tarixinə, mədəniyyətinə və təhsilinə öz böyük töhfəsini vermişdir.
Təhsilin inkişafında xalqın da müstəsna rolu olub. Qəbul olunan rəsmi sənədlərlə yanaşı məhz xalqın
iradəsi və dəstəyi ilə bu məktəblərin açılışı heyata keçirilib. Öz övladlarını, xüsusən də qızlarını, dini
deyil, dünyəvi təhsilə yönəldən könüllü ailələr olmasa idi, yeni təhsil ocaqlarının heç bir əhəmiyyəti
qalmazdı.
1990-cı illərdə torpaqlarımızın ermənilər tərəfindən işğalı zamanı təhsil ocaqlarımızın yerləşdiyi
binaların məhv edilməsinə baxmayaraq, biz, bizə aid olan hər bir daşı bərpa edib, orada yeni-yeni
nəsillər yetişdirəcəyimizə əminik.
Açar sözlər: Şuşa, məktəb, dünyəvi, təhsil, rus, işğal, qəza

ABSTRACT
Before the annexation of the Karabakh khanate to Tsarist Russia, various mosques and madrasahs
functioned in the region. They provided students mainly with religious knowledge.
However, the changes that took place after the annexation of the lands were reflected not only in the
economy, culture, politics, but also in science and education. Russian officials and statesmen, whose
goal was to strengthen their positions in these territories, actively pursued a policy of russification. Based
on this, the government began to open secular schools to train Russian-speaking civil servants.
Among such schools, there were the Shusha District School, the Shusha City School, the Shusha Realni
School, several Russian-Tatar schools, the Shusha Nikolayev Russian-Azerbaijani School and others.
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Due to the fact that Shusha was a cultural and commercial center, in these schools, in addition to reading,
writing and other knowledge, students were also taught foreign languages.
At that time, the St. Nina School, the Mariinsky and Malybehly Schools were opened for girls. Although
the society refuted the education of girls, the opening of such schools is considered a great success in
the field of education of that period.
Although the existing schools were free, some additional subjects, with the consent of the parents, were
taught for a fee. The proceeds were spent on the needs of schools. Nevertheless, certain concessions
were made for children from poor families, distinguished by their successful activities,
The schools mentioned in the article brought up prominent personalities who had great merits in various
fields, and whose went down in history. Thus, the reforms carried out at that time in the field of education
led to all-round rapid development in the region, made a great contribution to the history, culture and
education of Azerbaijan.
The people also played an exceptional role in the development of education. Along with the adopted
official documents, the opening of these schools was carried out thanks to the will and support of the
people. The new schools would not make sense if there were not the families who voluntarily sent their
children, especially their daughters, not to religious, but to secular educational institutions.
Despite the destruction of these schools by the Armenians during the occupation in the 1990s, we are
confident that we will restore every building, where new generations will grow up.
Keywords: Shusha, school, secular, education, Russian, occupation, county
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FENİLƏVƏZLİ TİOKARBAMATLARIN SİNTEZİ VƏ ONLARIN
BƏZİÇEVRİLMƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
SYNTHESIS OF PHENYLE SUBSTITUTION THIOCARBAMATES AND THE STUDY OF
THEIR DEFECTS
Dosent М.Ə.Mirzəyeva
Aysel Qaragözova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu
ÖZET
Ariloksi əvəzli pentanolların fenilizotiosianatla birləşmə reaksiyasindan müvafiq feniləvəzli
tiokarbamatlar sintez edilmiş və onların antioksidləşdirici xassəsi model reaksiyalarda öyrənilmişdir.
Müasir texnikanın ən aktual problemlərindən biri xalq təsərrüfatında geniş istifadə olunan yanacaqların,
sürtkü yağlarının, kauçukların, polimerlərin və digər üzvi materialların işləmə müddətinin
uzadılmasından ibarətdir. Məlumdur ki, qeyd olunan üzvi maddələr saxlama şəraitində, istismar zamanı
hava oksigeninin, yüksək temperaturun, işığın, ozonun, ionlaşdırıcı şüaların və digər aqressiv şəraitin
nəticəsində öz ilkin fiziki-kimyəvi xassələrini dəyişir və başqa sözlə, onların işləmə müddəti qisalır. Bu
arzuolunmaz hadisə xalq təsərrüfatına külli miqdarda ziyan vurur. Bu problemin həll edilməsinin yegan
yolu xüsusi antioksidantların yaradılması və onların tətbiq edilməsidir. Hazırda problemin həll edilməsi
məqsədi ilə müxtəlif fenol törəmələrinin sintezi və onların antioksidləşdirici aşqar kimi [1-3] tətbiq
edilməsi ilə əldə edilir. Bu məqsədlə respublikamızda AMEA-nın akad. Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar
Kimyası İnstitutunda alkilfenollar əsasında İXP-21, VFK-u, İXP-101 və digər antioksidləşdirici aşqarlar
sintez edilmiş və sənayedə geniş tətbiq edilmişdir .
Aparılan tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, II-VIII birləşmələrinin fenilizotiosianat ilə reaksiyasi
benzol mühitində yalnız yüksək temperaturda (70-75°C) trietilamin katalizatorunun iştirakı ilə
gedir.Reaksiyanın yüksək temperaturda getməsi ədəbiyyat məlumatına uyğun gəlir. Ehtimal edilir ki,
fenilizotiosianat molekulunda izosianat fraqmentində yerləşən karbon atomunda müsbət yükün miqdari
artır və reaksiyaya daxil olan asan protonu olan 1-ariloksipentanlar asan birləşmə reaksiyasına daxil
olur. Lakin fenilizotiosianatda isə müsbət yükün miqdarı az olur, çünki izosianatda olan oksigenin
elektromənfiliyi tiosoanatda olan kükürd elementinin elektromənfiliyindən çoxdur.
Açar sözlər: Müasir texnika, fiziki-kimyəvi xassə, benzol

ABSTRACT
Relevant phenylase-replacing thiocarbamates were synthesized from the reaction of aryloxy-substituted
pentanols with phenylisothiocyanate and their antioxidant properties were studied in model reactions.
One of the most pressing problems of modern technology is the extension of the service life of fuels,
lubricants, rubbers, polymers and other organic materials widely used in the national economy. It is
known that these organic substances change their initial physicochemical properties during storage, as
a result of air oxygen, high temperature, light, ozone, ionizing radiation and other aggressive conditions
during operation, and in other words, their service life is shortened. This undesirable event causes great
damage to the national economy. The only way to solve this problem is to create special antioxidants
and apply them. At present, it is obtained by synthesizing various phenol derivatives and applying them
as antioxidant additives [1-3] in order to solve the problem. For this purpose in our republic the
academician of ANAS. At the Institute of Chemistry of Additives named after AM Guliyev, IXP-21,
VFK, IXP-101 and other antioxidant additives based on alkylphenols were synthesized and widely used
in industry.
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Studies have shown that the reaction of compounds II-VIII with phenylisothiocyanate occurs only at
high temperatures (70-75 ° C) in the benzene medium in the presence of a triethylamine catalyst. The
reaction at high temperatures is consistent with the literature [10]. It is assumed that the amount of
positive charge on the carbon atom in the isocyanate fragment in the phenylisothiocyanate molecule
increases and that the 1-aryloxypentanes, the easy protons involved in the reaction, undergo an easy
coupling reaction. is more.
Keywords: Modern technology, physical and chemical properties, benzene
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HUMAN RIGHTS IN BIOETHICS AS A RESEARCH AREA
Jeyhun Ahmadov
Researcher at the Institute of
Law and Human Rights, dissertation student, teacher in BSU
ABSTRACT
Purpose of the article. It is known that in the modern world, donor activity is relevant as an important
tool in the human right to life. Along with the legal side of the issue, its analysis on a mutual basis on
many issues that require the protection and protection of human health, actualizes the solution of various
problems of issues. In this regard, the analysis and research of subjective aspects of human rights in
bioethics can have a significant impact on the development of the institution of donation. The study sets
out and analyzes the importance and factors of such effects that determine new positive trends in this
area.
In accordance with the purpose of the study, the following tasks were identified: to determine the activity
of a person in the direction of survival and a help to another, issues of Bioethics, donation and its
solutions.
Methods and methodology of research. The study was conducted on the basis of comparative,
systematic, generalizing methods.
The degree of investigation of the problem. S. I. Pospelova, A. Mustafayeva, T. Saduakasov, Sh. D.
Zhaketaeva, K. T Abdrakhmanov, T. S. Seraliev, D. B. Kulov and others have studied this topic.
Scientific novelty. In the article, the role of donation in the content of the right to life is clarified
bioethical features of its implementation– the consequences by saving lives and restoring people's
health. It is established that many new methods of treatment applied with the use of donor materials are
aimed either at saving human life or at creating it (for example, artificial insemination methods).
Results. The article shows that in modern conditions there is a special need for scientific analysis of
bioethics issues. In this regard, attention should be paid to the human right to life and the organization
of systematic activities of the donation institute.
Keywords: ethics, bioethics, law, human life, health.

INTRODUCTION
Since its inception, transplantology has posed a number of medical, legal and ethical problems to society,
the solution of which has not yet been found. Transplantology is not only a highly specialized, purely
medical issue, but also a serious socio-cultural problem [7.p.198]. At the same time, it is an important
issue in a person's life as a legal problem. In general, almost no one disputes organ transplantation. But
here, too, the problems of improving the legal guarantee are always relevant. At this time, more and
more questions arise around organ donation.
The article sheds light on such questions. It is known that in the modern world, donor activity is relevant
as an important tool in the human right to life. Along with the legal side of the issue, its analysis on a
mutual basis on many issues that require the protection of human health, actualizes the solution of
various problems of issues.
The aim of the research at the initial stage is to introduce scientific innovations in the improvement and
development of the institutional foundations of the institute of donation, which will create opportunities
in this context of the human right to life by studying the legal and social problems that affect the
development of the institute of donation in the modern era. The essence and principles of the institute
of donation provides for the analysis and comparative approaches to the formation of the institute of
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donation on an international basis and in Azerbaijan in the modern period(2). On this basis, the human
right to life, issues of its donor support, object-subject relations in donor activities will be analyzed. The
right to life as an important factor in human life is legally regulated, improved and has reached to our
days. It involves the analysis of the legal aspects of the problem, the study of existing problems in this
direction. Due to the fact that this half-year the role of donation in the content of the human right to life
and the specifics of the system of legislative guarantees has been improved, a broad basis for analysis is
being created here. Donor relations affecting the right to life, which are quite relevant in our time, should
be considered systematically, and the requirements of the legislation of the Republic of Azerbaijan are
sufficient in this direction.
Human rights in bioethics as a research area
Organ transplants save patients' lives. A donor organ, whether taken from the living or the dead, is a
means of transplant medicine because it saves lives. It is the moral duty of society to ensure that this
method of treatment is fairly available. The lack of organs for transplantation is also a moral problem.
Therefore, refusing to search for donor organs to help a person is an immoral act. Along with the lack
of organs and finances, there is another problem – balancing the human right to affordable health care
and the right of society to protection.
In 1990, at one of the congresses on transplantology, A. Kaplan said: “The main thing in transplantation
is not technology and not price, but ethics. Transplantation is the only area of medicine that cannot exist
without public participation”(3.67). Such issues and solutions are reflected in the “Istanbul Resolution
on Transplant Tourism and Organ Trade (2008)” and the “World Health Organization guidelines on
Human Cell, Tissue and Organ Transplantation”, adopted at the 63rd World Health Assembly (2010).
The development of transplantology is one of the strategic priorities of the country's medical sector.
Today, the development and activity in the field of transplantation is observed all over the world. The
greatest success in this field of medicine in the legal aspect has been achieved by Spain. Also, Belgium,
Austria and Portugal show high results in terms of donation. In these countries, much attention is paid
to the training of transplant coordinators. the post-Soviet countries, Belarus and Estonia are the leaders
in the number of transfers. In these countries, 1 and 52.9 transplants are performed annually,
respectively, for 43.8 million people. Such indicators became possible as a result of the organization of
a two – level system of transplant coordination in Belarus- the creation of a single transplant register
and the adoption of a donation model based on the presumption of consent (probability of consent). The
main problem that hinders the development of transplantology in all countries is the lack of donor
organs. Therefore, different countries take different measures aimed at increasing the level of donation:
the adoption of the presumption of consent as a more effective model, as well as the implementation of
measures aimed at changing public opinion in favor of organ donation. Transplantation is closely related
to the issues of ensuring the legal rights and interests of a potential donor. Therefore, there are still
discussions about choosing the optimal model of donation after death (presumption of consent or
without consent). Furthermore, the practice of living donor is not a solution to this problem for a number
of reasons – the frequent lack of histocompatibility between potential donor and recipient,
contraindications to surgical intervention of the donor, the donor's helplessness when life is threatened,
the unsuitability of this type of transplantation for transplantation of individual organs (heart, lungs, “the
lung-heart complex”). In such situations, a dead donor is necessarily used, which explains the policy
adopted by the state in relation to this situation. Currently, the level of transplant services in countries
where transplantology is developing is closely related to the degree of development of the health system.
The social significance of donation is to save human lives and restore their health.
Donation as a norm of human activity and lifestyle
Donation is carried out in accordance with the humanistic principles adopted by international
assocıatıons, and with respect for human rights on a legislative basis. Donation occupies a significant
place in the system of implementation of the constitutional rights and freedoms of both donors and
others. First of all, donation is aimed at ensuring the implementation of the recipient's constitutional
right to life [6.p.59]. It is also important for saving lives and restoring health. Secondly, many
constitutional rights and freedoms are aimed at ensuring the protection of the physical and moral
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integrity of the donor. Third, the constitution contains principles that limit the right of the donor to use
his own body in the interests of himself.
In addition to specific medical aspects, donation has a number of legal and ethical issues related to the
relationship to the human body. In particular, the question of the treatment of a person's own body and
its parts both during life and after death requires a solution by ensuring a balance between the recipient's
right to life and the preservation of his personal dignity even after death. The expediency of studying
donor relations is not only scientific, but also practical(4.47). Coverage of donation as a form of
realization of the human right to life is extremely important in order to save the lives of patients in need
of donor organs and tissues, to ensure their rights and legitimate interests.
Problems related to legal regulation in the field of donation were analyzed by both domestic and foreign
scientists in the field of law and medicine.In legal science, donor relations have been studied so far only
from the point of view of criminal and civil legal regulation. The constitutional and legal aspects of
these relations are practically not affected.
Donation- is the only possible form of realization of the right to life of a person who is doomed to death,
the failure of which leads to the natural termination of this right, and is also the last opportunity in the
birth of a new human life in the treatment of infertility. The mechanism of realization of the right of
subjective donation as a form of realization of the human right to life includes the following elements:
- Institute of the active subject of an individual-here an individual realizes in an active and passive form
his right to provide certain parts of his body to the recipient in order to realize his right to life;
- The concept of a passive subject of legal relations - here an individual accepts in a passive form the
transferred body of another individual (donor) for the exercise of his right to life.
- Content of donor legal relations - is the rules regulated by the Constitution and other legislative norms
in order to reiterate the right of individual human organs or tissues to live both or at least one of them
from donor to recipient.
The right of a subject to donate includes rights, freedoms, obligations and their guarantees corresponding
to the general constitutional and legal status of a citizen. This status is implemented in 4 forms:
- right to conduct - the donor presents parts of his body for the purpose of treatment;
- right of demand - the right of the donor to demand both from the state and from international human
rights organizations, as well as from other persons (for example, medical professionals) not to interfere
with the treatment of their body and its parts at their discretion;
-right to claim - the ability of a donor or his representative to apply to both interstate law enforcement
agencies and human rights organizations to protect the right to free use of his body, as well as to protect
against coercion to donate;
-right to use - the right to use life and health for medicinal purposes.
Donation can be considered in 2 aspects: 1) as a social institution regulated by the norms of law, 2) as
the right of a person to use his body and its parts.
Since the donation of blood and its components was first widespread, for many years this concept was
understood only in this area of donation. But with the development of medicine, new uses of the human
body and its parts are emerging: organs and tissues, eggs, sperm, surrogacy, embryonic tissues, stem
cell transplantation(3.42).
To clarify the role of donation in the content of the right to life, legislation can also be analyzed from
the point of view of the opinions of lawyers, legal scholars in the medical field, philosophers and
religious figures.
Donation includes the following elements in the content of the right to life:
- the right of the donor to use his own body and its parts for medicinal purposes (this right is significantly
limited by the current legislation);
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- the right of the recipient to refuse to transplant donor organs and tissues (even if he is in danger of
ending his life);
- the right to protect the life of the donor from any illegal encroachment, from involvement in forced
donation.
Along with the donor and recipient, who are the main subjects of donor activity, legal representatives of
the donor and recipient, medical workers, medical institutions and the state participate in it, whose social
policy should be aimed at protecting the health of citizens, spreading donation, ensuring the realization
of the right to donation.
The law allows the transplantation of organs and tissues, both living and received from the deceased.
The law on transplantation strictly regulates the receipt of organs and tissues from a living person.
Removal of an organ or tissue from a deceased person is possible when the fact of death of this person
(complete brain death) is confirmed by specialist doctors. The question of the will to receive organs and
tissues from a person after his death for the purpose of transplantation is solved in all countries of the
world in 2 ways:
3)
1) Fixation of “necessary” consent – the North American model assumes the need for the donor's
own consent to the removal of an organ or tissue during life or the consent of relatives after his death.
This system includes the United States, Sweden, Portugal, Denmark, Germany, Australia, Canada, etc.
[4 p. 47].
4)
The use of the “presumption of consent” - is a French model, where the basis is the appeal of
the person himself during life or (after death) to relatives with a request not to give consent to the
removal of organs and tissues of the corpse. This system includes Russia, Austria, Italy, Czech Republic,
Belgium, Spain, France, Finland, Norway, Poland and other countries.
The authority of the donor depends on the type of donation. The donor of organs and tissues has the
right to make an informed decision to provide his organs and tissues without causing irreversible harm
to health during his life or after his death. Donors who give part of their own body for infertility treatment
do not assume parental responsibilities for the unborn child. In the case of the birth of a child as a result
of the use of methods of assisted reproductive technologies, the spouses who have given their consent
to this work are signed in writing in the register.
Conclusions: the study shows that in the modern world, institutions in this area sometimes make
commitments without identifying the donor, without identifying the recipient. The involvement of a
donor in the performance of the duties of a surrogate mother requires consideration in a special
procedure for granting parental rights.
The permissible limits of any treatment method should be determined in accordance with the principles
of proportionality of goals and minimum risk. If in the first case it is sufficient that the operation is
justified, then in the second case, in order to realize the recipient's right to life, it is necessary to find a
reasonable ratio between its significance and the possible danger to the life and health of the donor.
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THE HISTORICAL AND CULTURAL LEGACY OF KARABAKH: TRAPPED IN THE
ARMENIAN OCCUPATION
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This paper explores the historical and cultural legacy of the Karabakh region of Azerbaijan, which
presents part of Azerbaijan and world culture as well. This valuable heritage embraces monuments and
historical sites from the dawn of civilization to the modern-day. Karabakh’s cult architecture and the
historical monuments are referring to the significant historical periods: Zoroastrianism, Caucasian
Albania, Christianity, Islam, and the Soviet period.
The Karabakh region is one of the ancient places abundant in traces of early Human beings. In various
periods of history the territory of Karabakh has been referred to in various ways: the Country of Gargars,
Uti, Orkhistena, Artsakh, Khachin and etc.
The occupation of the Karabakh region by Armenia (1988-1994) has damaged the historical and cultural
legacy of Karabakh which dates back to many centuries.
Armenian vandalism of the historical and cultural legacy of Karabakh divided all these valuable legacy’s
current conditions as “before the occupation” and “after the occupation”. These images depicted in the
historical and collective memory of people and artworks as well.
Al these environmental destructions and vandalism of historical monuments and the human capital
should be brought into attention of the UNESKO and UN for further actions against occupiers.
A big work should be done for the restoration of the historical and cultural legacy of Karabakh and
bringing IDPs back to their homes.
The presentation of the paper will be accompanied by a slide show of about 70 slides.
Keywords: Nagorno-Karabakh conflict, occupation of the Karabakh region by Armenia, historical and
cultural legacy, collective memory, Azykh cave, destroyed mosques and monuments.
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ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİKLERİNİN ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE
İNCELENMESİ
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Turkey
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Kastamonu, Turkey
ABSTRACT
The difficulties experienced by teachers during the global pandemic have caused many teachers to
experience burnout. It was examined whether this burnout experienced by the teachers differed
according to various variables and whether it was related to the leadership style exhibited by the school
administrators. As a result, a relationship was found between the leadership style exhibited by school
administrators and burnout. In addition, as a result of the analyzes made, it was found that burnout in
teachers differed according to various variables.
Keywords: Teacher burnout, Leadership perception, burnout in the Covid19 process.
Bu çalışma, covid-19 küresel salgın sürecinde eğitim öğretim faaliyetlerinin devamı için tek çözüm
olarak görülen acil uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin tükenmişlik durumu ile okul yöneticilerinin
sahip oldukları liderlik türü arasındaki ilişkiyi öğretmen algısına göre incelemeyi amaçlamaktadır. Bu
kapsamda araştırmacılar tarafından oluşturulan madde havuzu yoluyla Türkiye’de Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan 418 öğretmenin katılımıyla toplanan veriler üzerinde
açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu analizler sonucu öğretmen algılarına göre “Okul Yöneticilerinin
Liderlik Tipi ölçeği” ve “Acil Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmen Tükenmişliği ölçeği” geliştirilmiştir.
Veri analizleri bu ölçekler temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Tükenmişlik düzeylerinde bağımsız
değişkenlere göre farklılaşmalar t testi ve Anova testleri ile incelenmiştir. Toplanan bu verilerin analizi
sonucunda; Toplam tükenmişlik durumuna göre kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre daha fazla
tükenmişlik yaşadıkları, erkek öğretmenlerin daha fazla paranoid düşünme sergiledikleri, buna karşın
kadın öğretmenlerin daha fazla mesleki yetersizlik, reaktif kişiliğe yönelim ve sağlığında bozulma
sergiledikleri bulunmuştur. Obsesif düşünce geliştirme, tepkisel kişiliğe yönelim ve mesleki yetersizlik
alt boyutlarının okul düzeyi ile ilişkili olduğu, öğretmenlerin mesleki yetersizlik algısı ve reaktif kişiliğe
yönelim alt boyutlarının yaşa göre farklılaşmadığı ancak paranoid kişiliğe yönelim puanlarının okul
düzeyine farklılaştığı bulunmuştur. Sağlığın bozulması ve toplam tükenmişlik ile ilgili görüşlerin, yaşa
göre farklılık gösterdiği bulunmuştur. Öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri alt boyutları ile
yöneticilerinin algılanan liderlik tarzları arasında da ilişkinin olduğu bulunduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen Tükenmişliği, Liderlik algısı, Covid19 sürecinde tükenmişlik.
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DEFENSE STYLE MECHANISM OF THE STUDENTS (AZEIRBAIJAN CASE)
Gulshan Aliyeva1
1

Baku State University, Social science and psychology faculty, Baku, Azerbaijan
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ORCID ID: https://orcid.org/ 0000-0001-9771-1156

ABSTRACT
The present study explores defense styles of the students. The defense style problem has received
attention over the past century, authors (Cramer, 1991; Feniche1, 1945; A. Freud, 1936; S. Freud, 1894;
Kernberg, 1976; Klein, 1973; Vaillant, 1971, 1975, 1976) searched that issue with different population1.
Freud described ego defense mechanisms are mental mechanisms that have function so as to protect the
person from internal and external stressors. He mentioned altruism, displacement, dissociation,
distortion, humor, intellectualization, passive-aggression, projection, psychotic denial, reaction
formation, repression, schizoid fantasy, suppression, and sublimation.
In the second part of the 20th century, Klein (1973), Kernberg (1976) and Vaillant analyzed eight defense
styles: acting out, anticipation, fantasy, primitive idealization, identification, denial, splitting, and
devaluation2. Vaillant explained defense mechanisms as “involuntary coping mechanisms”3. Another
word, defense mechanisms were investigated as being non-conscious, unintentional and trait like
processes. The authors explained the defense styles from maladaptive to adaptive: immature, imagedistorting, neurotic, mature.
Methods: The psychometric properties of the Defense Style Questionnaire (DSQ-40), used for assessing
students’ defense styles, are also explored. Participants in this study were undergraduates studying in a
social science and psychology faculty.
The DSQ-40 assesses 20 different defenses that are categorized into one of three factors: mature (4
defenses; 8 items), immature (12 defenses; 24items), or neurotic (4 defenses; 8 items). Respondents rate
individual agreement on 40 statements that correspond to the defense styles, agreement is rated on a 9
point Likert scale, with labels of agreement confined to each end of the scale, 1 = “strongly disagree”
and 9 = “strongly agree”4.
The next assessment tool is Rosenzweig Frustration Test (RFT). It is a projective test that was created
with the purpose to verify, under a frustrating situation, and this projective instrument consists of 24
1

.Cramer, P., and Tracy, A. (2005). The pathway from child personality to adult adjustment: the road is
not straight. J. Res. Pers. 39, 369–394.
2
.Kember, D., Leung, D., and McNaught, C. (2008). A workshop activity to demonstrate that
approaches to learning are influenced by the teaching and learning environment. Active Learn. High.
Educ. 9, 43–56.
3

.Vaillant GE, Bond M, Vaillant CO. An Empirically Validated Hierarchy of Defense

Mechanisms. Arch Gen Psychiatry. 1986;43(8):786–794.
doi:10.1001/archpsyc.1986.01800080072010
4

. Giovazolias, T., Karagiannopoulou, E., & Mitsopoulou, E. (2017). Can the Factor Structure of
Defense Style Questionnaire (DSQ-40) Contribute to Our Understanding of Parental
Acceptance/Rejection, Bullying, Victimization and Perceived Well-Being in Greek Early
Adolescents?. Europe’s Journal of Psychology, 13(2), 269-285.
https://doi.org/10.5964/ejop.v13i2.1090
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situations. The responses are classified according to the direction of aggression (extraagression,
intraagression, imagression) and type of reaction (fixation obstacle, fixation self-defense, fixation
satisfaction of need). The statistics were performed using the SPSS software program.
Result. Majority of the students’ defense style are maladaptive such immature, and neurotic. Undoing,
projection, passive aggression, acting out and somatization dominated among the defense styles. The
students who demonstrated mature defense style as humor, suppression, sublimation their academic
achievement were higher than others. Also balanced behavior patterns, and problem solving abilities
dominated in their RFT results. This fact let us concentrate students’ behavior, direction of aggression
and improve their reflective thinking abilities for future successes.
Keywords: defense styles, university students, mature defense style, immature defense style

PROCEEDINGS BOOK

203

www.karabaghconference.com

KARABAKH
III. INTERNATIONAL CONGRESS OF MODERN STUDIES IN SOCIAL SCIENCES AND
HUMANITIES
"YEAR OF SHUSHA- 2022"
June 7-10, 2022 Karabagh/Azerbaijan

QARABAĞDA SAĞLAMLIQ TURİZMİ POTENSİALI VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ
DEVELOPMENT PERSPEKTIVES AND HEALTH TOURISM POTENTIAL IN KARABAKH
i.e.d., prof. Fuad Əlinağı oğlu Qənbərov
AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun “Qloballaşma və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” şöbəsinin müdiri,
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9693-0437
i.f.d., dos. Gülnar Xanlar qızı Səmədova
AMEA İqtisadiyyat institutunun “Qloballaşma və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” şöbəsinin aparıcı
elmi işçisi,
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1072-3539
Məqalədə son illərdə Azərbaycanda sağlamlıq turizminin sürətli inkişafı ilə yanaşı, işğaldan azad
edilmiş ərazilərin turizm potensialı öyrənilmiş, mövcud imkanlar təhlil edilmiş və turizm potensialı
qiymətləndirilmişdir.
Hazırda Azərbaycanda sağlamlıq turizmindən istifadə edən xarici turistlərin hansı ölkələrdən daxil
olduqları, ölkəmizdə hansı növ turizmin daha çox seçim etmələrinə nəzər yetirilmişdir.
Ölkədə müalicəvi-sağlamlıq turizminin inkişafı üçün təbii termal su mənbələrinin olması və termal
suyun fiziki və kimyəvi, bakterioloji tərkibi, müvafiq infrastrukturun, yüksək ixtisaslı həkimlərin, aktiv
rekreasiya və idman imkanlarının olması, beynəlxalq səviyyəli tibbi sığorta xidmətlərindən yararlanmaq
imkanları, İKT geniş istifadə etməklə xidmətlərin təqdim olunması və s amillərə xüsusi önəm
verilmişdir.
Açar sözlər: Turist, sağlamlıq turizmi, turizm potensialı, termal su, tibbi sığorta, infrastruktur
INTRODUCTION
In the article, along with the rapid development of health tourism in Azerbaijan in recent years, the
tourist potential of the liberated territories was studied, the available opportunities were analyzed and
the tourist potential was evaluated.
It was considered which countries are visited by foreign tourists currently using health tourism in
Azerbaijan, which types of tourism in our country prefer the most.
For the development of health tourism in the country, special importance was attached to the presence
of natural thermal springs and the physico-chemical, bacteriological composition of thermal water,
appropriate infrastructure, highly qualified doctors, active recreational and sports opportunities, the
opportunity to use international-level medical insurance services, the provision of services with
extensive use of ICT, etc.
Keywords: tourism, health tourism, tourism potential, thermal water, medical insurance, infrastructure
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QARABAĞIN İŞĞALDAN AZAD OLUNMASINDA AZƏRBAYCAN NEFT
STRATEGİYASININ ROLU HAQQINDA
THE ROLE OF OIL STRATEGY OF AZERBAIJAN IN THE RELEASE OF KARABAKH FROM
OCCUPATION
Ərəstun MEHDİYEV
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
ORCID ID:0000-0002-3652-0548
XÜLASƏ
SSRİ-də dərinləşən sosial-iqtisadi tənəzzül əyalətlərdəki milli azadlıq hərəkatı ilə çulğalaşaraq ötən
yüzilin 90-cı illərinin başlanğıcında dünyanın ən böyük dövlətinin parçalanması və tarix səhnəsindən
silinməsi ilə nəticələndi. Həmin ərəfədə demokratiya pərdəsi arxasında gizlənən Ermənistanın təhriki
ilə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində getdikcə vüsət almış separatçılıq Sovet İttifaqı kimi
nəhəng imperiyanın süqutunu sürətləndirən amillərdən biri oldu. Bununla yanaşı, yaranmış kritik
vəziyyətdən istifadə edən Ermənistan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı ərazilərini işğal
etdi. Buna görə də istiqlaliyyətinə qovuşmuş gənc Azərbaycan dövlətinin qarşısında iki prioritet vəzifə
dururdu: iqtisadiyyatı dirçəldərək sosial-iqtisadi böhranı aradan qaldırmaq və torpaqlarını düşmən
işğalından azad edərək ərazi bütövlüyünü bərpa etmək.
Müstəqilliyin ilk illərində bu vəzifələrin həyata keçirilməsində əsas hərəkətverici qüvvə rolunu tarixən
Azərbaycanın iqtisadi həyatında aparıcı yer tutmuş neft sənayesi oynaya bilərdi. Təsadüfi deyil ki,
Azərbaycan Qərbin bəzi transmilli kompaniyalarının onun Xəzər dənizindəki neft yataqlarına göstərdiyi
böyük marağa adekvat reaksiya verdi. Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilməsinə
başlanılmış neft strategiyası Azərbaycanın həm iqtisadi, həm də siyasi maraqlarını nəzərə alırdı. Belə
ki, iqtisadiyyat üçün zəruri olan xarici investisiyaların cəlb olunması ilə yanaşı, nüfuzlu dövlətlərlə
siyasi əlaqələrin gücləndirilməsi, beynəlxalq arenada ölkənin mövqelərinin möhkəmləndirilməsi
zamanın aktual məsələsi idi.
1994-cü il sentyabrın 20-də imzalanmış “Əsrin müqaviləsi” Azərbaycan Respublikasının ABŞ, Böyük
Britaniya, Türkiyə, Rusiya, Səudiyyə Ərəbistanı kimi ciddi geosiyasi çəkiyə malik dövlətlərlə sıx
iqtisadi və siyasi-diplomatik münasibətlər qurmasına əlverişli imkanlar açdı. Neft strategiyasının
gerçəkləşməsi gedişində bir neçə il sonra BMT Təhlükəsizlik Şurasının yuxarıda göstərilən üç daimi
üzvü sırasına o qəbildən olan digər iki dövlət - Fransa və Çin də qoşuldu. Neft strategiyasını
səciyyələndirən əsas xüsusiyyətlərdən biri dünyanın başqa aparıcı dövlətlərinin də bu sahədəki
geoiqtisadi maraqlarından səmərəli istifadə etməkdən ibarət idi. Beləliklə, özünün iqtisadi və geosiyasi
mənafelərini güdən Azərbaycan İtaliya, Almaniya, Yaponiya, Kanada, İspaniya, Malayziya, İran və
digər ölkələrin neft şirkətlərinə Xəzər dənizində beynəlxalq enerji layihələrində əməkdaşlıq imkanları
yaratdı.
Bununla yanaşı, Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarlarına daşınmasını təmin edən neftqaz boru kəmərləri sisteminin qurulması sahəsində Azərbaycanın məqsədyönlü və uğurlu siyasəti onun
regionda geosiyasi rolunun güclənməsini şərtləndirdi. Bakı-Novorossiysk, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft
kəmərləri, Cənubi Qafqaz Boru Kəməri və nəhayət, “Cənub qaz dəhlizi” kimi nəhəng enerji layihələri
Ermənistanı təcrid edərək Azərbaycanı dünya ilə sıx bağladı. Həm regionun, həm də Avropa ölkələrinin
enerji təhlükəsizliyində rolunu tədricən artıran Azərbaycan beynəlxalq aləmdə özünü vacib iqtisadi və
siyasi-diplomatik tərəfdaş kimi təqdim etməyi bacardı.
Eyni zamanda, Azərbaycan neft strategiyasının ölkəyə qazandırdığı valyutanı Dövlət Neft Fondunda
toplayaraq bu ehtiyatlardan düzgün bəhrələndi. Neft kapitalı iqtisadi inkişafa, sosial rifaha, peşəkar
ordunun formalaşdırılmasına, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsinə yönəldildi.
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Beləliklə, neft strategiyası Azərbaycanın nəinki iqtisadi qüdrətini ciddi şəkildə artırmağa imkan verdi,
eləcə də onun beynəlxalq aləmdə mövqelərinin güclənməsinə, milli mənafelərini qətiyyətlə qorumasına
şərait yaratdı. Bununla da Ermənistan qarşısında iqtisadi, siyasi və diplomatik baxımdan böyük üstünlük
qazanan Azərbaycan 44 günlük Vətən müharibəsində həm də onu hərb meydanında darmadağın edərək
torpaqlarının işğaldan azad etdi.
Açar sözlər: neft strategiyası, “Əsrin müqaviləsi”, Xəzərin enerji layihələri, Dağlıq Qarabağ,
Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyi
ABSTRACT
The deepening socio-economic recession in the USSR, intertwined with the national liberation
movement in the provinces, resulted in the disintegration and erasure of the world's largest state in the
early 1990s. On that eve, the growing separatism in the Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan at the
instigation of Armenia, hiding behind the veil of democracy, became one of the factors accelerating the
collapse of a huge empire such as the Soviet Union. At the same time, taking advantage of the critical
situation, Armenia occupied the Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan and its other territories.
Therefore, the newly independent young Azerbaijani state had two priorities: to revive the economy and
overcome the socio-economic crisis, and to restore its territorial integrity by liberating its lands from
enemy occupation.
In the first years of independence, the oil industry, which has historically played a leading role in the
economic life of Azerbaijan, could play a key role in the implementation of these tasks. It is no
coincidence that Azerbaijan has adequately responded to the great interest shown by some Western
multinational companies in its oil fields in the Caspian Sea. The oil strategy initiated under the leadership
of President Heydar Aliyev took into account both economic and political interests of Azerbaijan. Thus,
along with attracting foreign investment necessary for the economy, strengthening political ties with
influential countries, strengthening the country's position in the international arena was a topical issue
of the time.
The "Contract of the Century" signed on September 20, 1994 opened favorable opportunities for the
Republic of Azerbaijan to establish close economic and political-diplomatic relations with countries
with significant geopolitical weight, such as the United States, Great Britain, Turkey, Russia, Saudi
Arabia. In the course of the implementation of the oil strategy, a few years later, two more permanent
members of the UN Security Council - France and China, joined the above-mentioned three permanent
members. One of the main features of the oil strategy was the effective use of the geoeconomic interests
of other leading countries in this area. Thus, pursuing its economic and geopolitical interests, Azerbaijan
has created opportunities for oil companies in Italy, Germany, Japan, Canada, Spain, Malaysia, Iran and
other countries to cooperate in international energy projects in the Caspian Sea.
At the same time, Azerbaijan's purposeful and successful policy in the construction of the oil and gas
pipeline system, which ensures the transportation of Caspian hydrocarbon resources to world markets,
has strengthened its geopolitical role in the region. Giant energy projects such as the BakuNovorossiysk, Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipelines, the South Caucasus Pipeline and, finally, the Southern
Gas Corridor have isolated Armenia and tied Azerbaijan to the world. Gradually increasing its role in
the energy security of both the region and Europe, Azerbaijan has managed to present itself in the
international arena as an important economic and political-diplomatic partner.
At the same time, Azerbaijan has made good use of these reserves by accumulating the currency earned
by the oil strategy in the State Oil Fund. Oil capital was directed to economic development, social
welfare, the formation of a professional army, strengthening the country's defense capabilities.
Thus, the oil strategy has allowed Azerbaijan not only to significantly increase its economic power, but
also to strengthen its position in the international arena and resolutely protect its national interests. Thus,
Azerbaijan, which gained a great economic, political and diplomatic advantage over Armenia, liberated
its lands from occupation in the 44-day Patriotic War by destroying it on the battlefield.
Keywords: oil strategy, "Contract of the Century", Caspian energy projects, Nagorno Karabakh,
international positions of Azerbaijan.
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THE PRESS AS A POLITICAL CULTURAL FACTOR OF SOCIETY
Sadigova Afaq
Baku State University, Faculty of Journalism, “Journalism” Scientific Research Laboratory,
researcher
ORCID ID: 0000-0002-7256-4767
Mahmudova Guney
Baku State University, Faculty of Journalism,
“Journalism” Scientific Research Laboratory, researcher
ORCID ID: 0000-0002-7756-5849
One of the factors shaping political culture is the press. For this reason, when talking about political
culture, it is necessary to pay attention to the press, examine the press and generally approach this
concept in the context of the press. The press ensures the participation of people in the governance of
the state. The fact that the press is a mirror of society, that it expresses the mistakes in society, and that
the press provides control over the state. Of course, in countries with democratic values, the state also
takes into account the press and ensures its development. Thus, the state-society relations are formed on
the example of state-press relations. State-society relations are a direct manifestation of clarity and
transparency. The perception of the press as a factor of political culture also depends on its services. The
more transparent the press, the more political culture it demonstrates. As we know, the press appeals to
all spheres of society. For this, it is important to emphasize that the press is a cultural factor in society,
not only political, but also in all areas that ensure its development. In other words, the press is the herald
of culture in society as a whole. However, since the development of society is born of political ideas,
the recognition of the press as a factor of political culture is more accepted.
The influence of the press on public opinion plays an important role in ensuring its function of creating
a political culture.
The press is considered a very serious institution on the path to democratization. Freedom of speech and
the press are increasingly occupying a globalizing world. In this sense, all democratic institutions of the
world do their best to protect the idea of freedom and independence. The press has already become an
object of discussion, debate and controversy, exploring ways to solve issues of state importance and
public problems.
The press is the main means of fighting for democracy, the guarantor of the development of democracy.
The role of the press as the highest means of self-expression of democracy in the conduct of elections is
undeniable. The current state of the press gives grounds to say that a civilized media system has been
formed in Azerbaijan today. Freedom of the press also plays an important role in the proper fulfillment
of the social, economic, political and cultural responsibilities of the press. Transparency of government
agencies depends on the media and the media in general. Problems cannot be solved without this
transparency and interaction in general.
Today, sufficient conditions have been created in our country for the development of freedom of
thought, speech and information, and pluralism.
The mission of the press is to see society as perfect, to serve its health. For this reason, the press has
from time to time engaged in a life-and-death struggle with the government. This has been the case
throughout the history of the world press.
However, the press has not spared its contribution to the realization of sound political ideas for the
benefit of society.
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This is an example of the press demonstrating a political culture. These political ideas have benefited
the state, the nation and society, and ensured its development.
Keywords: mirror of society, democratic values, public problems, of the world press, the nation and
society
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ŞUŞA HAMAMLARI TARİXİ - ETNOQRAFİK ABİDƏ KİMİ
SHUSHI BATH AS A HISTORICAL AND ETHNOGRAPHIC MONUMENT
t.ü.f.d. Hicran Rəhman qızı Mahmudova
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrası
ORCID ID: https: //orcid.org/ 0000-0003-0959-8419
ÖZET
Azərbaycan etnoqrafiyası və folklorunda su ilə paklanma ən qədim dövrlərdən məlum olsa da, islam
memarlığının təşəkkül tapması ilə bu proses daha da artmış, tarixi-ictimai tikili kimi hamam
kompleksləri yeni çalarları ilə sosial həyatın ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmişdilər. Orta əsrlərdə
hamamlar şəhər memarlığının ayrılmaz atributlarından biri kimi, nəinki sanitar-gigiyenik, istirahət, həm
də fikir mübadiləsi aparılan ictimai yer hesab olunurdu. Xalq inancında “təmizlik imanın yarısıdır ” –
deyimi ilə, bütün şəhərlərdə, əsasən, məscid və şəhər darvazalarının yanında hamamlar inşa olunurdu.
Şuşa şəhəri Azərbaycanın mədəni mərkəzlərindən, türk-islam ənələrinin beşiyi olduğundan, burada 18
hamam fəaliyyət göstərmişdi. XVIII əsrin 50-ci illərində İbrahimxəlil xanın əmisi Behbudəli bəyin oğlu
Əbdüssəməd Cavanşir tərəfindən şəhərin ilk hamamı tikdirilmişdir. Abidənin qapısı üzərində şəhərin və
hamamın tikilmə tarixi olsa da, abidə XIX əsrin sonlarında dağıldılmışdı.
Aşağı bazar istiqamətində Uğurlu hamamı, Aşağı meydanda Qazı Mirzəli hamamı, Hacı Saleh, Əli bəy
Fuladovun hamamı, Rüstəm bəy hamamı, Bəhmən Mirzə Qacarın saray hamamı, Məşədi Qulu xanın
qızlarının hamamı, Merdinli məhəllə hamamı, qadın və kişilər üçün Ağakişi hamamı, Hacı Əbdürrəhim
hamamı, Xeyransa xanım hamamı, Cıdır düzü yolunda Şahbaz hamamı, Şirin su hamamı (1992-ci ildə
ermənilər təərəfindən dağıldılmışdı) və şəhərdən kənarda yerləşən hamam isə rus ordusu və onların
ailələri üçün nəzərdə tutulmuşdu.
Türk-islam mədəniyyətinin bir hissəsi olan, lakin əksəriyyəti XIX-XX əsrin əvvəllərində dağılmış
hamamlar təmizliyin, paklığın ifadəsi idi. Arxitektur quruluşuna görə ilk baxışda kiçik məscidləri
xatırladan bu tikililər təbii ki, islam memarlığının tərkib hissəsi olmuşdu. Etnoqrafik baxımdan
hamamlar qadınların həm də toplaşa biləcəyi, müəyyən məsələrin, xüsusən də, subay oğlan
qohumlarının “qız bəyənmə” prosesinin həyata keçirildiyi qapalı bir müsəssisə idi.
Açar sözlər: Şuşa, hamam, etnoqrafiya, islam, tarix

ABSTRACT
Although water purification has been known in Azerbaijani ethnography and folklore since ancient
times, with the formation of Islamic architecture, this process intensified, and bath complexes became
an integral part of public life with new shades as a historical and social structure. In the Middle Ages,
baths were considered one of the integral attributes of urban architecture, not only sanitary, but also a
place of public recreation. According to popular belief, believing that "cleanliness is half of faith" - baths
were built in all cities, especially near mosques and city gates.
Since Shusha is one of the cultural centers of Azerbaijan, the cradle of Turkic-Islamic traditions, there
were 18 baths here. The first bath in the city was built in the 50s of the 18th century by Abdusamad
Javanshir, the son of Ibrahimkhalil Khan's uncle Behbudali bey. At the gates of the monument there
were inscriptions about the construction of the city and the baths, but at the end of the 19th century the
monument was demolished.
Towards the lower market, Ugurlu bathhouse, on the lower square, Gazi Mirzali bathhouse, Haji Saleh,
Ali bey Fuladov bathhouse, Rustambey bathhouse, Bahman Mirza Gajar’s palace bathhouse, Meshadi
Gulu Khan’s daughters bathhouse, Merdinli bathhouse, Agakishi bathhouse for women and men, Haji
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bathhouse Abdurrugim bathhouse, Kheyransa khanum bathhouse, Shahbaz bathhouse on the Jidir road,
Shirinsu bathhouse (destroyed by Armenians in 1992) and suburban bathhouses for the soldiers of the
Russian troops and their families.
Baths, which were part of the Turkic-Islamic culture but were mostly destroyed in the early 19th and
early 20th centuries, were an expression of purity. Reminiscent at first glance of the architectural
structure of small mosques, these buildings were, of course, an integral part of Islamic architecture.
From an ethnographic point of view, the baths were a closed institution where women could also gather
and carry out certain actions, especially choosing "brides" for their sons.
Key words: Shusha, bathhouse, ethnography, Islam, history.
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İKİNCİ QARABAĞ MÜHARİBƏSİNDƏ QƏLƏBƏMİZ AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN GÜCLÜ SİYASİ İRADƏSİNİN
NƏTİCƏSİDİR
Baxşəliyev Adil Baxşəli oğlu
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Sumqayıt şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Açar sözlər: Azərbaycan, İlham Əliyev, qələbə, Qarabağ, Bəyanat, xalq
Ключевые слова: Азербайджан, Ильхам Алиев, победа, Карабах, Декларация, люди
Keywords: Azerbaijan, Ilham Aliyev, victory, Karabakh, Declaration, people
ÖZET
Noyabrın 8-də Ali Baş Komandan İlham Əliyev Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi münasibətilə
Şəhidlər Xiyabanında Azərbaycan xalqına müraciətində demişdir: “"Biz bu tarixi qələbəni döyüş
meydanında qazandıq. 8 noyabr 2020-ci il Azərbaycanın tarixində əbədi olaraq qalacaq. Bu, bizim şanlı
qələbəmizin günüdür! Biz bu qələbəni danışıqlar masası arxasında yox, döyüş meydanında qazandıq.
Mən dəfələrlə demişəm ki, bütün bəyanatlara baxmayaraq, bu münaqişənin - Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin hərbi yolları da var və bu gün biz bunu döyüş meydanında sübut
edirik. 28 ildən sonra Şuşada yenidən azan oxunacaq. Bu birlik, milli həmrəylik olmasaydı, biz heç vaxt
torpaqlarımızı işğalçılardan azad edə bilməzdik. Biz bütün dünyaya sübut etdik ki, Qarabağ əsl
Azərbaycan torpağıdır. Biz sübut etdik ki, Azərbaycan xalqı əsrlər boyu bu torpaqlarda məskunlaşıb.
Biz sübut etdik ki, erməni əhalisi 200 il bundan əvvəl bu torpaqlara köçürülüb, necə köçürülüb, hansı
məqsədlə köçürülüb, bütün bunları sübutlarla, faktlarla dünya ictimaiyyətinə təqdim etdik. Biz sübut
etdik ki, Dağlıq Qarabağ tarixi, ilkin Azərbaycan torpağıdır. Bu gün mən də ümummilli lider Heydər
Əliyevin məzarını ziyarət etdim, xatirəsini ehtiramla yad etdim. Atamın vəsiyyətini yerinə yetirdiyim
üçün xoşbəxt bir insan olduğumu düşünürdüm. Şuşanı azad etdik! Bu böyük qələbədir! Bu gün
şəhidlərimizin, ümummilli liderimizin ruhu şad oldu! Təbriklər, Azərbaycan! Təbriklər, dünya
azərbaycanlıları! Bu, bəlkə də, həyatımın ən xoşbəxt günlərindən biridir, çünki bu tarixi gündə bu
sevincli xəbəri Azərbaycan xalqına çatdırmaq mənə qismət olub!”
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EXPOLRING NEXUS BETWEEN AGRICULTURAL DEVELOPMENT AND FOOD
SECURITY: A CASE OF AZERBAIJAN REPUBLIC
Dr. Ragif Huseynov1
Assistant Professor, Department of Manegment, Azerbaijan Technological University, Ganja,
Azerbaijan
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7880-6923
Dr. Hidayat Ullah Khan2
Associate Professor, Department of Economics, National Univesity of Modern Languages (NUML),
Islamabad, Pakistan
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9764-7841
ABSTRACT
The development agriculture is vital for food security of a nation. This study examines the role of
development of the agricultural sector in ensuring food security in case of the Republic of Azerbaijan.
Moreover, the study explores the role of staple food production, particularly grain per capita , as an
alternative dimension of food security. The study uses secondary data, covering a period of 2011-2015.
The study adopts a descriptive approach and also focuses on some key socio-economic development
indicators achieved via targeted interventions of the Republic of Azerbaijan during 2009-2013. The
study shows visible increase in the productivity and productivity of the essential commodities during
the study period. This is a reflection of strengthening of food security of the country. To sustain the
growth, concerted efforts, over long periods of time. will be needed by all the stakeholders.
Key Words: Agriculture Development, Food Security, Azarbaijan Republic
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ONOMASTIK VAHIDLƏR BIR OBYEKT KIMI
Zemfira İsaxan qızı Abbasova
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU
Yazıçı və şairlərimizin əsərlərində yenilikçilikə bərabər, köhnəliyi, müasirliklə bərabər milliliyi, yüksək
vətənpərvərliyi, insanlığı, dinini, adət-ənənələrini ən incə məqamlarının yüsək novatorluq hissi ilə tətbiq
edən oxucusuna aşılıyan, istər milli, istər qlobal, istərsə bəşəri problemlərin həllinə qüvvətli və
özünəməxsus təsir göstərən sənətkarlarımızın xidmətləri əvəzsizdir. Bu mənada onların
yaradıcılıqlarında onomastik vahidlər bir obyekt kimi maraq doğurur.
Dilçilərin bölgüsünə əsaslanaraq, antroponimlərin əmələ gəlmə yollarını aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq
olar:
1. Leksik üsulla əmələ gələn antroponimlər.
2. Semantik üsulla əmələ gələn antroponimlər.
3. Morfoloji üsulla əmələ gələn antroponimlər.
4. Sintaktik üsulla əmələ gələn antroponimlər.
Ədiblərimizin yaradıcılığında işlənmiş xüsusi adlar qrammatik xüsusiyyətləri ilə daha çox
maraqlıdır. Burada sintatik yolla əmələ gələn antroponimlər daha çox diqqəti cəlb edir. Morfoloji yolla
da əmələ gələn, ad yaranması az deyil. Amma onların yaradıcılığında milli və ərəb mənşəli
antroponimlərdə bu hal daha çox özünü biruzə verir, hansı ki, ağa, bəy, nənə, baba, gül və s. yardımçı
sözlərdən istifadə etməklə söz yaratmağa daha çox üstünlük verilmişdir.
Xüsusi adlar özünün quruluşu ilə sadə, düzəltmə və mürəkkəbdir. İlkin ümumi sözlər kimi adlar
da sadə olmuşdur. Çünki cəmiyyətin inkişafı sadədən mürəkkəbə doğrudur.
Sadə onomastik vahidlər bir kökdən ibarət olur. Ədiblərimizin yaradıcılığında da belə adlar saysız
hesabsızdır. Sadə adlar digərlərinə nisbətən daha azlıq təşkil edir. Məsələn, Allah, Müzəffər, Nəcəf,
Mehdi, Nərgiz, Muxtar, Abbas, Cabbar, Qəni, Bəşir, Fərman, Nisə, Səfər, Roza, Ələkbər, Nəsir, Kəriş
və s.
Düzəltmə onomastik vahidlər kök və şəkilçidən ibarət olur. Məs.: Qarovulçu, Fətullagil və s.
Mürəkkəb onomastik vahidlər iki kökdən ibarət olur: Bunlar daha çoxluq təşkil edir: Qeysəbdül,
Baladadaş, Məsməxanım, Nəcəfəli və s.
Elçin yaradıcılığında leksik üsulla yaranan antroponimlər: məs. : götürək “Toyuğun diri qalmasında
Nisə adını. Bu bildiyimiz kimi “Qurani-Kərimdə” Nisə surəsinin adı ilə bağlıdır”. Bu ümumi addan
xüsusi ad yaranıb və yaxud elə həmin əsərdə Səfər adı. Bu da Qurani Kərimin “Səfər” surəsinin adı
ilə bağlı yaranan adlardan biridir, və yaxud Firuzə (“Toyuğun diri qalması”) adı qiymətli daşlardan
biridir. Bu ümumi isimdən insan anlayışı bildirən xüsusi isim əmələ gətirmişdir. Və digər misal olaraq
eləcə də Roza, Nərgiz (“Dolça”), Qoca, Məsum, Şövkət (“Ağ Dəvə”), Yolçu, Kürən, Əsmər, Kolxoz
(Əbdül Qafarzadə), Amper, Gümüş (Sürpriz kabablar), Aslan, Şirin (Tonqal), Arzu (Qonaqlıq), Ayna
Sultanova: Ayna ümumidən xüsusiyə keçmişdir, Novruz (“Əbdül Qafarzadə”), Loğman, Qəmər
(“Mahmud və Məryəm”), Vahid ( “Tonqal”).
Semantik üsulla xüsusi sözlər ümumidən konversiya yolu ilə yaranır. Burada konversiya dedikdə,
müxtəlif nitq hisssələrinə mənsub olan bir sıra ümumi sözlər substantivləşir və sırf xüsusi ad əmələ
gəitrir. Elçin yaradıcılığında da bu yolla yaranmış adlara rast gəlmək olur.
Sifətdən ismə keçib:
Gicbəsər, Şirin, Qaratel (“Əbdül Qafarzadə”), Adil (“Mahmud və Məryəm”), Bədiheybət, Əsmər,
Əzizağa, Şirinxanım, Təlxək, Müqəddəs Qoca və s.
Saydan ismə keçib: Vahid Bədheybət.
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Semantik yolla yaranan adlar daha çox ləqəblərin birinci tərəfində öz əksini tapır. Məs.: Beşbarmaq
Əsədağa, Çopur Nəcəfquluzadə - Çopur əlaməti, Sonbeşik Böyükxanımda Sonbeşik, Quşvuran Fazil,
Gödəkboylu professor və s.
Morfoloji üsulla yaranan antroponimlər də Elçin yaradıcılığında özünə-məxsus xüsusiyyətlərə malikdir.
Onun əsərlərində yuxarıda qeyd etdiyimiz şəkilçilərin bir çoxu iştirak edir. Bəzi dilçilər morfoloji yolla
onomastik vahidlərin yaranmasını qəbul etmirlər.
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MİR CƏLAL PAŞAYEVİN ƏSƏRLƏRİNDƏ MİRZƏ ƏLƏKBƏR SABİR OBRAZI
The image of Mirza Alakbar Sabir in the works of Mir Jalal Pashayev
Sevinc MİRZƏYEVA
Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” kafedrasının doktorantı Naxçıvan
şəhəri, Azərbaycan
ORCID ID: 0000-0002-1695-8163
XÜLASƏ
Mirzə Ələkbər Sabir özünə qədərki klassik Şərq, o cümlədən Azərbaycanın möhtəşəm poeziya
ənənələrinə əsaslanaraq milli şeirimizin tamamilə yeni örnəklərini yaratmışdır. Diqqətəlayiqdir ki,
bənzərsiz şairə qədər onun üslubunda, yaxud bu üsluba oxşar forma və şəkillərdə ədəbiyyat nümunələri
çox az olub. Sonralar da Sabir novatorluğunu şərtləndirən meyarlara söykənərək qələm çalan digər
şairlərin əksəriyyəti onun ucalığına yüksələ bilməmişdir.
Əgər belə demək mümkündürsə, Sabir sözün mütləq anlamında özü ilə başlayıb, özü ilə də bitir.
Şübhəsiz ki, bu fikir Sabir novatorluğunun Azərbaycan şeirinin sonrakı mərhələsinə təsirini qətiyyən
inkar etmir. Təqribən 120 ildən çoxdur ki, Sabirin yaratdığı əsərlər forma bənzərsizliyi, çoxqatlı bədii
obrazlar sistemi, vətəndaş yanğısı, humanist ruhu ilə onunla tanış olan hər kəsi heyrətə salır. Sabir nadir
şairlərdəndir ki, onun yaradıcılığı milli ədəbiyyatımızda, hətta qüdrətli Şərq-İslam ədəbiyyatında yeni
məktəb, yeni mərhələ, yeni hadisə sayılır.
Sabir şeiri nə qədər milli olsa da, onun qələmə aldığı mövzular bəşəri mahiyyət daşıyır. Sabir türk,
İslam dünyasının, Yer kürəsində yaşayan hər bir insanın haqqının qorunması, xeyirxahlıq, azadlıq, daxili
kamillik kimi mövzuları seçməyi, onu parlaq qələmi ilə ədəbi estetik dəyərlərə çevirməyi bacarmışdır.
Bütün bu məziyyətləri Mir Cəlal Paşayevin “Mirzə Ələkbər Sabirin sənət dünyası” kitabında da daha
qabarıq görünür.
Kitabı oxuduqca düşünürsən ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi şəraitində M.Ə.Sabir irsi kifayət
qədər təbii və aktual səslənir. Ədəbiyyat öz kökü üzərində , milli demokratik ruhda, ədəbi-tarixi
yaddaşda irəliləməli, Azərbaycan obrazı dünyaya milli idealı ilə çıxmalı, milli-demokratik zəmində
bütün potensial gücünü ifadə etməlidir. Bizə yad bəşərilik, avropaçılıq, qərbçilik meyilləri, təmayülləri
yox, tanış millilik, şərqlilik və sivil ruh gərəkdir. Bu baxımdan M.Ə.Sabir ənənələri çağdaş əsrimizdə
daha özəl məna və mahiyyət kəsb edir.
Yazıçı Mir Cəlal Paşayevin M.Ə.Sabirlə olan münasibətinin realist gücünü, onun ədəbi məktəb olma
keyfiyyətini ön sözdə diqqətə çatdırır və əsaslandırır. Bu baxımdan “Mirzə Ələkbər Sabirin sənət
dünyası” kitabı günün tələbini cavablandırır.
Böyük alim görkəmli şairə onun yaradıcılığının ideya-estetik xüsusiyyətlərinin şərhinə həsr etdiyi elmitədqiqatları sistemli ardıcıllıqla sıralandırmışdır. “Sabir şeiri haqqında”, “Sabirin realizmi haqqında”,
“Sabirin suraətlər aləmi”, “Bədii sənətkarlıq” məsələləri başlıqlı həmin tədqiqatların hər biri adlarından
da göründüyü kimi, M.Ə.Sabir yaradıcılığının müəyyən bir sahəsinə həsr edilmişdir.
Professor Mir Cəlal Paşayevin zəngin elmi-ədəbi yaradıcılığı və onun M.Ə.Sabir irsinə olan marağı
çağdaş oxucular üçün böyük maraq doğurur. Ona görə də, “Mirzə Ələkbər Sabirin sənət dünyası” adlı
məqalələr ədəbi-tarixi əlaqə, ənənə və varislik mövzusunu ədəbiyyatşünaslığımız üçün aktuallaşdırır,
Sabir irsinə Mir Cəlalın baxışlarını əks etdirir.
Bütün bunları nəzərə alaraq biz də Mir Cəlal Paşayevin bu toplusunu tədqiqata cəlb etdik. Və tədqiqatda
Mirzə Ələkbərn Sabir obrazını daha qabarıq şəkildə təsvir etməyə çalışmışıq.
Açar sözlər: Mirzə Ələkbər Sabir, Mir Cəlal, milli, şeir, sənət
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ABSTRACT
Mirza Alakbar Sabir has created completely new examples of our national poetry based on the classical
Eastern East, as well as the great poetic traditions of Azerbaijan. It is noteworthy that before the unique
poet, there were very few examples of literature in his style, or in forms and images similar to this style.
Later, most of the other poets who wrote based on the criteria that conditioned Sabir's innovation could
not rise to his height.
If it is possible to say so, Sabir literally begins with himself and ends with himself. Undoubtedly, this
idea does not deny the influence of Sabir's innovation on the next stage of Azerbaijani poetry. For more
than 120 years, Sabir's works have amazed everyone who is acquainted with the uniqueness of the form,
the multi-layered system of artistic images, the civil fire, the humanist spirit. Sabir is one of the rare
poets, whose work is considered a new school, a new stage, a new event in our national literature, even
in the powerful East-Islamic literature.
No matter how national Sabir's poetry is, the themes he writes are human in nature. Sabir Turk was
able to choose such topics as protection of the rights of the Islamic world, everyone living on Earth,
kindness, freedom, inner perfection, and turned it into literary and aesthetic values with his bright pen.
All these merits can be seen in Mir Jalal Pashayev's book "Mirza Alakbar Sabir's world of art".
As you read the book, you think that in the context of Azerbaijan's state independence, the legacy of
MA Sabir sounds quite natural and relevant. Literature must advance on its roots, in the national
democratic spirit, in the literary-historical memory, the image of Azerbaijan must come to the world
with the national ideal, and express all its potential on the national-democratic basis. We do not need
alien humanity, Europeanism, Western tendencies, but familiar nationalism, Orientalism and civilized
spirit. From this point of view, the traditions of MA Sabir have a more special meaning and essence in
our modern century.
In the foreword, the writer Mir Jalal Pashayev emphasizes and substantiates the realistic power of his
relationship with MA Sabir, the quality of his being a literary school. From this point of view, the book
"Mirza Alakbar Sabir's art world" meets the requirements of the day.
The great scientist systematically listed the scientific researches devoted to the interpretation of the
ideological and aesthetic features of the outstanding poet's work. Each of these studies, entitled "On
Sabir's poetry", "On Sabir's realism", "Sabir's world of images", "Artistic mastery", as its name suggests,
is dedicated to a certain area of MA Sabir's work.
The great scientist systematically listed the scientific researches devoted to the interpretation of the
ideological and aesthetic features of the outstanding poet's work. Each of these studies, entitled "On
Sabir's poetry", "On Sabir's realism", "Sabir's world of images", "Artistic mastery", as its name suggests,
is dedicated to a certain area of MA Sabir's work.
Professor Mir Jalal Pashayev's rich scientific and literary work and his interest in the legacy of MA Sabir
are of great interest to modern readers. Therefore, the articles entitled "Mirza Alakbar Sabir's art world"
actualize the topic of literary-historical connection, tradition and heritage for our literary criticism,
reflecting Mir Jalal's views on Sabir's legacy.
Taking all this into account, we also involved this collection of Mir Jalal Pashayev in research. And in
the research we have tried to describe the image of Mirza Alakbarn Sabir in a more vivid way.
Keywords: Mirza Alakbar Sabir, Mir Jalal, national, poetry, art
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ULUS DEVLETİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: DÜNYADAKİ YENİ GELİŞMELER
BAĞLAMINDA ULUS-DEVLETLERİN YENİDEN ARTAN ETKİNLİĞİ
RECONSIDERING THE NATION STATE: REINCREASED EFFECTIVENESS OF NATIONSTATES IN THE CONTEXT OF NEW DEVELOPMENTS IN THE WORLD
Selim KARYELİOĞLU
Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
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ÖZET
Modern zamanları karakterize eden devlet modeli ulus-devlet olmuştur. Her toplumsal-siyasal olgu gibi
bu devlet modeli de farklı evrelerden geçmiş ve 20. Yüzyılla birlikte küresel çapta yaygınlık kazanmıştır.
Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında ulus-devletlerin sosyal politikalar uyguladıkları süreç, 1970’li
yıllarda krize girmiştir. 1980’lerde özellikle İngiltere ve ABD’de başlayan politika değişimi, zaman
içinde dünyanın diğer ülkelerine de yayılmıştır. 1990’lı yıllara gelindiğinde gerek Soğuk Savaşın sona
ermesine yol açan gelişmeler gerekse yeni teknolojilerin ortaya çıkışı, dünyanın küreselleştiği
söylemlerini ön plana çıkarmıştır. Dünyanın hemen her yerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve politik
olarak birbiriyle sürekli etkileşim içinde ve birbirine bağımlı olduğu bir süreç olarak tanımlanabilecek
olan küreselleşme; yeni politikaların, yeni aktörlerin, yeni teknolojilerin ve iktisadi uygulamaların ön
plana çıktığı ve bütün toplumların birbirine benzemeye başladığı “homojen bir dünya” söylemlerine
konu olmuştur. Özellikle son otuz yıldır süregiden küreselleşme tartışmalarında, birçok yazar; dünyanın
küreselleşmesiyle birlikte ulus-devletin krizinden veya giderek azalan etkisinden söz etmişlerdir. Ancak,
2008’de Amerika’da başlayarak tüm dünyayı etkileyen ve “küreselleşmenin krizi” olarak da
adlandırılabilecek mortgage krizi ve sonrasındaki süreçte, krizin atlatılması amacıyla ulus-devletlerin
devreye girerek yeniden sosyal ve ekonomik politikalar ürettikleri bir dönem başlamıştır. Mortgage
krizinin etkileri bitmeden Ortadoğu’da başlayan savaş ve çatışmalar, ardından Covid-19 pandemi süreci
ve en son Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş; ulus-devletleri daha etkin aktörler olarak ön plana
çıkarmaktadır.
Gerek uluslararası düzeyde ulus-devletler arasındaki rekabetin görünür hale gelmesi gerekse dünya
ölçeğinde yaygınlaşmaya başlayan milliyetçi hatta ırkçı yaklaşımlar, ulus-devletin yeni süreçteki
rolünün ve etkisinin arttığını ve yeni bir ulus-devlet çağıyla karşı karşıya olduğumuzu
düşündürmektedir. Bu nedenle bu bildiride; yeniden ve “yeni” bir ulus ulusçuluk modeli ile karşı karşıya
olup olmadığımız tartışılmaktadır. Zira dünyayı anlamak ve mevcut sorunlara çözüm önerileri
geliştirebilmek noktasında bir sorgulama, ulus-devleti yeniden düşünmeyi gerektirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ulus-devlet, Küreselleşme, Kriz ve Savaşlar.
ABSTRACT
The state model that characterizes in modern times has become the nation-state. This state model has
prevalenced social and political phenomenon in global world in the 20th century. After the Second
World War, nation-state implemented social policies. Afterwards entered a crisis in the 1970s.
Especially in the UK and the USA have started policy changes and adopted to other countries in
worldwide in the 1980’s. In the 1990s, both the developments that led to the end of the Cold War and
the emergence of new technologies brought forward the discourses of the globalization of the world.
Globalization, can be described “homogenous world” which almost every society of the world is in
constant interaction and dependence on each other economically, socially, culturally and politically. In
This period take over new policies, new actors, new technologies and economic practices and resemble
all the societies each other. Especially in the ongoing globalization debates in the last thirty years, many
writers; They talked that; the nation-state is under crisis and its efficiens diminishing. But, the “mortgage
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crisis” started in the USA and expanded to other countries in 2008. This crisis be designated that "crisis
of globalization" and immediately after began a period in which nation-states stepped in and produced
social and economic policies in order to overcome the crisis. Not just yet ended the mortgage crisis
effects, it has started wars and conflicts in the Middle East, subsequently Covid-19 pandemia and lastly
war between Russia and Ukraine. In this process, nation-states have been influential actors in politics,
econonomy and social life.
Recently, increased antagonism between nation-states, spread of nationalism and racism around the
World and nation-states increasing the role and influence area in politic, economic and social life.
Therefore, we can say that, we are in a “new nation-state age”. In this statement; It is debated whether
we are faced with “new” nation and nationalism. Because an inquiry in order to understand the world
problems and to produce solutions, requires reconsidering the nation-state.
Keywords: Nation-state, Globalization, Crisis and Wars.
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QURBAN BAYRAMININ DİNİ-İSLAMİ SEMANTİKASI
THE RELIGIOUS-ISLAMIC SEMANTICS OF THE HOLIDAY SACRIFICE
Şakir Əlif oğlu ALBALIYEV
AMEA Folklor İnstititu,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,
Azərbaycanda hicri təqviminə uyğun keçirilən Qurban bayramı bilavasitə İslam dini ilə bağlıdır və xalq
arasında başqa adı ilə İsmayıl qurbanı da adlanır. Qurban bayramı İslam dünyasının ən müqəddəs hesab
edilən bayramlarındandır. Qurban bayramının etnokulturoloji mahiyyəti cəmiyyət daxilində sosialmənəvi harmoniyanın yaradılmasında ifadə olunur. Allahın insandan razılığı məhz bu harmoniya ilə
bağlıdır. Allah bayramda başqalarına mərhəmət göstərib, onları sevindirən bəndələrinə bunun əvəzində
həm bu dünyada, həm də o dünyada öz mərhəmətini göstərəcəkdir. Azərbaycanın müstəqillik əldə
etdikdən sonra Milli Məclisin qəbul etdiyi 1992-ci il 27 oktyabr tarixli “Azərbaycan Respublikasının
bayramları haqqında” Qanununu ilə Qurban bayramının dövlət səviyyəsində qeyd edilməsi Azərbaycan
xalqının Allah tanıyan və insansevər bir xalq olmasının daha bir bəyanıdır.
Açar sözlər: folklor, bayram, Qurban, qurbanvermə, xalq bayramları, dini bayramlar, totem,
etnokulturologiya
ABSTRACT
Holiday “Sacrifice”, which is celebrated in Azerbaijan according to the Hijri calendar, is directly related
to Islam and among the people it is also called as “Sacrifice of Ismail” with another name. Holiday
“Sacrifice” is one of the holiest holidays in the Islamic world. The ethno-cultural essence of holiday
“Sacrifice” is expressed in the creation of social and spiritual harmony within society. God’s gratitude
from the human is based on this harmony. God will have mercy on others on the feast and in return He
will show His mercy to His servants, both in this world and in the next. The celebration of the holiday
“Sacrifice” at the state level by the Law “About Holidays of the Republic of Azerbaijan” adopted by the
Milli Majlis on October 27, 1992, after the independence of Azerbaijan, is another statement that the
Azerbaijani people are God-knowing and humanist people.
Keywords: folklore, holiday, Sacrifice, sacrifice, folk holidays, religious holidays, totem, ethnoculturology
Məsələnin qoyuluşu: Azərbaycanda hicri təqviminə uyğun keçirilən Qurban bayramı bilavasitə İslam
dini ilə bağlıdır və xalq arasında başqa adı ilə İsmayıl qurbanı da adlanır. Vikipedik qaynaqlarda [11;
12] göstərildiyi kimi, Qurban bayramı İslam dünyasının ən müqəddəs hesab edilən bayramlarındandır.
İşin məqsədi: Tədqiqatın aparılmasında əsas məqsəd Qurban bayramının dini-islami semantikasını
araşdırmaqdır.
Bayram bütün İslam dünyasında hər il hicri təqviminə uyğun olaraq zilhiccə ayının 10-cu günündən
başlayır və adətən, üç gün müddətində davam edir. Qurbanvermə mərasimlərində cütdırnaqlı
heyvanlardan qoyun, qoç, inək, dana və yaxud dəvəni qurban kəsirlər. Qurban kəsənin niyyətinə uyğun
olaraq qurban ətindən bir hissə pay göndərilir, başqa hissələr isə ehtiyaclı insanlar arasında bölünür. Ət
payları hamı üçün bərabər qədərdə olmalıdır və bu cəhətdən qurban verən şəxsin özü də bu bərabər
paylardan birini götürə bilər. Qurbanın vacib ənənəsinə görə, dilənçi və kasıblar qurbankəsmə
mərasiminə çağırılır və onlara pay verilir.
Qeyd olunduğu kimi Qurban bayramının və ümumiyyətlə, qurbanvermənin tarixi çox qədimdir. Bu
cəhətdən, qurbanvermə İslam dinindən çox əvvəllər mövcud olmuşdur. İslamdan qabaqkı qurbanvermə
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mərasimlərində əsas məqsəd günahlardan qurtulmaq, insanın hansısa günahına görə ona qəzəblənmiş
tanrıların könlünü almaq, onları rəhmə gətirmək olmuşdur. Məsələn, atəşə sitayiş edən zərdüştilər insanı
odda yandırır və bu üsulla Allaha yaxın olduqlarını ona nümayiş etdiridilər. İslamaqədərki ərəblərdə də
qurbanvermə politeist (çoxtanrılı) inanclarla bağlı idi. Lakin monoteist (təkallahlı) İslam dini ərəb
qəbilələrinin daim icra etdikləri qurbanvermə ənənəsinə ilahi nizam gətirdi və onu Qurban bayramı adı
altında islamiyyətin vacib davranış formullarından birinə çevirdi. Bundan sonra Qurban bayramı
müxtəlif vaxtlarda deyil, bir qayda olaraq, hicri təqvimi ilə Zilhiccə ayının 10-da keçirməyə başlandı.
Bu hadisə hicri təqviminin 2-ci ilində baş verdi.
Hicri tarixi öz başlanğıcını, bildiyimiz kimi, İslam dininin peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd salavatullahın
Məkkədən Mədinəyə köçməsindən götürür. “Hicrət” sözü ərəb dinində “köçmək” mənasındadır. Bu
baxımdan, dilimizdə işlətdiyimiz “hicri tarixi” sözü hərfi mənada “köç tarixi”, “hicri təqvimi” – “köç
təqvimi” deməkdir.
Məhəmməd Peyğəmbər salavatullahın Mədinəyə köçüb burada yerləşməsinin 2-ci ilində burada icra
olunan qurbanvermə ənənəsi ilə bağlı islahat aparmaq zərurəti yarandı. Bu vaxta qədər ərəblər müxtəlif
büt-tanrıların şərəfinə qurbanvermə mərasimləri icra edirdilər. İslam dini bu ənənələri cahiliyyə adətləri
elan edib, islahatlara başladı.
Məlumdur ki, İslam tarixində İslam dininə qədərki ərəblər cahiliyyə ərəbləri adlanır. Cahiliyyə ərəb
tövhid (təkallahlılıq) dinindən xəbərsiz olan, cəhalət içində qalan ərəb deməkdir. Təbii ki, bu halda
onların icra etdikləri qurbanvermə adətləri də cahiliyyə ənənəsi kimi islahata məruz qaldı. İslahatdan
sonra hicri təqviminə uyğun keçirilən Qurban bayramı əvvəlkilərdən fərqli olaraq, xeyriyyəçilik,
başqalarına yardım etmək kimi yeni xüsusiyyətlər qazandı.
İslam dininin gətirdiyi Qurban bayramı İbrahim Peyğəmbərlə onun oğlu arasındakı əhvalatla bağlıdır.
Bir gün İbrahim peyğəmbər yuxu görür. Həmin yuxuda Allah öz peyğəmbərinə oğlu İsmayılı qurban
verməyi buyurur. Allahın İbrahimə bu əmri verməsinin səbəbi onların imanının nə dərəcədə möhkəm
olmasını yoxlamaq məqsədi ilə idi. İbrahim ixlaslı peyğəmbər kimi əmri yerinə yetirmək qərarına gəlir
və bunu oğluna bildirir. İsmayıl da Allah yolunda qurban verilməyə ürəkdən razı olur. Allah İbrahim və
oğlunun böyük bir ixlasla əmri yerinə yetirməyə razı olduqlarını görüb, İbrahimə İsmayılın əvəzində
qurban kəsmək üçün bir qoç göndərir. İbrahim həmin qoçu Allaha xatir qurban kəsir və həmin qurban
bu səbəbdən “İsmayıl qurbanı” da adlanır.
Qeyd edək ki, bu əhvalat təkcə “Quran”da deyil, ondan əvvəlki səmavi kitablarda da var. Çünki
Xristianlıq da, İudaizm də, İslam da Allahın yer üzünə yolladığlı dinlərdir və bu dinlərin müqəddəs
kitablarını da Allah uyğun olaraq İsa peyğəmbərə, Musa peyğəmbərə və Məhəmməd peyğəmbərə nazil
etmişdir.
M.P.Piotrovskiy İslam dinindəki İbrahim peyğəmbər haqqında yazır ki, o, ““Quran” personajı,
peyğəmbər, təkallahlılığın ilk təbliğatçısı, ərəblərin və yəhudilərin ümimi əcdadı və “Bibliya”dakı
Avraam peyğəmbərdir” [7, s. 87]. Alim İsmayıl peyğəmbər haqqında da yazır: “İsma’il “Quran”
personajı, peyğəmbər, İbrahimin oğlu və “Bibliya”dakı İsmaildir. O, “Quran”da vəhy verilmiş insan və
insanlara dua etməyi öyrədən peyğəmbər kimi təqdim olunur. İsmayıl peyğəmbər Allahın əmrinə uyğun
olaraq atası İbrahimlə Kəbə evini təmizləmiş və təmir etmişdir” [8, s. 110].
Qeyd olunduğu kimi, qurbanvermə üç vəhy (səmavi) dinin, yəni Yəhudilik, Xristianlıq və İslamın hər
birində var və müxtəlif formalarda qeyd olunur. Ancaq İslam dinində Qurban bayramı daha fərqli
mahiyyət və əhəmiyyətə malikdir. Bu bayramın əsasında Uca Allaha intəhasız məhəbbət və Onun
hikmət və qüdrətinə içdən gələn inam var.
İslam dinində, artıq qeyd olunduğu kimi, “qurban” sözü “Allaha yaxınlaşdıran şey” mənasındadır. Yəni
Qurban bayramında Allaha ibadət niyyəti və Onun adı ilə kəsilmiş heyvan qurban sayılır. Burada əsas
məqsəd qurban avsitəsilə Allaha yaxınlaşmaq və Onun rizasını (razılıq və rəğbətini) qazanmaqdır. Bu
bayramım mənəvi ab-havasını saflıq, təmizlik, paklıq, mərhəmət, bəşəri və ilahi sevgi təşkil edir.
Qurban bayramı ilə bağlı səhabə Ənəs ibn Malikdən belə bir hədisdə var. Hədisə görə, Peyğəmbər
salavatullah belə buyurmuşdur: “Bayram namazından sonra qurban kəsən ibadətini tamamlamış və
müsəlmanların sünnəsinə (yoluna) əməl etmişdir” [11].
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Buradan aydın olur ki, İslama görə Qurban bayramı bütöv bir mərasim sistemidir. Həmin mərasimdə
edilən bütün satandart hərəkət və duaların hamısı Allaha ibadət hesab olunur. Qurbanvermə bu ibadəti
tamamlayan ayindir.
Burada biz məsələni xüsusi vurğulamağa ehtiyac var. Belə ki İslam dinində bütün qurbanlar Allaha xatir
kəsilsə də, burada bütpərəstlik inanclarında olduğu kimi qurban heyvanının əti Allaha verilmək (onu
simvolik şəkildə qidalandırmaq) məqsədini daşımır. Vikipedik qaynaqda göstərildiyi kimi: “Qurban
bayramında hər bir imkanlı müsəlman qurban kəsib, onun ətini imkansızlara, kasıblara paylamalıdır.
Burda əsas məqsəd dindarlığa nail olmaqdır. Quranda yazılıb: “Allaha nə ət, nə onun qanı çatmır, ancaq
sizin dindarlığınız çatır” [11].
Göründüyü kimi, İslamda Allaha xatir qurbanvermə ilə əski ənənələrdəki qurbanvermə ayinləri birbirindən konsepsiyasına görə fərqlənir. İslam dinində Allah bütün maddi aləmin yaradıcısıdır və maddi
aləmdə onun heç bir analogiyası yoxdur. “Quran”ın “əl-İxlas” surəsində deyilir:
“1. De ki, “O Allah birdir;
2. “Allah möhtac deyildir!
3. O, nə doğmuş, nə də doğulmuşdur!
4. Onun heç bir tayı-bərabəri, bənzəri də yoxdur!” [2, s. 647].
Məsələnin bütün mahiyyəti İslam dinində təqdim olunan Allahın “doğmayan və doğulmayan” varlıq
kimi yer üzündə, maddi aləmdə “heç bir tayı-bərabəri, bənzərinin” olmaması ilə bağlıdır. Bütpərəstlik
inanclarında tanrılar insan kimi təsəvvür olunur: tanrılar insanlardan onlara qurban verilməsini istəyir
və insanlara yalnız verilmiş qurban müqabilində yaxşılıq edirlər. Bundan başqa, mifoloji inanclara görə,
tanrılar, məbudlar, kultlar verilmiş qurbandan müəyyən qədər dadırlar. Məsələn, qadınların yemək
bişirərkən ocağa bir neçə damcı yağ atması, yaxud qurban ətinin tüstüsünün qurbangahda ətrafa
üfürülməsi tanrının simvolik şəkildə qidadalandırılmasını ifadə edir.
Bəşəriyyət tarixində qurban adətlərinin tarixi çox qədimdir. T.N.Dmitrieva, T.V.Jerebina kimi alimlər
qurbanla bağlı adətlərin hələ paleolit dövrünə aid olduğunu, P.İ.Perlov şumerlərin və babillilərin,
A.Q.Kifişin assurların zəngin qurbanvermə adətlərinə malik olduqlarını göstərmişlər [3, s. 11; 4,
s. 23; 6, s. 91; 5, s. 97].
İslamaqədərki ənənədə istər qurban verilən heyvan, istərsə də qurban verilən məbud insana məxsus
xüsusiyyətləri olan varlıqlar kimi qəbul edilirdi. Bu cəhətdən, qurban verilən heyvanın müqəddəs
hesab olunması mifik düşüncədə totem heyvanların müqəddəsliyi ilə səsləşir. Əslində, bunların
hamısı bir kökdən gəlir. Yəni dində qurban Allaha yaxınlaşmaq vasitəsi hesan olunursa,
mifologiyada da totem heyvan sakral qüvvə ilə yaxınlaşmaq, onunla əlaqə qurmaq vasitəsi idi. Bu
cəhətdən R.Əliyevin fikri səciyyəvidir. O yazır: “Müqəddəsləşdirilən, hətta totem kimi sitayiş edilən
ağac, bitki, heyvan, çiçək və s. öz növbəsində insan kimi təsəvvür olunur, obrazlaşdırılır, onların üzərinə
insana xas olan sifətlər köçürülür” [1, s. 6].
Bu barədə ingilis alimi Edvard Taylorun fikirləri maraq doğurur. Belə ki, mifoloji düşüncədə
insanların tanrılara, sakral qüvvələrə qurban verilməsi tanrıların insan kimi təsəvvür olunmasının
məhsuludur. Edvard Taylor bu barədə deyir ki, qurbanvermə mərasimi “dua mərasimi kimi
mədəniyyətin ilkin dönəmində meydana gəlir və tarix boyunca onunla sıx əlaqədə olur. Dualarda
tanrıya elə bil bir insana edilirmiş kimi müraciət edildiyi kimi, qurbanvermədə də tanrıya elə bil bir
insana verildiyi kimi hədiyyə verilir” [9, 465].
Bu kontekstdə bütpərəstlik ənənəsində verilən qurbanın məbud tərəfindən yeyilməsi məsələsi
aktualdır. İngilis antropoloqu C.C.Frezerin “ünsiyyət” nəzəriyyyəsinə görə, qurbanın ətinin
yeyilməsi tanrının yeyilməsini ifadə edir. Başqa sözlə, bu nəzəriyyədə tanrı ilə ona verilən qurban
eyniləşdirilir. S.A.Tokarev həmin nəzəriyyənin ingilis sosial antropolgiyasında özünə kök salması
haqqında deyir ki, “ingilis dinşünası Ceyms Frezer “ünsiyyət nəzəriyyəsini” inkişaf etdirmişdir.
Qurbanın ətindən dadma, bir növ, tanrının yeyilməsidir. Yeri gəlmişkən, həmin adətə fərqli
dinlərdə, eləcə də inkişaf etmiş dinlərdə də rast gəlinir. Xristianlıqda “İsa Məsihin bədəni və
qanından dadılmasını” bunun qalığı saymaq olar” [10, , 590].
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Lakin İslam dininə görə, Allah bu qurbanlara insanlara xatir qəbul edir. Yəni qurban verən Allaha xatir
kəsdiyi qurbanı qayda-qanuna uyğun olaraq ehtiyacı olanlar – kasıb-kusublar, ac-yalavaclar, dilənçilər,
xəstələr və s. yardıma ehtiyacı olanlar arasında paylasa, bu halda Allah qurban kəsəndən razı qalıb, onun
duasını qəbul edər.
İslam dinində İsmayıl qurbanı kəsməyin vacib şərtləri və qaydaları var. Bunlar aşağıdakıları əhatə edir:
1. Qurban kəsiləcək heyvan erkək heyvanlar (qoç, iribuynuzlu dana, yaxud da dəvə) içərisindən
seçilməlidir.
2. Dişi heyvanlardan qurban kəsmək olmaz.
3. Qoçu qurban kəsmək üçün onun, o, ən azı, altı aylıq olmalıdır.
4. Dəvəni qurban kəsmək üçün onun beş yaşının tamam olması şərtdir.
5. Qurban kəsilən heyvanın heç bir nöqsanı (tayqulaq, taybuynuz, axsaq, axtalanmış və s.) olmamalıdır.
Bu qaydalardan kənarda kəsilən qurbanlıq qurban kimi qəbul olunmur. Bu baxımdan, bir neçə adamın
bir heyvan alıb onu öz aralarında bölüşməklə kəsməsi və ətini yalnız öz aralarında bölüşdürməsi, yaxud
adamların bazardan ət alıb gətirməsi İsmayıl qurbanı saylmır. Lakin insanların öz aralarında birləşərək
kəsdikləri heyvanın İsmayıl qurbanı sayıla biliməsinin xüsusi şərtləri var. Bir neçə nəfərin yığışıb bir
dananı qurban kəsməsinin (el arasında buna “alışma” da deyilir) əsas şərti odur ki, hər bir adama düşən
ət payını üç hissəyə bölmək mümkün olsun. Bu hissələrdən biri ət kəsənin öz ailəsinə, qalan hissələr isə
ehtiyacı olanlara paylanmalıdır. Belə olan halda “alışma” yolu ilə kəsilən qurban Allah tərəfindən qəbul
olunur.
İslamda Qurban bayramının ən humanist tərəfi dinlər və məzhəblər arasında fərq qoyulmamasıdır.
Burada heç bir ayrı-seçkilik olmur. Hər bir dindən olan kasıbın, yetimin, kimsəsizin qurban ətindən pay
almaq haqqı var. Əksinə, bu halda Allah qurban kəsənlərdən daha çox razı qalır ki, onun bəndələrinin
arasında vəhdət yaranır.
Bayramın mənəvi şərtlərinə görə:
a) Qurbanı yalnız imkanlı adamlar kəsməlidir;
b) Maddi imkanı olmayan adama qurban kəsmək məcburiyyəti yoxdur;
c) Borc pulla heyvan alıb qurban kəsmək bəyənilən əməl sayılmır;
ç) Bayramda hamı sevinmək imkanına malik olur:
ç-1) Varlılar qurban kəsib kasıbları sevindirdiklərinə görə;
ç-2) Kasıblar isə bayramda iştirak edə bidiklərinə görə.
İşin elmi nəticə və yenilikləri: Qurban bayramının etnokulturoloji mahiyyəti cəmiyyət daxilində sosialmənəvi harmoniyanın yaradılmasında ifadə olunur. Allahın insandan razılığı məhz bu harmoniya ilə
bağlıdır. Allah bayramda başqalarına mərhəmət göstərib, onları sevindirən bəndələrinə bunun əvəzində
həm bu dünyada, həm də o dünyada öz mərhəmətini göstərəcəkdir.
Azərbaycanın müstəqillik əldə etdikdən sonra Milli Məclisin qəbul etdiyi 1992-ci il 27 oktyabr tarixli
“Azərbaycan Respublikasının bayramları haqqında” Qanununa ilə Qurban bayramının dövlət
səviyyəsində qeyd edilməsi Azərbaycan xalqının Allah tanıyan və insansevər bir xalq olmasının daha
bir bəyanıdır.
İşin nəzəri və praktiki əhəmiyyəti: Məqalənin nəzəri əhəmiyyəti bu işdən bayramlar haqqında
aparılacaq başqa tədqiqatlarda nəzəri qaynaq olaraq istifadə imkanları, praktiki əhəmiyyəti isə ali
məktəblərdə mərasim folklorunun tədrisi prosesində praktiki vəsait kimi istifadə imkanları ilə
müəyyənləşir.
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ÖZET
Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelerin yansıması sonucu toplum hayatında sosyal, kültürel,
ekonomik, sağlık ve eğitim gibi alanlarda bir takım değişiklikler olmaktadır. Öte yandan yaşanan
değişimler insanların sahip olması gereken beceri ve yeterliklerin de farklılaşmasına sebep olmaktadır.
İnsanların yaşanan bu değişimlere ayak uydurabilmesi ve hayatı doğru anlamlandırabilmesi eğitim ile
sağlanabilmektedir. Bu doğrultuda eğitimin temel öğesi olan öğretmenlerin yeniliklere uyum sağlaması,
çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yeterliklerle donatılmış olması beklenmektedir. Bu amaçla eğitimde
öğretmen yetiştirme konusu oldukça önemlidir. Günümüzde nitelikli öğretmen yetiştirilmesi gerektiği
daha çok önemli hale gelmiştir. Dolayısıyla eğitim alanında hedefler, içerikler, eğitim öğretim durumları
ve ölçme değerlendirmede günümüz şartlarına uygun davranılmalıdır. Dünyada yaşanan değişim
gereksinimlerin farklılaşmasına neden olurken insanların sahip olması gereken becerilerin de
farklılaştığı söylenebilir. Bu doğrultuda eğitsel olguların hızlı bir biçimde yenilenmesinden eğitimöğretim faaliyetleri etkilenirken öğretim programlarının güncellenmesi de zorunluluk haline
gelmektedir. Walsh’a (2016) göre programlarda, eğitim sisteminin belirli aralıklarla çağa uyumu veya
uygulanan programın eksik yönlerini tamamlamak için güncellemeler yapılmaktadır. Bunun yanında
toplumun eğitim sisteminden beklentisi, ekonomik gelişmeler, din olgusu, uluslararası ilişkiler gibi
birçok durumun eğitim-öğretim sistemi ve eğitim programı üzerinde etkisi vardır. Nitelikli öğretmen
yetiştirmek amacıyla Türkiye’de 1982 yılında öğretmen yetiştirme görevi YÖK’e devredilmiştir. Daha
sonra sırasıyla 1997, 2006 ve 2018 yıllarında çeşitli ihtiyaçlar gerekçe gösterilerek öğretmen yetiştirme
programlarında güncelleme çalışmaları yapılmıştır. Araştırma kapsamında Türkiye’de 2018 yılında
güncellenen sınıf öğretmenliği lisans programının sınıf öğretmeni adaylarına göre değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
Araştırmada veri toplama sürecinde nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır.
Fenomenoloji araştırmalarında, katılımcıların bireysel algılarını nasıl oluşturdukları ortaya konulur
(Smith & Eatough, 2007). Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’de yedi coğrafi bölgeden belirlenen
illerde sınıf öğretmenliği bölümnde görev yapmakta olan öğretim elemanları oluşturmuştur. Veri
toplamak için görüşme tekniğine başvurulmuştur. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış
görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme soruları veri doyumuna ulaşıncaya kadar, araştırmaya gönüllü
olarak katılan çalışma grubundaki ilgili kişilere sorulmuştur. Katılımcılardan 14 öğretim elemanı ile
görüşmeler yapılmış, görüşmelerin ses kayıtları içerik çözümleme tekniğiyle çözümlenmiştir.
Görüşmeler sonucu sınıf öğretmenliği lisans programına ilişkin yeterlikler, güçlü yönler, zayıf yönler,
beklentiler ve öneriler belirlenmiştir. Bu yeterlik, beklenti ve öneriler çerçevesinde alan yazın dikkate
alınarak sınıf öğretmenliği lisans programı için bir değerlendirme oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, eğitim programı, sınıf öğretmeni.
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ABSTRACT
As a result of the reflection of the developments in science and technology, there are some changes in
social, cultural, economic, health and education areas. On the other hand, the changes experienced cause
the differentiation of the skills and competencies that people should have. It is through education that
people can keep up with these changes and make a correct sense of life. In this direction, it is expected
that teachers, who are the basic elements of education, adapt to innovations and are equipped with the
knowledge, skills and competencies required by the age. For this purpose, the issue of teacher training
in education is very important. Today, it has become more important to train qualified teachers.
Therefore, in the field of education, goals, contents, educational situations and assessment and
evaluation should be treated in accordance with today's conditions. While the change in the world causes
the needs to differ, it can be said that the skills that people should have also differ. In this direction,
while educational activities are affected by the rapid renewal of educational facts, updating the
curriculum becomes a necessity. According to Walsh (2016), updates are made in the curricula at regular
intervals to adapt the education system to the times or to complete the deficiencies of the applied
program. In addition, the expectation of the society from the education system, economic developments,
the phenomenon of religion, international relations, etc. have an impact on the program. In order to train
qualified teachers, the task of training teachers in Turkey was transferred to YÖK in 1982. Later, in
1997, 2006 and 2018, respectively, updating studies were carried out in teacher training programs, citing
various needs. Within the scope of the research, it was aimed to evaluate the primary school teaching
undergraduate program, which was updated in 2018 in Turkey, according to primary school teacher
candidates.
The phenomenology design, one of the qualitative research methods, was used in the data collection
process in the research. Phenomenology studies reveal how participants form their individual
perceptions (Smith & Eatough, 2007). The study group of the research consisted of pre-service teachers
studying in the fourth grade of the primary school teaching department in the provinces determined from
seven geographical regions in Turkey. Interview technique was used to collect data. A semi-structured
interview form was used as a data collection tool. The interview questions were asked to the relevant
people in the study group, who voluntarily participated in the research, until the data saturation was
reached. Interviews were held with 62 pre-service teachers, and the audio recordings of the interviews
were analyzed by content analysis technique. As a result of the interviews, the competencies, strengths,
weaknesses, expectations and suggestions regarding the classroom teaching undergraduate program
were determined. Within the framework of these competencies, expectations and suggestions, an
evaluation was made for the classroom teaching undergraduate program, taking into account the
literature.
Keywords: Education, education program, class teacher.
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"ÇÖVKƏN" OYUNUNUN MƏNŞƏYİ VƏ YAYILMA AREALLARI
(Qarabağ atüstü oyun növü əsasında)
ORIGIN AND DISTRIBUTION AREALS OF GAME “CHOVKEN”
(Based on the type of Karabakh horse riding game)
Atəş ƏHMƏDLİ
AMEA Folklor İnstitutu,
f.ü.f.doktoru,dosent
Açar sözlər: çövkən, atüstü oyun, təşəkkül və formalaşma, Qarabağ köhləni, taqım və yarış,
milli və mənəvi dəyər
“Çövkən” oyunu Azərbaycanın milli-mənəvi dəyəri kimi 2013-cü ildə UNESCO-nun Reprezentativ
(Qeyri-maddi mədəni irs) Siyahısına daxil edilmişdir. Əlbəttə, bu nailiyyət asanlıqla əldə olunmadı,
həmin ərəfədə bu məsələ ətrafında dünyadakı mövqelər haçalandı, mübahisələr səngimədi, bir sıra
ölkələr “halal” haqqımıza “haram” qatmağa səy göstərdi. Məsələn, belə fərziyyələr ortaya atıldı ki,
guya Çövkən “ümumşərq mənşəli oyundur”, yaxud da, Hindistanda təşəkkül tapıb, oradan da Orta Şərqə
və Avropaya yayılıb. Digər bir fərziyyədə isə İran-fars sosial-mədəni həyatından qaynaqlandığına
cəhdlər göstərilirdi. Heç şübhəsiz, bütün bu cəhdlərin mahiyyətində bir əsas qayə dayanırdı: necə olursa
olsun, çövkən türk mənşəli dəyər kimi düyaya təqdim olunmasın. Məşhur rus yazıçısı Maksim Qorkinin
təbirincə desək, “faktlar yaman tərs şeydir” və bu dəfə də “cənab fakt” bütün uydurulmuş fərziyyələrin
qarşısında “sədd kimi” dayandı, millətimizin “müəlliflik hüququ” dünya arenasında qorundu!
Məqalədə “Çövkən” oyununun təşəkkül və formalaşma məsələlərindən geniş danışılır. Daha sonra, bu
oyunun yayıldığı areallar haqda bilgilər verilir, yayılmanı şərtləndirən səbəblər müfəssəl şərh olunur.
Sonda, “Çövkən” atüstü komandalarımızın yerli və beynəlxalq yarışlarda iştirakına dair göstəriciləri
açıqlanmışdır.
Keywords: chovken, horse riding game, formation, Karabakh courser, platoon and race, national and
moral value
The game "Chovken" was included in the UNESCO Representative List (Intangible Cultural Heritage)
in 2013 as a national and spiritual value of Azerbaijan. Of course, this achievement was not easy to
achieve, on that eve the world's positions on this issue were divided, the disputes did not subside and a
number of countries tried to add "haram" (forbidden by Islamic law) to our "halal" (permissible) rights.
For example, it has been speculated that Chovken is a "game of oriental origin" or that it originated in
India and spread to the Middle East and Europe. Another hypothesis was that it stemmed from IranianPersian socio-cultural life. Undoubtedly, at the heart of all these attempts was a basic rock: in any case,
the camel should not be presented to the camel as a value of Turkish origin. In the words of the famous
Russian writer Maxim Gorky, "facts are the opposite" and this time "Mr. Fact" stood "like a barrier" in
the face of all fabricated assumptions, our nation's "copyright" was protected on the world stage!
The article discusses the issues of formation and formation of the game "Chovken". Then, information
is given about the areas where the game is spread, and the reasons for its spread are explained in detail.
In the end, the indicators of the participation of our "Chovken" horse riding teams in local and
international competitions were announced.
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QARABAĞ BÖLGƏSİNİN İLK ORTA ƏSR ŞƏHƏRLƏRİNƏ DAİR MƏNBƏLƏR
SOURCES ABOUT THE EARLY MEDIEVAL CITIES OF THE KARABAKH REGION
Cavid Vəkil oğlu Bağırzadə
Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi
kafedrasının dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
XÜLASƏ
Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi ilk orta əsrlər dövründə soydaşlarımızın sıx məskunlaşdığı, çoxlu sayda
yaşayış məntəqələrinin mövcud olduğu, şəhər mədəniyyətinin çiçəkləndiyi ərazi olmuşdur. Albaniyanın
siyasi, iqtisadi, mədəni və dini mərkəzi bu dövrdə Qarabağ ərazsində yerləşmişdir. Yazılı mənbələrin
verdiyi məlumatlardan da bir daha məlum olur ki, müasir Qarabağ ərazisində antik və ilk orta əsrlər
dövründə Albaniyanın şəhərləri mövcud olmuşdur.
Albaniyanın şəhərləri haqqında ətraflı məlumatların yer aldığı mənbələr içərisində ərəb coğrafi
ədəbiyyatının xüsusi yeri vardır. Ərəb coğrafiyaşünaslarından əl-İdrisi, əl-Müqəddəsi, ibn Havqəl, ibn
Xordadbeh, əl-İstəxri Azərbaycanın ilk orta əsr yaşayış yerləri, o cümlədən də Qarabağ ərazisindəki
şəhərlər haqqında məlumatlar vermişlər. Ərəb coğrafiyaşünasların Azərbaycanla bağlı yazdıqları
məlumatların mətnləri, bu məlumatların elmi təhlili və qeydləri N.M.Vəlixanlı tərəfindən tərtib və
tədqiq edilərək çap edilmişdir. Albaniyanın ilk orta əsr şəhərləri, o cümlədən də Qarabağ bölgəsindəki
şəhərlər, Albaniyanın, eləcə də bölgənin tarixi coğrafiyası haqqında sonrakı dövrlərdə yaşamış
müəlliflərin əsərlərində də məlumatlar yer almaqdadır. Orta əsr müəlliflərindən Əhməd əl-Bəlazurinin
“Kitab füth əl-buldən” əsərində, İbn əl-Əsirin “Əl-kamil fi-t-tarix” əsərin-də, Həmdullah Qəzvininin
“Nüzhətül-qülub” əsərində, Yaqut əl-Həməvinin “Mucəm əl-buldən” əsərində, Kirakos Gəncəlinin
“Tarix” əsərində, Mxitar Qoşun “Alban salnaməsi” əsərində, Əbdürrəşid əl-Bakuvinin “Abidələrin
xülasəsi və qüdrətli hökmdarın möcüzə-ləri” əsərində, Təbrizli Arakelin “Tarix” əsərində məlumatlar
vardır. Bu məlumatlar ilk orta əsrlər dövründən mövcud olan şəhərlərin bəzilərinin lokallaşdırlması
məsələsində əhəmiyyət kəsb edir.
Qarabağ bölgəsinin ilk orta əsr yaşayış yerləri haqqında maraq doğuran məlumatların yer aldığı
mənbələrdən biri də Alman səyyahı, alimi, coğrafiyaşünası, astronomu, riyaziyyatçısı və filosofu Adam
Olearinin “Səyahətnaməsi” və çəkmiş olduğu “İran səltənəti” adlı xəritədir ki, bu xəritədə Qarabağ adlı
şəhərdən bəhs olunmuş, onu yeri göstərilmişdir.
Açar sözlər: Qarabağ, Moisey Kalankatuklu, Albaniya, ilk orta əsr şəhərləri, yazılı mənbələr.
Keywords: Karabakh, Moisey Kalankatuklu, Albania, early medieval cities, written sources.
During the first Middle Ages, the Karabakh region of Azerbaijan was densely populated by our
compatriots, there were many settlements, and urban culture flourished. The political, economic, cultural
and religious center of Albania was located in the territory of Karabakh during this period. According
to written sources, the cities of Albania existed in ancient and early medieval Karabakh.
Among the sources containing detailed information about the cities of Albania, Arabic geographical
literature has a special place. Among the Arab geographers al-Idrisi, al-Muqaddas, ibn Hawqal, ibn
Khordadbeh, al-Istakhri gave information about the first medieval settlements of Azerbaijan, as well as
the cities in the territory of Karabakh. The texts of the information written by Arab geographers about
Azerbaijan, scientific analysis and notes of this information were compiled and researched by
N.M.Valikhanli and published. Information about the early medieval cities of Albania, including the
cities of the Karabakh region, the historical geography of Albania, as well as the region, is contained in
the works of later authors. One of the medieval authors, Ahmad al-Balazuri, in Kitab al-Futeh al-Buldan,
Ibn al-'Asir's “Al-Kamil fi-t-Tarikh”, Hamdullah Qazvini's “Nuzhat al-Qulub”, Yaqut al-Hamawi's
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“Mujam al-bulden”, Kirakos Ganjali's “History”, Mkhitar Gosh's“ “Albanian Chronicle”, Abdurrashid
al-Bakuvi's “Summary of Monuments and Miracles of the Powerful Ruler”, Arakel of Tabriz's
“History”. This information is important in the localization of some of the cities that have existed since
the early Middle Ages.
One of the sources of interesting information about the first medieval settlements of the Karabakh region
is the “Travelogue” of the German traveler, scientist, geographer, astronomer, mathematician and
philosopher Adam Oleari and his map “Kingdom of Iran”, which shows the city of Karabakh. made, its
location is indicated.
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MÜASİR DÖVRDƏ GƏNCLƏRİN İNTELEKTUAL İNKİŞAFININ PSİXOLOJİ
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Elmar Hüseynov
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Ümumi psixologiya kafedrasının professoru
https://orcid.org/0000-0002-8373-5664
XÜLASƏ
Məqalədə gənclərin intellektual potensialının inkişafına yeni yanaşmalardan bəhs edilir. İntellektual
qabiliyyətlərin inkişafına yönəlmiş proqram və olimpiadalarda gənclərin iştirakının xüsusiyyətləri və
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi aparılır. İntellektin inkişafının yaş xüsusiyyətləri təhlil edilir pedaqogika
və sosiologiya mövqeyindən gənclər, “intellektual potensial” fenomeninin məzmunu gənclər”, həyata
keçirilməsi üçün səmərəli şərait təhsil mühitində gənclərin intellektual potensialı.
Açar sözlər: İntellekt, inkişaf, psixologiya, gənclik, öyrənmə, müvəffəqiyyət, uğursuzluq, şəxsiyyət.

ABSTRACT
The article discusses new approaches to the development of intellectual potential of young people.
Features and characteristics of youth participation in programs and Olympiads aimed at the development
of intellectual abilities are studied. Age features of the development of intelligence are analyzed from
the point of view of pedagogy and sociology of young people, the content of the phenomenon of
"intellectual potential" youth, effective conditions for the realization of the intellectual potential of
young people in the educational environment.
Key words: Intelligence, development, psychology, youth, learning, success, failure, personality.
Müasir dövrdə gənclərin intellektual potensialı iqtisadi, siyasi və digər amillərlə yanaşı, hər bir dövlətin
sosial-iqtisadi tərəqqisinin əsasını, bünövrəsini təşkil edir. Gənclərin intellektual qabiliyyətlərinin
inkişafına laqeyd münasibət son nəticədə cəmiyyət üçün xeyli mənəvi, maddi və siyasi itkilərlə
nəticələnir. Beləliklə, gənclərin intellektual inkişafı ilə bağlı məsələlərin bütün əhəmiyyəti aydın olur.
Təlim və tərbiyə problemi, son nəticədə gənclərin inkişaf qanunauyğunluqlarını və hər şeydən əvvəl
onun intellektual inkişaf səviyyəsini üzə çıxarmaq problemi ön plana çıxır [1;3;6].
Müxtəlif dövrlərdə bir çox xarici və yerli elm adamları intellektual inkişaf probleminə toxunmuşdurlar,
lakin bu problemli tədqiqat sahəsinə dair yerli və xarici psixoloqların kifayət qədər çoxlu işlərinə
baxmayaraq, bir çox müəlliflər bu problemin nəzəri və metodoloji aspektlərinin çox böyük olduğunu
vurğulayırlar. Bu baxımdan, psixologiya elminin indiki inkişaf mərhələsində bu mövzu ilə bağlı hələ də
çoxlu həll olunmamış problemlər mövcuddur. Tamamilə təbiidir ki, bu maraqlı, mürəkkəb və intensiv
tədqiq olunan ərazidə hələ də çoxlu boş yerlər var və tapılan cavablardan demək olar ki, daha çox yeni
suallar var [2;5;7].
Tədqiqatın fərziyyəsi: gənclik yaş dövrünün inkişaf dövründə intellektual inkişaf elə bir səviyyəyə çatır
ki, gənc oğlanlar və qızlar yetkinlərin bütün zehni işini yerinə yetirməyə praktiki olaraq hazırdırlar. Və
bu prosesə müvəffəqiyyət və uğursuzluq kimi psixoloji amillərdə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir.
Tədqiqatın metodoloji əsasları: intellektual inkişafın əsas nəzəriyyələri: zəkanın psixometrik
nəzəriyyələri, intellektin idrak nəzəriyyələri, çoxsaylı intellekt nəzəriyyələri, müvəffəqiyyət və
uğursuzluğun psixoloji xüsusiyytələri.
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Tədqiqatın metodiki əsasları: psixoloji ədəbiyyatda intellektual inkişaf məsələsi üzrə, müvəffəqiyyət və
uğursuzluğun nəzəri təhlili, test: İQ-nin öyrənilməsi üsulları (IQ testi), kəmiyyət və keyfiyyət təhlili.
İntelekt (latınca - Intellectus) geniş mənada fərdin bütün idrak funksiyalarının məcmusudur: hiss və
qavrayışdan tutmuş təfəkkür və təxəyyülə qədər; daha dar mənada düşünməkdir. İntellekt reallığın
idrakının əsas formasıdır.
İntellekt termini çox vaxt insanın psixoloji fəaliyyətinin xüsusiyyətlərini vurğulamaq üçün istifadə
olunur. Bununla belə, nəzərdən qaçırılmamalıdır ki, mücərrəd simvollar və münasibətlərlə məşğul
olmaq bacarığı intellektin yalnız bir tərəfidir; təfəkkürün konkretliyi kimi tərəfi də az əhəmiyyət kəsb
etmir. Çox vaxt zəka əvvəllər əldə edilmiş təcrübədən istifadə edərək yeni vəziyyətlərə uyğunlaşmaq
qabiliyyəti kimi şərh olunur. Bu halda intellekt əslində öyrənmək qabiliyyəti ilə eyniləşdirilir. Bununla
belə, zəkanın məhsuldar başlanğıcı ehtiva etməsi faktını nəzərdən qaçırmaq olmaz. İnsan intellekti üçün
ən vacib olan odur ki, o, ətraf aləmin cisim və hadisələrinin müntəzəm əlaqələrini və əlaqələrini əks
etdirməyə imkan verir və bununla da reallığı yaradıcı şəkildə dəyişdirməyə imkan verir.
Müasir dövrdə müvəffəqiyyət və uğursuzluq kimi psixoloji amillər gənclərin intelektual inkişafına
təsirinin aydın şəkildə ifadə edən müntəzəm xüsusiyyətidir. Tədqiqatın nəticələrinin təhlilindən bu
prosesdəki əlaqələrin özünüqiymətləndirmə, müstəqil düşünmə, özünü gerçəkləşdirən münasibətlər,
hədəf istiqamətləri, iradi keyfiyyətlər, özünü tanıma potensialı, zəka xüsusiyyətləri və gənclərin
şəxsiyyətinin iddia səviyyəsinin olduğu ortaya çıxmışdır. Fərdi nisbi normalara əsaslanan bütün təhsil
və təlim prosesi, gənclərin fərdi nailiyyət standartının qurulması üçün ən vacib şərt yaradır. Bir
standartın formalaşdırılması, təhsil prosesində inkişafın və ən əsası, müvəffəqiyyət və uğursuzluq
halında özünü tənzimləmə üçün lazım olan bir çox keyfiyyətlərin özünü tərbiyəsi üçün əsasdır.
Müvəffəqiyyət və uğursuzluq kimi psixoloji faktorların daha yüksək zehni funksiyalara, xüsusən
intellektual xüsusiyyətlərə təsiri, tələbələrin şəxsiyyətinin özünqiymətləndirmənin formalaşması
prosesinə, iddia səviyyəsinin təzahürünə, motivasiyasına təsir göstərə bilməyəcəyi təsbit edildi. Gənclər
üçün bu funksiyalar həm ümumi inkişaf xüsusiyyətlərinin səviyyəsi, həm də əqli vəziyyətin müxtəlif
parametrlərinin birləşmələrinin xüsusiyyətləri baxımından qeyd olunur.
Ümumiyyətlə, tədqiqat müvəffəqiyyətin və uğursuzluğun gənclərin intelektual inkişafına təsirinin
psixoloji xüsusiyyətlərini və iddia səviyyəsini və özünüqiymətləndirməyə, öyrənmə motivasiyalarını
nümayiş etdirərkən tələbələrin şəxsiyyətinin formalaşmasını nəzərdən keçirməyi və təsvir etməyi
mümkün etmişdi. Müvəffəqiyyət və uğursuzluğun həm gənclərin şəxsiyyətinin fərdi keyfiyyətlərinə,
həm də intelektual inkişafında təzahür səviyyəsində mühüm rol oynadığı müəyyən edilmişdir. Buna
görə də, sessiyanı yaxşı və mükəmməl keçən tələbələrdə bu psixoloji proseslər daha real və
adekvatdırlar, bu onların fərdi qabiliyyətlərinə aiddir və təhsil fəaliyyətinə olan marağını artmasına və
sessiyanı müvəffəqiyyətlə keçən və ya müəyyən bir mövzuda hələ də borcu olan tələbələr, seçim
edərkən tələbələri məyus edir, ixtisaslaşma, təhsil prosesinə olan marağını itirirlər, əksər hallarda daha
çox təkliflər verirlər, hərəkətlərdə daha az qətiyyətli olurlar, daxili xüsusiyyətlərinə girmədən
ümumiyyətlə şeyləri qetriadekvat qiymətləndirməyə meyllidirlər. Öyrənmə uğursuzluqlarından yaranan
daha böyük emosional qeyri-sabitlik səbəbindən, öyrənmə fəaliyyətinin obyektiv tərəfinə deyil, baş
verənlərin şəxsi tərəfinə daha çox diqqət yetirirlər. Tədqiqatın metodologiyasını daha da inkişaf
etdirməklə psixoloji əsaslı faktorların - müvəffəqiyyət və uğursuzluğun, gənclərin intelektual inkişafı
prosesinə təsir göstərməsinin, istək, motivasiya və özünə hörmət səviyyəsini göstərən mümkün
olduğunu qeyd etmək lazımdır. Gənclərin müvəffəqiyyət və uğursuzluqlara münasibətin düzgün
qiymətləndirilməsinin və inkişafının müxtəlif yolları, öyrənmə üçün ümumi optimal motivasiyanın
formalaşdırılmasına köməklik edir.
Gənclərin fərdiliyi - onun yaşı və cinsi inkişafı, əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşması, şagirdin bütöv
şəxsiyyətinin formalaşması ilə üzvi şəkildə bağlı olan mürəkkəb formalaşmadır. Bu baxımdan fərdi iş
təhsil prosesinin bir hissəsidir. O, müəllimdən gənclərin hərtərəfli inkişafı məqsədi ilə ona təsir etməyin
fərdi yollarını tapmağı bacarmağı tələb edir. Fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması universitet
müəlliminə təlim prosesində qaçılmaz olan uğursuzluqları və səhvləri minimuma endirməyə kömək edir
[8;9;10].
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Öz elmi işimizdə təlim prosesində gənclərin fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması və müvəffəqiyyət
və uğursuzluğun bu prosesə təsirindən asılı olaraq problemə həsr olunan məqsəd və formaların
fərdiləşdirilməsi məsələlərini işıqlandırmağa çalışmıdıq. Fərdi yanaşma, psixodinamik xüsusiyyətlər
sistemi və tədris prosesinin təşkilində nəzərə alınmalıdır.
Və eksperimental tədqiqatımızın nəticələrinin təhlili təsdiq etmişdi ki, təhsil fəaliyyətinin təşkilində
gənclərin şəxsiyyətinin psixodinamik xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması təlimə fərdi yanaşmanın çox
vacib bir tərəfidir. Bu o deməkdir ki, ali təhsil müəssisələrində 17-18 yaşlı tələbələrin intellektinin
inkişaf səviyyəsi ilk növbədə təlim prosesindən və sosiallaşma şəraitindən, ikincisi, intellektin təbii
komponentinin xüsusiyyətlərindən asılıdır. Bundan əlavə, korrelyasiya əmsalının daim artan dəyəri ilə
sübut olunduğu kimi, tələbələrin zehni qabiliyyətlərinin bütün komponentlərinin qarşılıqlı təsirinin
gücləndirilməsindən danışmaq olar.
Araşdırmalarımızın nəticələrinin göstərdiyi kimi, ümumiyyətlə, müvəffəqiyyət və uğursuzluğun
intelektual inkişafa təsiri potensial fərqlərə malikdir. Gələcəkdə psixoloqlar müasir elmi metodlardan
istifadə edərək gənclərin psixikasının psixoloji xüsusiyyətlərini öyrənməli, gənclərin ruhundakı ümumi
və xüsusi şərtləri göstərməli, cəmiyyətə yaradıcı potensialından istifadə etməyin ən yaxşı yollarını təklif
etməlidirlər.
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TURİZM TERMİNOLOGİYASININ KOMMUNİKATİV PROBLEMLƏRİ
Bədəlli Səmiyyə Muxtar qızı
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Sosial-menecment fakültəsi
“Nəqliyyat servisi “ ixtisasının II kurs tələbəsi
Dilin lüğət tərkibi digər sahələrə nisbətən terminologiyada daha çox yeniləşməyə məruz qalmışdır.
Müstəqillik illərində turizm sahəsinin inkişafı, ictimai-mədəni həyatımızın müxtəlif sahələrində baş
verən yeniliklər, terminologiya sahəsinə xüsusi diqqəti artırmışdır. Yeni yaranan, başqa dillərdən alınan
terminlərə diqqətlə yanaşmalı, dili ağırlaşdırmasına imkan verməməliyik. Tarixi inkişafın
qanunauyğunluğunu özündə əks etdirən dilin lüğət tərkibi müxtəlif mənbələrdən alınan terminlər
hesabına daha da zənginləşir. Yeni yaranan terminlər həm dilin öz daxili imkanları, həm də alınma sözlər
əsasında yaradılır.Azərbaycan dilində terterminologiyanın inkişaf istiqamətləri və mənbələri müxtəlif
olduğu kimi, yaranma üsulları da müxtəlifdir. Bu üsullar aşağıdakılardır: 1) semantik üsul 2) morfoloji
üsul 3) sintaktik üsul 4) kalka üsulu 5) abreviaturalar yolu ilə. Bu üsulların hər birinin öz xarakterik
xüsusiyyətləri, qanunauyğunluqları var
Turizm fransız sözüdür.Səfər,gəzinti mənasını verir. Fəal istirahətin geniş yayılmış və kütləvi
növüdür.Turizm-insanların vərdiş etdikləri tələbatdır.Bu gün dünya iqtisadiyyatının ən gəlirli və sürətlə
inkşaf edən sahələrindən biri turizmdir.Təsadüfi deyil ki,tükənməyən gəlir mənbəyini itirməmək üçün
dünya ölkələri bir-birilə rəqabətdədir və daha çox turist cəlb etməyə çalışırlar.Turizmin inkişafı yalnız
bir sektor deyil,bütövlükdə bütün sahələri əhatə edir.
Terminlərin sabitləşməsi onların dildə mənimsənilməsinin göstəricisidir. Sabitləşmiş terminlər dilin
həm leksik, həm də qrammatik normalarının tələblərinə cavab verir, belə terminlər üçün orfoqrafik və
orfoepik normalar müəyyənləşir. Eyni zamanda terminlər işlək olur və sahə mütəxəssisləri tərəfindən
qəbul olunur. Təhlilə cəlb edilmiş halda terminin artıq mütəxəssis üçün deyil, turist üçün aydın olması
məsələsi qoyulur. Terminlərin bir dildən başqa dilə keçməsinin əsas səbəblərindən biri onların ifadə
etdikləri anlayış və predmetlərin mənasının dilimizdə yoxluğudur. Çox zaman mənbə dildəki terminin
obyekt dildə qarşılığı axtarılır, yeni terminin yaradılmasına cəhd göstərilir. Turizmə əlavə olunan
təlimatlarda bir sıra terminlərin Azərbaycan mənşəli qarşılıqları ilə rastlaşmaq olur. Lakin bu
təlimatlarda alınmalar və daha çox beynəlmiləl alınma terminlər də çoxluq təşkil edir. Məlumdur ki,
«beynəlmiləl terminlər» də daha çox terminin ən azı üç müxtəlif sistemli dildə işlənməsi əsas
götürülür.İnformasiya mübadiləsinin güclənməsi şəraitində alınan yeni terminlərin ümumişlək leksik
qata keçməsi onların terminlərə çevrilməsinə təkan verir. Lakin bu o demək deyildir ki, beynəlmiləl
terminlər dildən istifadə edənlərin hamısı tərəfindən mənimsənilir, öyrənilir. Dərman pereparatlarına
əlavə olunan təlimat mətnlərinin təhlili göstərir ki, onlarda istifadə olunan beynəlmiləl terminlərin, daha
doğrusu üç müxtəlifsistemli dildə eyni şəkildə işlənən terminlərin mənaları mütəxəssislərə aydın ola
bilər və xəstələr, dərman istifadəçiləri onların mənalarından xəbərsiz olurlar. Bu isə terminlərin
kommunikativlik və koqnitivlik xüsusiyyətlərinin pozulması kimi başa düşülməlidir.
Terminoloji vahidlərin mühüm bir hissəsi ümumişlək sözlər əsasında yaranır və həm əvvəlki mənasını
saxlayır, həm də sırf elmi anlayış ifadəsinə çevrilir. Sözlər xüsusi funksiya daşıyaraq terminləşmişdir.
Məsələn, Ölü sezon-hər hansı bir ölkədə turizm həyatının donduğu və ya ən aşağı səviyyədə olduğu
mövsüm.Bu mövsümdə qiymətlər çox aşağı olur.Hətta turizm səfərləri üçün arzuolunmaz bir dövr olur.
Full house- hər hansı otelin bütün nömrələrinin dolu olduğunu bildirir. Kurort-qonaqların rekreasiya
və əyləncə məqsədləri ilə məzuniyyət müddətlərində qaldıqları otel. Camping-şəhərdən kənarda və ya
hər hansı istirahət zonasında avtoturistlər üçün olan düşərgə(kemping). Karavan turizmi-bu turizmdə
turistin yerləşmə vasitəsi olaraq özügedən və ya avtomobilə bərkidilmiş furqon istifadə olunur.
Avtoturizmin növüdür. Hotel - Garni-Restoranı olmayan otel(səhər yeməyi belə). Çarter reysEkskulisiv olaraq hər hansı bir təşkilatdan olan və ya hansısa tur operatorun təşkil etdiyi hər hansı tura
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qatılan bir qrup adamlar üçün təşkil olunan reys. Elektron bilet-elektron formada rəsmiləşdirilmiş
bilet.Kağız biletdən fərqli olaraq elektron bilet aviaşirkətin məlumat bazasında əks olunan şifrələnmiş
məlumatları əks elətdirir və kağız biletdən fərqli olaraq,heç bir xüsusi blank formada çapı tələb etmir.
Front Desk- oteldə qonaqların qeydiyyata alındığı administratorunun kürsüsü Sərnişin
talonu(boarding pass)- təyyarəyə minmədən öncə sərnişinə verilən kart.Kartda baqaj,sərnişinin uçacağı
klass,təyyarədəki oturacaq nömrəsi kimi məlumatları öz əksini tapır. SGL(single-tək)-bir nəfərlik
nömrə. FB(full board-tam pansiyon)-oteldə gündə 3 dəfə qidalanma(səhər,nahar,şam) rejimi əzərdə
tutulur. DBL(double-iki)-iki nəfərlik nömrə TRPL(triple-üç)-üç nəfərli nömrə. Bələdçi(guide/gid)turistlərlə ekskursiyanın keçirilməsi ilə məşğul olan və bunun üçün lisenziyası olan şəxs. SV(sea view)dəniz mənzərəli nömrə. Bungalo-Kiçik turist mehmanxanası,gənclər üçün olan turizm mərkəzlərində
daha çox rast gəlinir. (6)
Müəyyən elm sahəsinə aid olan terminlər zahiri oxşarlıq və ya funksional bənzərlik əsasında öz
semantikasını dəyişərək digər sahənin elmi-texniki sisteminə daxil ola bilir. Məsələn: Turist – ölkə
daxilində,yaxud xaricində müxtəlif məqsədlər üçün 24 saatdan 6 aya qədər müddətə səfər edən şəxsdir.
Tur-konkret müddətdə konkret marşurt üzrə fərdi və ya qrup halında səfərdən ibarət olan turizm
məhsulunun vauçer şəklində satılan formasıdır. Vauçer/voucher-Turistin bu və ya digər turizm
xidmətinin(transfer,ekskursiyalar və s.) ödənişini təsdiq edən sənəd.Sənəddə turistin
adı,soyadı,xidmətin növü,xidmətin başlanma,bitmə tarixi və saatı,xidməti göstərən şirkətin əlaqə
vasitələri və s. məlumatları əks olunur. Viza-Xarici passportda ölkəyə giriş hüququnu təsdiq edən və
mütləq çıxış qeydlərinin əks olunduğu rəsmi qeyd. VİP-Xüsusi xidmətlər nəzərdə tutulmuş
sərnişin(very important passenger). Tranzit-Turistlərin bir ölkədən digər ölkəyə aralıq bir ölkə
vasitəsilə daşınması. Duty free goods-Gömrük vergisi alınmayan mallar.Bu əsasən hava limanlarında
satılan məhsullara aid olunur. CİP- digər sərnişinlərə nisbətən üstünlüklərə malik olma xidmətini alan
şəxs.(commercially important passengers) 8)Birbaşa uçuş(direct flight)-iki uçuş nöqtəsi arasında
təyyarə dəyişmədən, hər hansı hava limanında eniş olmadan birbaşa uçuş. Açıq bilet-biletdə gediş tarixi
göstərilir,lakin dönüş tarixi göstərilmir və turist qərar verdiyi zaman biletə dönüş tarixi qoyulur.Lakin
nəzərə almaq lazımdır ki,açıq bilet istənilən zaman istənilən reyslə qayıtaq imkanı deyil. Pik sezon-hər
hansı bir ölkədə turizm xidmətlərinin ən çox satıldığı və qiymətlərin ən yüksək olduğu dövr. (5)
Terminlərin dilimizdə qarşılığı olduğu halda, bəzi sahə terminologiyalarında onlardan istifadə
etməmək və ya qarşılığı ilə paralel işlətmək meylləri son dövrdə daha da artmışdır. Məsələn: : Nəqliyyat
servisi ixtisası haqqında: Nəqliyyatda servis ixtisası tələbələrə sərnişin və yükdaşıma nəqliyyatının
xidmət
fəaliyyətini
öyrədir.Bura
ictimai
nəqliyyatın
intellektual
idarəedilməsi,hava
limanlarının,avtovağzallarının,dəmiryollarının və ölkənin ümumi nəqliyyat sisteminin idarəçiliyi
daxildir.Nəqliyyat sektoru turizmin əsas hərəkətverici sahəsidir.Bu ixtisas yenidir. İxtisasın öhdəlikləri:
1)Beynəlxalq yükdaşımalara nəzarət; 2)Ümumi olaraq hər növ nəqliyyatın idarə edilməsi;
3)Nəqliyyatda təhlükəsizlik məsələlərini bilməli və qeydə almalı4 4)Yolların nizamlılığın
tənzimlənməsinə nəzarət etməli; 5)Nəqliyyat vasitələrinin növünün seçilməsi; 6)Nəqliyyat sisteminin
idarəsinə baxmalı Nəqliyyat sahəsində istifadə olunan bəzi terminlər. Konstruksiya(texnika) - maşın
hisslərindən ibarət toplum. (4
Trolleybus-şəhərdaxili sərnişin daşınmasında istifadə olunan elektriklə işləyən ekoloji cəhətdən
ən təmiz relssiz nəqliyyat vasitəsi.Trolleybus tramvay kimi xüsusi elektrik yol cığırı ilə hərəkət etsə də
ondan adi avtobuslardakı kimi şin təkərlərə malik olması və relslərə ehtiyac olmaması ilə fərqlənir.
Etimologiyası: Neologizm sözlərdən ibarət olan trolleybus ing.trolley+bus kəlmələrinin birləşməsindən
yaranmışdır.Amerikan ingiliscəsində “trolley” “tamvay baqon” deməkdir.Digər bir versiyaya görə
“trolley” elektriklə hərəkət edən mənasını kəsb edir. Qoşqu-bir avtomobil tərəfindən bir dəstə içində
hərəkət etmək üçün nəzərdə tutulmuş mühərikklə təchiz olunmamış bir vastədir.Cihaz sahibinə müxtəlif
əlavə yüklərin daşınmasında kömək edir.Baqajın yerləşdirilməsində qəzaların və narahatlıqların
qarşısını almaq üçün daşıyıcının ehtiyaclarına cavab verən konkret növü düzgün seçmək lazımdır.
Tramvay-relslər üzərində hərəkət edən nəqliyyat vasitəsi Haqqında:1924-cü ilin fevralında Bakı
küçələrində özünə möhkəm yer tutan tramvayın meydana gəlməsi ilə əlaqədar konka aradan çıxmışdır.
Bu tramvayın əsasında ilk dəfə olaraq elektrik dəmir yolu çəkilmişdir.
1926cı il 6 iyulda istifadəyə verilən bu yol Bakı-Sabunçu-Suraxanı xəttini birləşdirmişdir.Avtobussürücünün oturacaq yeri daxil olmaqla,oturacaq yerlərinin sayı doqquzdan çox olan, sərnişin daşımaları
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üçün nəzərdə tutulmuş avtonəqliyyat vasitəsi,ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitəsi.TəyyarəAzərbaycanda hava nəqliyyatı 1924-cü ilə də yaradılıb. Son vaxtlar xarici ölkələrlə əlaqələrin
genişlənməsi prosesində bu sahə sürətlə inkişak edir. Azərbaycandan Avropa və Asiyanın bir çox
ölkələrinə təyyarələr uçur. Bakıda respublikanın ən böyük təyyarə limanı yerləşir. Gəncə və Naxçıvanda
da aeroportlar var. Respublika daxilində olan hava nəqliyyatında Gəncə, Naxçıvan,Yevlax,Şəki və
Lənkəran olan aeroportlar mühüm rol oyanayır.Aviasiyanın xidmətindən dağlıq rayonlarla əlaqə
yaratmaq üçün də istifadə edilir.Turizm terminologiyasında az və çox dərəcədə bu terminlərdən istifadə
olunur. Məhz bu cəhətdən turizm terminologiyası kommunikativ xüsusiyyətləri ilə seçilir. Bir sıra
turizm terminləri vardır ki, danışıq dilinə keçir. Turizm terminologiyası ilə təması ortaya çıxaran bir
amil də turizm sahələrində onların adları və istifadə qaydalarıdır.
Qeyd edək ki, ölkəmizdə əsasən yay və qış turizmi sektorunda inkişaf gözə çarpır və dövlət səviyyəsində
bu sahənin inkişafına daha çox diqqət göstərilir. Bundan başqa, turizm biznesində turist tələbatının
həddən artıq artması, turistlərin tələbatlarının ödənilməsi üçün turizm təşkilatlarından əlavə
digər çoxlu sayda müəssisələrin də bu işə cəlb olunması da burada etibarlı və sürətli informasiya və
kommunikasiya mübadiləsi zərurətini ortaya qoyur. Bu kommunikasiya prosesində təlimatda yer alan
turizm terminlərinin kommunikativ xüsusiyyətləri üzə çıxır. Kommunikativlik prosesinin uğurlu olması
üçün oxuyan mətndə verilən informasiyanı başa düşməli, verilən təlimatı dərk etməlidir. Nəticə etibarilə
qeyd etmək lazımdır ki, sözün mənasının dəyişdirilməsi yolu ilə yeni terminlər yaradılması üsulu termin
yaradıcılığının başqa üsullarına nisbətən bir çox üstünlüklərə malikdir. Bununla belə, semantik üsul
bəzən çoxmənalığa səbəb olur, təsəvvürlərin səbatsızlığına gətirib çıxarır, terminologiyanı zəruri
dəqiqlikdən məhrum edir. Ona görə də sözlərin mənasının əsassız olaraq dəyişdirilməsi hallarına yol
verilməməlidir.
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ANAOKUL COCUKLARININ HAYATINDA OYUNLARIN ROLÜ
THE ROLE OF GAMES IN THE LIFE OF CHILDREN IN KINDERGARDEN
Doçent Dr. Kerimova Sevinc Arif kızı
Sumqayıt Devlet Üniversitesi (Azerbaycan)
Filoloji Fakülte, Psikoloji ve pedaqoji Bölüm
ORCID ID:0000-0002-1827-8524
Eğitimin ilk aşaması olan okul öncesi eğitim, çocukların küçük yaşlardan itibaren entelektüel, fiziksel
ve zihinsel gelişimlerini, basit çalışma alışkanlıklarının kazanılmasını, yetenek ve yeteneklerin
keşfedilmesini, sağlığın korunmasını, estetik eğitimi, duyarlı bireylerin oluşmasını sağlar. doğaya ve
insanlara karşı tutum. Okul öncesi eğitim amaçlı, planlı, programın gereklerine uygun olarak organize
edilir, çocukların gelişim alanlarında (bedensel, sağlık ve güvenlik, bilişsel, estetik ve yaratıcı, sosyal
ve duygusal) gerekli bilgi ve beceriler oluşturulur.
Oyunlar çocukların en sevdiği eğlencedir ve sağlıkları, entelektüel ve sosyal gelişimleri, moralleri için
çok önemlidir. Türüne göre oyunlar çocukları heyecanlandırır, eğlendirir ve düşündürür: İlginç bir oyun
onları daha çok cezbeder. Çocuğun oyun içinde büyüdüğünü söylemek daha doğru olur. Araştırmalar,
düzenli oyun oynayan çocukların diğerlerinden daha yaratıcı düşündüklerini ve problemlerden daha
kolay çıkış yolları bulduklarını gösteriyor.
Oyunlar çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimi için çok önemlidir çünkü onların ruhlarının gelişimi için
oyunlara ihtiyaçları vardır. Oyun, çocukların önde gelen bir sosyal ihtiyacıdır. Çocuklar oyun
oynamadıklarında ruh hallerini etkiler, yorgun, sıkılmış ve pasif görünürler. Daha az aktif oldukları için
sıklıkla hastalanırlar, zihinsel olarak zayıf gelişirler ve saldırganlaşırlar.
Bu etkinlikle, oyun sırasında kazanmayı istemekten çok, bir süreç olarak ilgilenirler. Çocuk oyundan zevk
aldığı için her konuda daha iyimserdir. Oyun oynamaya alışmış olan insanlar, oynamadıkları zaman
öfkelerini kaybederler. Hayattan tatmin olmadığını hissetmeye başlarlar.
Oyunlar çocukların günlük yaşamlarını yetişkinlerden ayırır. Oyunlar çocukları daha enerjik yapar.
Aktif, açık hava oyunları sadece sağlık üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda
onları daha neşeli hale getirir. Fiziksel aktivitenin eşlik ettiği oyunlar sayesinde çocuğun beyni rahatlar.
Bir oyun oynarken, risk altındaki çocuklar daha güçlü bir çaba ve problem çözme duygusuna sahiptir.
Oyunlar yaratıcılığı artırır.
Oyunlar aynı zamanda çıkmazı kırmanın iyi bir yoludur. Yaratıcı oyunların kişisel ilişkilerin
güçlendirilmesi üzerinde de olumlu bir etkisi vardır: oyunda bir kişinin başkalarıyla iletişim kurması,
oyunun kurallarına göre belirli görevleri yerine getirmesi gerekir. Bu, en azından kısmen, açığı
kapatmaya yardımcı olur.
Uzun süreli deneyimler, bir çocuğun okula hazır olma kalitesinin, önde gelen oyun aktivitelerini nasıl
düzenlediğine bağlı olduğunu göstermektedir.
Anahtar kelimeler: anaokul, oyunlar, eğitim, pedaqoji

ABSTRACT
Preschool education, which is the first stage of education, ensures the intellectual, physical and mental
development of children from an early age, the acquisition of simple work habits, the discovery of talents
and abilities, health protection, aesthetic education, the formation of sensitive attitude to nature and
people. Preschool education is purposeful, planned, organized in accordance with the requirements of
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the program, the necessary knowledge and skills in the areas of children's development (physical, health
and safety, cognitive, aesthetic and creative, social and emotional) are formed.
Games are a favorite pastime of children and are very important for their health, intellectual and social
development, high spirits. Depending on the type, the games excite, entertain and make children think:
An interesting game attracts them more. It would be more accurate to say that the child grows up in the
game. Research shows that children who play regular games think more creatively than others and find
easier ways out of problems.
Games are very important for the intellectual and physical development of children, because they need
games for the development of their psyche. Play is a leading social need of children. When children do
not play, it affects their mood, they look tired, bored and passive. Because they are less active, they often
get sick, develop poorly intellectually, and become aggressive.
They are more interested in this activity as a process than in wanting to win during the game. The child
is more optimistic about everything because he enjoys the game. People who are accustomed to playing
games lose their temper when they do not play. They begin to feel not satisfaction from the life.
Games differentiate children's daily lives from adults. Games make children more energetic. Active,
outdoor games not only have a positive effect on health, but also make them more cheerful. Thanks to
games accompanied by physical activity, the child's brain relaxes. When playing a game, children at risk
have a stronger sense of effort and problem solving. Games increase creativity.
Games are also a good way to break the deadlock. Creative games also have a positive effect on the
strengthening of personal relationships: in the game a person has to communicate with others, perform
certain tasks according to the rules of the game. This helps to close the gap, at least in part.
Long-term experience shows that the quality of a child's readiness for school depends on how he or she
organizes his or her leading play activities.
Keywords: kindergarten, games, education, pedagogy
GİRİŞ
Çok zengin bir milli geleneğe sahip olan Azerbaycan folkloruna bakacak olursak, eşsiz örneklerinden biri
halk oyunlarıdır. Tarihi çok eskilere dayanan ve farklı dönemlerde insanların geleneklerini ve etnografyasını
bünyesinde barındıran bu oyunlar nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelebilmiştir.
Halk oyunları çok ilginçtir. Bu oyunlar hakkında saatlerce konuşmak için dedelerimizi dinlememiz yeterlidir.
Ancak uygulamada ne yazık ki bu oyunlar görmezden gelinmekte ve çocuklar milli değerlerimizi yeterince
kabullenmemiştirler.
Oyunlar, çeşitli törenlerin yanı sıra halk yaşamının çeşitli yönlerini yansıtan antik folklor türlerinden
biridir. Halk oyunları, insanların hayatını, eğlence dünyasını yansıtması bakımından eski çağlardan beri
özel ilgi görmüştür. Bu tür halk oyunları konu, içerik, köken ve biçim açısından oldukça zengin ve
renklidir. Halk oyunlarında yüksek, hümanist insan duyguları: kötüyü cezalandırmak, iyiyi korumak,
desteklemek vb. bu tür olumlu nitelikler aşılandı.
Halk oyunları ve genel olarak onların kültürü hakkında ilk bilgiler bir çok antik kaynaklarda bulunabilir.
IX-X yüzyıllarda yaşamış Ortadoğu düşünürleri arasında A. Kağanî, N. Gencevi, N. Tusi ve diğerleri
eserlerinde halkımızın merasim şenlikleri ve oyunları ile bunların menşei ve muhtevası hakkında da
birtakım bilgiler yer almaktadır.
Halk oyunları ile ilgili bilgiler, peri masallarımızda ve destanlarımızda, Avrupalı ve Asyalı seyyahların
eserlerinde ve Orta Çağ'da çok sayıda Azerbaycanlı ve Orta Doğulu sanatçının minyatürlerinde de
bulunabilir.
Halk oyunlarının bir diğer kolu da çocuk oyunlarıdır. XIX yüzyılın başından itibaren Azerbaycan'da
eğitim ve kültürün gelişmesiyle bağlantılı olarak birçok aydın M.Ş. M.Ş.Vazeh, S.Ə.Şirvani,
A.Bakıhanov, A.Şaiq, A.Sehhet, F.Köçerli və başkaları çocuk folkloru adı altında halk oyunları da dahil
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olmak üzere özel örnekler seçmiş, bazılarına ders kitaplarında yer vermiş ve tanıtımını yapmışlardır. Bu
ders kitaplarına en güzel örnek F. Köçerli'nın 1912'de yayınlanan "Çocuklara Hediyeler" kitabıdır. Bu
kitap, halk oyunları da dahil olmak üzere birçok çocuk folklor örneğini içermektedir.
Halk çocuk oyunları çocuklara çeviklik, el becerisi, çeviklik, beceriklilik vb. gibi olumlu nitelikler
aşılar. Birçok halk çocuk oyunu ne yazık ki zaman zaman unutulmuş ve sadece ders kitaplarında ve
edebiyatda kalmıştır.
Sonuç. Bir dizi çocuk oyunu ulusal bir karaktere sahiptir ve nesilden nesile aktarılır. Birçoğu var:
"Saklambaç", "Kaç", "Aşık-aşık", "Menekşe-menekşe", "Ağaç-ağaç", "Davulu vur, kenara git",
"Dokunma ", "Çizmeyin", "Ortayagirme", "Gudu-gudu", "Çoban ve canavar", "Mar-mara",
"Gizlenpach", "Hola-hola", "Dire-doyma", "Besh çizgi" , "Sütlü kemik", "Eşek beli", "Yukarıdan hoppanma", "Khan gizir", "Yedi ağaç", "Şişe ağacı", "Topaldıgach", "Doğru vur", "Motal-motal", " El üste
kimin eli” ve başkaları hayla ilgiyle ve merakla oynanılır. Bu tür oyunlar, çocukların konuşmalarını
geliştirmeleri, çevrelerindeki dünyayı anlamalarına ve asil ahlaki nitelikler kazanmalarına yardımcı
olması açısından da önemlidir. Bu oyunların her birinin çocuklar için faydalı olabilecek etkileri vardır.
Bazılarını örnek olarak göstere biliriz:
“El üste kimin eli” oyunu.
Sona kalan oyunçunu yüz üste uzatırlar, ellerini yumruk şeklinde sırtlarına koyarlar ve sorarlar:
- Kimin eli elinde?
Bir çocuk elini sırtına koyanın kim olduğunu bulursa oyun durdurulur, bulamazsa “Alın vurun, yalan
söylüyor” derler.
- Kimin eli elinde?
Çocuk sahibini bulana kadar yavaşça yumruklanır. “Saklambaç” oyunu.
Azerbaycan halk oyunlarının en popülerlerinden biri "saklambaç" oyunudur. Bu oyun sırasında
çocuklardan biri elleriyle gözlerini kapatır, "açtım, koştum, sakladım", "bir, iki, üç, dört, saklan, kapıyı
kapat". Gözlerini kapatıp saklanan çocuklardan birini bulması gerekiyor. Yeri belirlenen çocuk önce
gelirse oyunun ilk aşaması sona erer. Gözlerini yıkayan bir çocuk gözlerini tekrar kapatmak zorundadır.
Aksi takdirde ilk bulunan çocuk gözlerini kapatarak oyuna devam eder.
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ABSTRACT
Utopian literature glorifies the ideal life, which is a combination of human well-being, humanist
relations with perfect governance. It is no coincidence that the concept of utopia was first reflected in
English literary thought in the work of T. More, a prominent representative of humanism. There are
several similarities in the works written on a similar topic during this period. The works are mainly
related to sea voyages and reflect the interest in discovering new places. The main goal is to highlight
the idea of carrying out certain reforms in existing governance systems and societies. In the first Englishlanguage utopian works, the authors demonstrated the ability to observe and analyze the events of the
period, so the political, social, cultural and economic processes of the period were reflected in the works.
While describing a utopian world, the writers explained the existing problems of the time indirectly,
presenting the solutions they considered to be correct. In these works, references to real historical
figures, comparisons with real-world states, governing systems, correspondence between the
protagonists and different people, and sometimes presented false maps and pictures of islands are
intended to justify what is written.
This article aims to discuss utopian dream as hope stemming from renaissance humanism. This idea is
not alien to Azerbaijani literature. We come across similar elements in N. Ganjavi's work. A specific
feature of these works is that they idealize nature and management. If we add to this the interest of the
Renaissance, in which works were written, in discoveries and new possibilities, we can say that utopia
existed not only as a dream but also as a hope in the period when it was first written about. Humanism
ideology contributed greatly to the formation and development of this hope.
Key words: humanism, renessance, reform, hope.
XÜLASƏ
Utopiya ədəbiyyatı insan rifahı, humanst münasibətlərlə mükəmməl idarəetmənin birləşməsindən
yaranan ideal həyatı tərənnüm edir. Təsadüfi deyil ki ingilis ədəbi fikrində utopiya anlayışı əksini ilk
dəfə humanizmin görkəmli nümayəndəsi T. Morun yaradıcılığında tapdı. Bu dövrdə bənzər mövzuda
qələmə alınmış əsərlərdə bir sıra ümumi cəhətlər vardır. Əsərlər əsasən dəniz səyahəti ilə bağlı olub,
yeni yerlər və yeni vasitələr kəşf etmə marağını əks etdirir. Əsas məqsəd mövcud idarəetməçilik
sistemlərində və cəmiyyətlərdə müəyyən islahatların aparılması fikrini nəzərə çarpdırmaqdır. İlk
ingilisdilli utopik bədii əsərlərdə müəlliflər dövr hadisələrini müşahidə və təhlil etmək bacarığı nümayiş
etdirən şəxslər olduğundan əsərlərdə dövrün siyasi, sosial, mədəni və iqtisadi prosesləri müəllifin fikir
süzgəcindən keçərək əksini tapmışdır. Cəmiyyəti təsvir edən yazıçılar dövrün mövcud problemlərini
həll olunmuş şəkildə utopik dünyada təsvir etməklə onları dolayısı yolla diqqətə çatdırır və özlərinin
düzgün hesab etdikləri həll yollarını təqdim edirdilər. Real tarixi şəxslərə istinad edilməsi, real dünya
dövlətləri, idarəetmə sistemləri ilə müqayisələr, əsərlərin içərisində qəhrəmanlar tərəfindən fərqli

PROCEEDINGS BOOK

238

www.karabaghconference.com

KARABAKH
III. INTERNATIONAL CONGRESS OF MODERN STUDIES IN SOCIAL SCIENCES AND
HUMANITIES
"YEAR OF SHUSHA- 2022"
June 7-10, 2022 Karabagh/Azerbaijan

şəxslərə ünvanlanmış məktublar, bəzən təqdim olunan saxta xəritə və adalar yazılanların doğru olmasını
əsaslandırmaq məqsədi daşıyırdı.
Məqalə utopiya arzusunu intibah humanizmindən qidalanan ümid kimi təhlil edir. Azərbaycan
ədəbiyyatı üçün də bu ideya yad deyil. N. Gəncəvi yaradıcılığında bənzər elementlərə rast gəlirik. Bu
əsərlər üçün spesifik xüsusiyyət odur ki, onlar təbiəti və idarəetməni ideallaşdırır. Buraya əsərlərin
yazılmış olduğu intibah dövrünün yeni kəşflərə, yeni imkanlara olan marağını da əlavə etsək bədii
şəkildə ilk qələmə alındığı dövrlərdə utopiyanın yalnız fikir kimi deyil bir inam kimi də mövcud
olduğunu deyə bilərik. Buna əsas səbəb intibah dövründə humanizm ideyalarının inkişafı idi.
Açar sözlər: humanizm, intibah, islahat, ümid.
GİRİŞ
Utopiya Platonun “Dövlət” əsərindən başlayaraq ideal quruluşun, mükəmməl idarətemənin
tərənnümünə çevrilmişdir. Bu fəlsəfi ideya T. Mor yaradıcılığında inkişaf edərək humanizm ideyalarını
da mükəmməl cəmiyyətin əsasında duran təməl fikir kimi təqdim etdi. Utopiya birtərəfli rifah deyil.
Cəmiyyətdə tərəqqi siyasi, sosial-ictimai və mədəni mühitlərdə, ümumiyyətlə həyatın hər sahəsində
inkişafı nəzərdə tutur. Coğrafi zənginlik, adil hökmdar, mükəmməl insan birləşərək utopiyanı yaratmış
olur.
Utopiya fikirlərinin yer aldığı ingilisdilli bədii əsərlərdən danışarkən ilk olaraq üç bədii əsəri qeyd etmək
yerinə düşər. T. Morun “Utopia” (Thomas More “Utopia” 1516), F. Bakonun “Yeni Atlantis” (Francis
Bacon “The New Atlantis” 1627), H. Nevilin “Şam adası” (Henry Neville “The Isle of Pines” 1668)
əsərləri mövcud dünyadan sanki kənarda bir alternativ dünya yaratmaq cəhdidir. Bu əsərlər üçün spesifik
xüsusiyyət odur ki, onlar təbiəti və idarəetməni ideallaşdırır. Buraya əsərlərin yazılmış olduğu intibah
dövrünün yeni kəşflərə, yeni imkanlara olan marağını da əlavə etsək bədii şəkildə ilk qələmə alındığı
dövrlərdə utopiyanın yalnız fikir kimi deyil bir inam və ya ümid kimi də mövcud olduğunu deyə bilərik.
Zamanla bu ümid yerini distopiyaya, vahiməli gələcəkdən xəbər verən həyacana çevrildi. İstənilən
formada, əsas məqsəd dövrün problemlərini işıqlandırmaq, birincidə həll yollarını təklif etmək, ikincidə
isə həll olunmazsa problemlərin böyüyərək dünyanı faciəyə sürükləyəcəyinə dair xəbərdarlıq etməkdir.
HUMANİZM UTOPİYALARI
İngilisdilli ədəbiyyatda ilk utopiya fikirlərinin yer aldığı əsər olaraq T. Morun “Utopiya” əsərini qeyd
etdik. Əsər Latın dilində yazılmış sonra İngilis dilinə tərcümə olunaraq uzun müddət davam edəcək bədii
ənənənin əsasını qoymuşdur. Müəllifin yaşadığı dövr bir çox maraqlı tarixi hadisələrlə yanaşı din,
ədəbiyyat, təhsil və siyasətdə humanist yanaşmaya əsaslanan bir hərəkatla, Erasmusun ətrafında
toplanmış ziyalı qrupu ilə yadda qalır. Bu dövrü xarakterizə edən H. Yoran
vurğulayır ki, “ Əvvəlki
humanist nəsillərin mirasından bəhrələnərək Erasmus humanizmi daha vacib nəaliyyətə çatdı: o dini,
ziyalı və mədəni islahat üçün əhatəli program təklif etdi” [2,6]. Erasmusla sıx ünsiyyətdə olan
mütəfəkkirlər arasında nəzəri və praktik fəaliyyəti ilə T. Mor xüsusi ilə fərqlənir. Ölkənin tarixində
önəmli fikirləri və cəsarəti ilə seçilən siyasətçi olmaqla yanaşı T. Mor ədəbi mühitdə də özünəməxsus
istedadı ilə fərqlənirdi. Təbii ki, onun həyat və fəaliyyəti, habelə humanizm və utopiya ilə tam
səsləşməyən qərarları və siyasi, ictimai fəaliyyəti haqqında bir sıra tənqidi fikir də mövcuddur. Lakin,
bütün bunlar onun siyasi xadim və ziyalı mütəfəkkir kimi tarixdəki yerinə və nüfuzuna xələl gətirmir.
Göründüyü kimi, T. Morun humanizmdən qidalan utopiya arzusunu qələmə alması təəccüblü deyil. Bu
vasitə həm də müəllifə imkan yaradırdı ki, açıq tənqid edə bilmədiyi müəyyən məsələləri diqqətə
çatdırsın. Əsərdə, obrazlar arasında tarixi şəxslər var və əsərin qəhrəmanı, əslən portuqal olan,
A.Vespuçinin üç səfərində onunla səyahət etmiş, Rafael Hislodey (Raphael Hythloday) söhbət
əsnasında, mövcud dövlət quruluşlarından daha üstün olan Utopia haqqında söhbət açır. Onun diqqət
yetirdiyi, bizə məlum olan dövlətlərdə qanunların insan ehtiyacları ilə uzlaşmaması, səhv idarətmə,
kralların biliksizliyi kimi bir neçə əsas məsələ vardır. Digər bir məsələ isə fərdi mülkiyyətin ləğvidir.
Bu fikrin sonrakı dövrlərdə istər ingilis, istər amerika ədəbiyyatında, bədii utopiya cəmiyyətlərində
təkrarlandığını görürük. Ümumiyyətlə utopiya ədəbiyyatı üçün bir çox umumi xüsusiyyətlər vardır.
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Buna görə də utopiya və ondan qidalanan distopiya ayrıca bir janr olaraq da təhlil edilir. Bəzən isə onlar
elmi-fantastik janra aid edilir və ya ümumilikdə “spekyulativ” adı altında qruplaşdırılır. Təsvir olunan
bu ideal cəmiyyətdə ideal idarəetməçiliklə yanaşı hər bir vətəndaş da öz üzərinə düşən məsuliyyəti dərk
edir və vəzifəsini yerinə yetirir.
Elmi-texniki inkişafın ideal dövlətdə xüsusi yer tutduğu “Yeni Atlantis” əsəri müəllifin yaşadığı dövrün
kolonial siyasətinin də əks olunduğu bir əsərdir. Buradakı utopik dövlətin dünyanın digər bölgələri ilə
əlaqəsi min illər əvvəl, Amerika daşqında məhv olarkən yox olub. Lakin, hər 12 idən bir Solomon evi
qardaşlığından 3 missioner dünyanın müxtəlif bölgələrinə göndərilir. Onlar növbəti missiyaya qədər,
yəni 12 il orada yaşayır və bu yolla davamlı sürətdə dünyada gedən proseslər, xüsusilə yeniliklər barədə
məlumat toplayırlar. Burada elm, bilik ən dəyərli cəvahirat hesab olunur.
“Şam adası” əsəri adaya ilk gəlmiş Corc Payn (George Pine) və onunla birgə sağ qalmış dörd qadının
adada məskunlaşmış nəslinin təsviridir. Burada təbii zənginlik və bolluq utopiyanın əsasındadır. İnsanlar
işləmədən, xüsusi bilik və bacarıqlara, hansısa elmi-texniki inkişafa nail olmadan qayğısız şəkildə adada
məskunlaşmışdır. Əsərdə İngiltərənin kolonial marağı, müəllifin qaradərililərə qarşı fərqli münasibəti
də əksini tapır ki, bu da dövrün ideologiyasının təsiridir.
Bu dövrdə bənzər fikirlərin əks olunduğu Fransis Qoduvinin “Aydakı adam” (“The Man in the Moone”
1620-ci illərin sonu), Marqarit Kavendişin “Alovlu dünya” (“Blazing World”1666) utopiya əsərlərini
də qeyd edə bilərik. Bu əsərlər də siyasi, sosial problemlərə, elmi inkişafdakı əngəlllərə, koloniya
siyasətinə toxunmaqla ümumilikdə dövr üçün əhəmiyyət kəsb edən başlıca məsələləri əhatə edir, onların
həlli yollarını təqdim etməsələr də oxucularda bu məsələlərlə bağlı narahatlıq yaradır. Fransis Qoduvinin
əsəri ispan əsilli Dominqo Qonzalesin dilindən yazmışdır və qəhrəmanın bir adadan tapdığı quşların
köməyi ilə aya uçmasını, orada yaşayan utopik cəmiyyəti təsvir edir. Burada da təbii zənginlik, bolluq,
rifah utopiyanın əsasında durur.
Margaret Kavendişin utopik əsəri bir sıra xüsusiyyətlərinə görə diqqəti cəlb edir. Dövrünün digər
utopiya əsərlərindən fərqli olaraq burada müəllif oxucunu təsvir olunan hadisələrin uydurma olmadığına
inandırmağa çalışmır. Əsərə yazdığı girişdə müəllif öz işini əsaslandıraraq qeyd edir ki, o dünyanı fəth
edəcək bir sərkərdə ola bilmədiyi üçün öz xəyal dünyasını yaratmağa qərar vermişdir.
Daha bir maraqlı məqam odur ki, yazıçı əsas obrazlardan biri kimi əsərə daxil olaraq əsərin içərisində
həmin obrazın, Nyukasl qrafiniyasının öz qaydaları ilə idarə edəcəyi bir dünya yaradır.
Qeyd edək ki, M. Kavendiş dövrünün əsilzadə xanımlarından olub yaşadığı zaman üçün cəsarəti ilə
seçilirdi. Onun ədəbi fəaliyyəti, dövrü əsas götürsək, kifayət qədər heyrət doğurur. Özünün də qeyd
etdiyi kimi, “Alovlu dünya” əsəri bir romantika və fantaziya məhsuludur. Müəllif bir qadın yazıçı olaraq
belə bir xəyal dünyası yaradıb özünü onun imperatriçəsi, birinci Marqaret hesab etməsinə görə heç kimin
onu qınamağa haqqı olmadığı qənaətindədir. O, var-dövlət, zənginlik içərisində yaşayan fərqli
məxluqların sakinləşdiyi bir ölkəni təsvir edərkən İngiltərədə baş verən hadisələr və dövrün ideoloji
yanaşmalarını da əks etdirmiş olur. Margaretin utopiyasında, tək bir monarxın idarə etdiyi ölkədə bu
forma ali hakimiyyət nümunəsi hesab olunur.
Beləliklə, humanizm ideologoyası ingilisdilli bədii fikirdə yeni bir istiqamət yaratdı. Utopiya
ədəbiyyatını araşdırarkən görürük ki, bədii əsərlər ingilis dilində yarandığı ilk vaxtdan, yəni orta
əsrlərdən başlayaraq ardıcıl olaraq baş verənlər barədə müəyyən bir fikir yürütməyə imkan verir.
Cəmiyyətdə və dövlətin idarə edilməsində islahatlara çağırışla başlayaraq ilk dövrdən dəniz səyahətləri,
yeni yerlər və cəmiyyətlər kəşf etmək marağı üzərində qurulan bu istiaqmət səyahətə marağı itirmədən
D. Defo, C. Suvift, S.Conson yaradıcılığında bənzər şəkildə davam etdi. Bu dövrün utopiyası dəniz
səyahəti, kolonial maraqlar, imperial gəlmələr və yerlilərin münasibətləri kimi siyasi ideologiya və
vəziyyətdən qidalanan baxış təqdim edir. Bu əsərlərdə kolonial siyasət, bir dövlətin digərinin ərazisinə,
bir insan qrupunun digərinin azadlığına olan iddiasi tənqid olunur. Dövrün yeni kəşflərə, qeyri-adi
ərazilərin tədqiqinə marağını əks etdirən bu əsərlərdə, bir qayda olaraq ərazini tapmağın qeyri-mümkün
olduğu vurğulanır. Bununla yanaşı, əsərlər nağılvari olsa belə müəlliflər baş verənlərin həqiqət olduğuna
inandırmağa cəhd edir. Yalnız Kavendiş bu sırada fərqlənən bir yazıçıdır.
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NƏTİCƏ
Bədii ədəbiyyatda utopiya müəllifin müasiri olduğu problemləri diqqətə çatdırmaq, onlara müəyyən həll
yolları təqdim etmək cəhdidir. Buraya siyasi quruluşda gərəkli islahatlar, sosial münasibətlərin
tənzimlənməsi, mədəni dəyərlər kimi məsələlər daxildir. İlk utopiyalar humanizm ideyalarından
qidalanırdı, onların əsasında duran məsələ insanların rifahı, firəvan həyat arzusu idi. Bu əsərlərdə
təbiətin zənginliyi, humanist və səriştəli idarəetmə insanlararası münasibətlərə də təsir edir və nəticədə
mükəmməl insan cəmiyyəti formalaşmış olur. Adı çəkilən əsərlər arasında T. Mor ilk humanist
utopiyanın müəllifi olaraq qeyd olunur. Lakin, digər əsərlərin hər biri özünəməxsusluğu ilə fərqlənir və
Kavendiş yaradıcılığı ayrıca olaraq maraq doğurur. Çünki, onun yaradıcılığı tərəqqi, humanizm
fikirlərinə əlavə olaraq artıq feminst utopiyasının da başlanğıcı idi.
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MURADƏLİ QÜREYŞİ QAFLANTI İSTİQLALÇI ŞAİR KİMİ
MURADALI KUREISHI GAFLANTI AS AN INDEPENDENCE POET
Dr. Qəndab Haqverdi ƏLİYEVA
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
ORCID ID: https://orgid.org/0000-00021521666X
ÖZET
Bu məqalədə XX əsrdə İranda yaşayıb-yaratmış, anadilli ədəbiyyatın, milli düşüncənin formalaşması və
inkişafına böyük əmək sərf etmiş ustad el şairı Muradəli Qüreyşi Qaflantının milli istiqlaliyyət uğrunda
apardığı ardıcıl mübarizəsindən bəhs edilir. O, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə insanlıq, vətəndaşlıq və
şairlik missiyasını ləyaqətlə yerinə yetirən vətənpərvər bir sənətkar kimi daxil olmuşdur. Yaşadığı
zamanın nəbzini tutan, öz sözünü vaxtında çəkinmədən, cəsarətlə deyən Qaflantı azadlıqsevər bir şair
idi. Onun həyatı, yaradıcılığı və ictimai-siyasi fəaliyyəti Azərbaycan türklərinin İrandakı milli azadlıq
hərəkatı ilə sıx bağlı olmuşdur. Milli istiqlal savaşı Qaflantının əməli və ədəbi fəaliyyətinin əsas qayəsini
təşkil edir. Bir neçə şeiri istisna olmaqla şairin demək olar ki, bütün şeirləri həcmindən, forma və
janrından asılı olmayaraq bu və ya başqa şəkildə məhz bu mövzuya həsr edilmişdir.
Qaflantının yeniyetməlik illəri İranda 1941-1946-cı illər xalq hərakatı dövrünə: Birinci Pəhləvinin (Rza
Şahın) süqutu və ölkədən sürgün olması, SSRİ-nın qoşun hissələrinin İrana daxil olması, siyasi
atmosferanın açılması, kəndli hərəkatının güclənməsi, siyasi təşkilatların aşkar fəaliyyəti, milli hərəkatın
qələbəsi və Cənubi Azərbaycanda Milli Hökumətin yaranması, ədəbi dərnəklər, elm, incəsənət, mətbuat
və s.-in çiçəklənməsi dövrünə dəng gəlir. Milli Hökumətin faciəli süqutu ilə Qaflantının romantik
təfəkkürünü barındıran bəxtəvər uşaqlıq illəri – Çaroymaq dövrü də sonlanmış olur. Odur ki, bu illər
həm də, yeniyetmə Muradəlinin həyatın sərt, amansız üzü ilə üzləşdiyi dövrdür. Bu illər şairin demək
olar ki, sonrakı bütün ömür yolunu bəlləmiş, onun həyat və yaradıcılıq kredosunu müəyyən etmişdir.
Məqalədə gətirdiyimiz poetik örnəklərlə Qaflantı poeziyasının spesefikasını açmağa, bütün varlığıyla
doğma xalqına, vətəninə bağlı olan şairin milli istiqlal ruhunu və əzmini göstərməyə çalışdıq.
Açar sözlər: Qaflantı, istiqlalçı şair, azadlıq şeirləri
ABSTRACT
This article discusses the consistent struggle for national independence by a great folk poet Muradali
Kureshi Gaflanti, who lived and worked in Iran in the 20th century and contributed to the formation and
development of literature in his native language and national thought. He entered the history of
Azerbaijani literature as a master of words - a patriot who worthily fulfilled the mission of a man, citizen
and poet. Gaflanti was an independence poet, who always kept his finger on the pulse of the time and
spoke his word without hesitation or courage. His life, creativity, social and political activities were
closely connected with the national liberation movement of the Azerbaijani people in Iran. Thus, the
struggle for national independence was the main goal of Gaflanti's practical and literary activities. With
the exception of a few poems, almost all of the poet's poems, regardless of volume, form and genre,
were somehow devoted to this topic. Gaflant's happy childhood, the period of Charoymak, which
personified his romantic thinking, ended with the tragic fall of the National Government. Therefore,
these years are also the period when the teenager Muradali faced the tough and ruthless face of life.
The period of his adolescence coincided with the stage of the popular movement of 1941-1945, i.e., with
the time of the resignation and deportation of Reza Shah Pahlavi, the entry of Soviet troops into Iran,
the political openness, the strengthening of the peasant movement, open activity of political
organizations, the victory of the national movement, coinciding with the establishment of the National
Government in South Azerbaijan, the flourishing of literary circles, science, art and the press. These
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years have guided the poet's entire subsequent life, determined his life and creative credo. Using the
poetic examples given in the article, we tried to reveal the specifics of Gaflanti's poetry, to show the
spirit and purposefulness of the poet, who is devoted to his native people and homeland with all his
being.
Keywords: Gaflanti, independence poet, poems about freedom
GİRİŞ
Araz çayı boyunca ikiyə parçalanmış Azərbaycan xalqının mənəvi birliyinin, ruhi bötüvlüyünün ən bariz
simvolu kimi yaranan, yaşayan və yaşadan Azərbaycan ədəbiyyatı həm də bu birliyin, bütövlüyün
əbədiyyəti tarixidir. Cənubi Azərbaycanda bu müqəddəs missiyanın bütün ağırlığını XX əsrin 40-cı
illərindən etibarən yaranmağa başlayan milli demokratik ədəbiyyatın birinci və ikinci nəsil yaradıcıları
daşımışlar. Ən çətin zamanlarda qələmlərini süngüyə çevirib mənsub olduqları millətin azadlığı, haqq
və hüquqları uğrunda döyüşən, hətta bəzən həyatları bahasına ədəbiyyat yaradan (S.Behrəngi,
Ə.Nabdil və b. kimi) cəsur, azadlıqsevər, vətən övladlarının bu sahədə xidmətləri əvəzsizdir.
Yaradıcılığının əsas qayəsi milli demokratik ədəbiyyatı ənənəsindən yoğrulmuş M.Q.Qaflantı bu
ədəbiyyatın ikinci nəsil nümayəndələrindən biridir. O, İranda Azərbaycan milli demokratik ədəbiyyatının təşəkkülü və inkişafı işində böyük xidmətləri olan Həbib Sahir, Bulud Qaraçurlu Səhənd, Sönməz,
Yəhya Şeyda, Gəncəli Səbahi, Haşım Tərlan, Həbib Fərşbaf, Hüseyn Düzgün və digər ədəbiyyat mücahidləri ilə çiyin-çiyinə xalqın ən çətin günlərində ədəbi prosesə öndərlik etmişdir.
Muradəli Qulam oğlu Qüreyşi Qaflantı 1933-cü (Şəmsi təqvimi ilə 1312-ci) il may ayının 22-də (xordad
ayının birində) Çaroymaq1 mahalının Heydərabad kəndində zəhmətkeş bir kəndli ailəsində anadan
olmuşdur. “Qaflantı” adı şairin təxəllüsüdür. Vətən, el-oba, azadlıq vurğunu olan Muradəli təxəllüs
olaraq özünə Cənubi Azərbaycanın vüqarlı dağlarından biri – Şahverdi silsiləsindəki “Qaflankuh”2
(türk. qaplan, pələng, bəbir; fars. kuh - dağ) dağının adını götürmüş və ömrünün sonunadək bu imza
altında yazıb-yaratmış3, bir şair kimi daha çox Qaflantı adı ilə tanınmışdır4.
Rza şahın həyata keçirdiyi mənfur və şovinist siyasəti üzündən uşaqlıq illəri Azərbaycan xalqının ən
çətin günlərinə təsadüf edən Muradəli Milli Hökumətin qurulmasında iştirak edən fədai əmisinin
ölümündən sonra ailəsi ilə birlikdə yurd-yuvasından didərgin düşmüşdür. Gənc Muradəlinin bir ömürlük
istiqlal savaşı da elə buradan başlanmışdır. Lakin onun ədəbiyyata gəlişində bu faciə ilə yanaşı, ağır
günlərində ona mənəvi qida və dayaq olan aşıq sazının və sözünün qüdrəti də danılmazdır. Ədəbi
yaradıcılığa kiçik həcmli aşıqsayağı şeirləri ilə başlayan Qaflantının amator tar çalması və aşıqlar kimi
bədahətən şeirlər qoşması olmuşdur. O, aşıq şeirinin demək olar ki, bütün növlərində (qoşma, gəraylı,
müxəmməs, təcnis, deyişmə və s.) şeirlər yazmışdır. Şeirlərində aşıqlıq sənətinə olan sevgi və
heyranılığını dəfələrlə ifadə edən şair 1982-ci ildə yazdığı “Aşıq” beşliyində sazı ruhun cilası adlandırır.
Aşıq sinəsinə sazın alanda,
O sarı simlərə mizrab çalanda,
İgid Koroğlunu yada salanda,
Gözəl nəzmə çəkir baharı, yazı,

Çaroymaq şəhristanı (fars.  )شهرستان چاراویماق- İranın Şərqi Azərbaycan ostanının 20 şəhristanından biri və bu
ostanda inzibati ərazi vahidi. İnzibati mərkəzi Qaraağac şəhəridir.
2
https://az.m.wikipedia.org
3
Qaflantının yaxın dostu Həsən İldırımın dediyinə görə o bir sıra siyasi şeirlərini “Qızıl Quş” imzasıyla yayırmış.
1

M.Q.Qaflantının detaylı bioqrafiyası ilk dəfə “Sahir Ədəbi-Mədəni Dərnəyi”nin göstərişi ilə şairin yaxın dostu
Eldar Muğanlı tərəfindən yazılmış və şairin dəfn mərasimində dərnəyin bəyannaməsi ilə birlikdə camaat arasında
paylanmışdır. Sonralar Qaflantı haqqında bütün yazılanlar həmin bioqrafiyanın müəyyyən dərəcədə dəyişdirilmiş
variantlarıdır. Odur ki, onlar arasında elə bir ciddi fərq yoxdur.
4
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Ruhun çilasıdır aşığın sazı5 (s.105).
Doğrudan da, əsrlərdir xalqımızın qəhrəmanlıq tarixini yaşadan “Saz və saz havaları elə bir sirli aləmdir
ki, bu sehirli aləmə hər soz, hər misra daxil olmağı bacarmır. Sazın elə ölçü və meyarları vardır ki,
havanın yaratdığı melodik dalğalanma ona doğru gələn sözü çəkib bağrı başında yerləşdirdiyi kimi,
bəyənmədiyi təqdirdə geri itələyib uzaqlaşdıra bilir”6 (Qasımlı M.) və bunu sazın tellərindən də incə
ruhlu sənətkarlar anlayırlar.
Milli istiqlal uğrunda mübarizəyə erkən yaşlarından başlayan Qaflantının mövcud diktatura rejimində
çap olunmaq imkanı olmasa da, xalq tərəfindən sevilən sadə, lakonik siyasi şeirləri ağızdan-ağıza və
kaset yolu ilə yayılırdı. Ədəbi hərəkatın ön sıralarında addımlayan şair İran İnqilabından sonra mətbuatda müxtəlif mövzularda nəşr etdirdiyi kəskin ictimai-siyasi məzmunlu: “Çəkil qərə duman”, “Utan
xalqımızdan - dedim - düşmənə”, “Darıxma elimə - dedim - bu qədər!”, “Təpeyin dağı”, “Şair dostum
Hüseyn Düzgünün şeirinə cavab”, “Ellərimə arxalanım!”, “Çalış Qaflantıyla hürriyyətinə”, “Təbrizim”,
“Savalan”, “Həyatda varam”, “Səni ananda”, “Mən yazdım”, “Ömür aynası”, “Başına dolandığım”,
“Maral”, “Mənimdir”, “Yaşasın qəhrəman vətən evladı!”, “Coşqun Arazam”, “A zalım” və s. əsərlərlə
çıxış edirdi. Şəxsi faciəsini ümumxalq dərdi ilə, fərdi intim duyğularını xalqın arzu və istəkləri ilə
birləşdirməyi bacaran fədakar şair bir tərəfdən xalqının sahib olduğu bütün maddi və mənəvi
gözəlliklərdən ilham alıb onları vəsf edir:
Daşlarına qartal qonar,
Şəlalən gümüş tək donar,
Çaylarında qaz yuyunar,
Ana vətən, ana vətən, - bir tərəfdən də bu sərvətləri çapıb-talayan, yeri gələndə onlara xor baxıb
aşağılayan yadları yorulmadan tənqid atəşinə tutur, onların iç üzünü açıb ifşa etdirdi:
Neçə il millətin qanın sorubsan,
Neçə qəhrəmanın boynun vurubsan,
Hər zaman xalq uçun tələ qurubsan,
Ayılıb bu millət yuxudan durar,
Bütün qan içənin boynunu vurar 7 (s.54).
Xalqımızın şair oğlu M.Q.Qaflantı 2006-ci ilin yanvar ayının əvvəllərində keçirdiyi beyin infartkı
nəticəsində vəfat etmiş və cənazəsi dostları, ailəsi, Azərbaycan mədəniyyətinin həvəskarları və xüsusilə
gənclərin müşayiəti ilə Tehranın cənubundakı Yaftabad məzarlığında dəfn edilmışdir.
QAFLANTININ YAŞAM AMALI
Milli azadlıq mücadiləsi M.Q.Qaflantının əsas yaradıcılıq problemi, “azad vətən”, “azad millət”, “azad
dil” anlayışları başlıca vətandaşlıq idealı olmuşdur. Güney Azərbaycanın tanınmış yazıçı və jurnalisti,
“Sabir ədəbi-mədəni dərnəyi”nin idarə heyəti üzvü, Dr.Mürtəza Məcdfər Qaflantının ilk şeirlər kitabına
ön sözündə yazırdı: “Şeirlərində şair tülküsifət düşmənlərin nə qədər qorxaq və içiboş olduğunu
göstərərkən, ellərini onlara qarşı şiddətli və amansız döyuşə çağırır. Şühəda meydanının faciəsindən
sonra söylədiyi “Yaşasın qəhrəman vətən evladı!” (1978) adlı süjetli şeirində isə İran xalqlarının
istibdada, imperializmə qarşı haqlı döyüşlərini çox gözəl surətdə əks etdirmişdir” 8 (Qaflantı M.Q.).
Haray çəkir Təbriz, Məşhəd bu başdan.
Millət hər tərəfdən durub yuxudan,

Qaflantı M.Q. Ulu Çinar/ tərtib edən: Q.Əliyeva. “Elm və təhsil”, Bakı, 2020, s.105
Qasımlı M.Çağdaş Azərbaycan aşıqlarını şeir antologiyası. “Nigar” KM, Bakı, 2019, s.3
7
Qaflantı M.Q. Ulu Çinar/ tərtib edən: Q.Əliyeva. “Elm və təhsil”, Bakı, 2020, s.54
8
Qaflantı M.Q. “Seçilmiş əsərləri”. “Eldar” nəşriyyatı, İran/Təbriz, 1978 /1357, s.3-4
5
6
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Dan yeri sökülüb qorxmur xuxudan.
O yandan qovzanır İsfəhan, Şiraz,
Hər gün nərə çəkir Abadan, Əhvaz.
Düşür nərə səsi bütün hər yana,
Qəzvin, Həmədana, Xoya, Zəncana.
Xalqın gur səsindən Tehran titrədi,
Bütün qan içənin dizi büdrədi.
Toplandı bir milyon millət Şəhyada9,
Səsləndi bomb kimi butun dunyada10 (s.63).
Görkəmli ədəbiyyatşünas Həsən İldırımın “Qaflantı şeirlərinin epiqrafı, sənətinin, mövzularının ana
xətti11” adlandırdığı, məşhur “Ömür aynası” (1978) şeirində də şair öz amalını qorxub-çəkinmədən,
mərdi-mərdanə ona xas olan aydın bir dillə və yüksək ehtirasla ifadə etmişdir.
Vətənimin vurğunuyam, yayılıbdır hər yana,
Səsim düşüb başdan-başa – dağa, daşa, arana,
And içirəm çıxacaqdır elim azad dövrana,
Açacaqdır vətənimdə çiçək - dedim, gül - dedim;
Sinə gərdim, sözlərimi bəm demədim, zil dedim12 (s.98).
Vətəninin azad olacağına və azad dövrana gedən yolun milli birlikdən keçdiyinə bütün varlığıyla inan
şair xalqını birliyə çağırır və bu müqəddəs yolda elin gücünə arxalanırdı. Onun 1989-cu ildə yazdığı
“Şair Saplağın qəzəlindən təzmin”ni məhz bu qəbildən olan şeirlərindəndir:
Arxalan insanlara, el qeydinə qal, arxalan!
Çapdır azadlıq atın yurdumda dördnal, arxalan!
Sarsıdanmazlar səni daim qələm çal, arxalan!
Dalğalan, ey hissimin ummanı-bəhri dalğalan!13 (s.125)
M.Q.Qaflantının ədəbi fəaliyyəti ilə yanaşı, ictimai-siyasi fəaliyyətlərindən də xüsusi bəhs etmək olar.
Qaflantının bir zəhmətkeş insan olaraq ədəbi-ictimai təşkilatların qurulmasında da çox təqdirəlayiq fəaliyyətləri olmuşdur. O, yeni yaranan hər bir şəraitə öz quruculuq bacarığı ilə yanaşır, lazımı qurum və
təşkilatların yaranmasında əlindən gələni əsirgəmirdi. Onun başçılığı ilə 1981-ci ildə “Arzu karvanı”
dərnəyi qurulur və dərnək fəaliyyətini 1985-ci ilin son aylarınadək davam etdirir. O, 1987-ci ildə
Tehranda təşkil edilən “Cənubi Azərbaycan şairlərinin bir qrupu” adlı ədəbi dərnəyin qurucularından və
fəal iştirakçılarından olmuşdur. 1991-ci ildə dostları ilə birlikdə “Həbib Sahir adına ədəbi əncümən”
dərnəyini qurur və ömrünün sonunadək bu ədəbi dərnəkdə fəaliyyət göstərir.

Şəhyad -Tehranda meydan adı (inqilabdak, sonraki Azadlıq meydanı)
Qaflantı M.Q. Ulu Çinar/ Tərtib edən: Q.Əliyeva. “Elm və təhsil”, Bakı, 2020, s.63
11
Qaflantı M.Q. “Omur aynası”. “Nəşre Mina”, İran/Tehran, 1990, s.3-9
9

10

12
13

Qaflantı M.Q. Ulu Çinar/ Tərtib edən: Q.Əliyeva. “Elm və təhsil”, Bakı, 2020, s.98
Yenə orada, s.125
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İSTİQLAL POEZİYASI
Muradəli Qüreyşi Qaflantı həyatı, mənsub olduğu xalqın keçmişini, mənəvi dünyasını şair gözü ilə
görən, şair ürəyi ilə hiss edib yaşayan və dəyərləndirən lirik şairdir. Qaflantı lirizminin qaynağı şairin
bitib-tükənməyən insan, vətən, el-oba və azadlıq sevgisidir.
Sən oldun, büsbütün dərdlərə dərman,
Yoxdur yer üzündə sən kimi canan.
Sən olan ölkədə olmaz qəm, kədər,
Hüsnünə şairlər nəğmə qoşarkən
Adına hər zaman “azadlıq” deyər14 (s.96).
Gərgin siyasi durumlarla, mürəkkəb və ziddiyyətətli hadisələrlə çalxalanan XX əsr burulğanından öz
nəsibini alan İran və Azərbaycanın ədəbi mövzular bolluğunda Qaflantı adətən, yaratdığı obrazları
iştirakçısı və şahidi olduğu real həyat hadisələrindən alırdı. Təbii ki, mövzu və problematika müxtəlifliyi
öz növbəsində forma əlvanlığına yol açırdı. Bütün əsərlərini əski əlifbayla doğma ana dilində, əsasən
heca vəznində yazan Qaflantı klassik ədəbiyyatın qəzəl janrında da qələmini sınamış, Azərbaycan
dilində də gözəl qəzəl nümunələrini yaratmağın mümkünlüyünü göstərmişdir. Örnəyin, “Gecədir”
(1986) qəzəlində ayıq düşüncəli şairin dərin ruhi həyacanları obrazlı ifadəsini tapmışdır:
Yoxdu bir dadə çatan, hardadı cırtdan, gecədir,
Qan sorub, qan diləyir ölkədə xortdan, gecədir.
Qara zülmət qovuşub şaxtadı, çovğunlar əsir,
Zülm odunda yanıram, gah da soyuqdan, gecədir.
Qapılar bağlı qalıb, başıma dam-daş dolanır,
Gözlərim yolda, sökülmür niyə bəs dan, gecədir.
Nə bir ulduz görünür, ay tutulubdur bütünü,
Açmayır gün üzünü bağrım olub qan, gecədir.
Salmayır şövqünü Qaflantıya güllər saralır,
Haqlıyam hay qoparam, bəllidi çoxdan, gecədir15 (s.153).
Təzadlardan sıx-sıx yararlanan Qaflantı burada gecə, qaranlıq konsepti vasitəsilə yaratdığı zülm,
istibdad metaforonun əleyhinə eynilə işıq, aydınlığ konseptinin yaratdığı azadlıq, istiqlaliyyət
metaforunu yönəldərək işıq həsrətinin, azadlıq və müstəqillik istəyinin zəruriliyini təsirli bir dillə
anlatmışdır.
“Aslanları sevmişəm” (1998) şeirində də hədəf aydındır:
Zülm önündə ulu dağ tək dayanan,
Sarsılmayan aslanları sevmişəm.
Düz yol gedib həqiqətə inanan,
Yorulmayan insanları sevmişəm.
Parçalayıb qan içənin kasasın,
Uçurdub başına zülmün qalasın,
El yurdunda, el evladın qısasın,

14
15

Qaflantı M.Q. Ulu Çinar/ tərtib edən: Q.Əliyeva. “Elm və təhsil”, Bakı, 2020, s.96
Yenə orada, s.153
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Cəlladlardan alanları sevmişəm16 (s.212).
M.Q.Qaflantı iri həcmli epik əsərlərini – “Bizim kəndin birillik tarixi” (1972), “El peşəsi”, “Qaflantı”
(1977), “Danişgahın qabağında” (1985), “Qanlı xatirə” (1985) poemaları da ictimai-siyasi mövzuda
yazılmışdır. Əgər “Bizim kəndin birillik tarixi” poemasının mərkəzi problemi milli azadlıq hərəkatı və
bu hərəkatın əsas hərəkətverici qüvvəsi olan kəndli problemidirsə və azadlığa, istiqlaliyyətə gedən yol
kənd – torpaq və kəndli probleminin həllindən keçirsə, “El peşəsi”ndə toplumun milli atributlarından
olan ana dili və adət-ənənələrin qorunub saxlanması qayğısına qalan lirik mənlə “Qaflantı” poemasında
illərlə davam edən zülm və istibdadın cəmiyyətdə yaratdığı susqunluq və ətalət sarsıntılarından çıxış
yolu arayan qəhrəmanı keçmişinə aparan, özünə qovuşduran yolda birləşirdir. Başdan-başa metaforik
və simvolik anlam daşıyan “Qaflantı” poemasında problem şair Qaflantı ilə dağ Qaflantının qarşılaşması
dialoqunda zamansızlıqla, insanın özünə, keçmişinə qayıdışı ilə həllini tapır. Burada verilən mesaj
açıqdır: Azadlığa gedən çətin yolları insan yalnız kökündən, keçmişindən güc alaraq qət edə bilər və
istiqlaliyyət yolçusu qəhrəman “Danışgahın qabağında” poemasında İran İslam İnqilabına (1978)
bəslənən böyük ümidlərin boşa çıxmasıyla yaranan xəyal qırıqlıqlarından, İran-İraq müharibəsi
mövzusunda yazdığı “Qanlı xatirə” poemasında isə aldanış və xəyanətlərdən, ümumiyyətlə, buraxılan
səhvlərdən yalnız doğru nəticə çıxarmaqla tutduğu yolda qala bilir. Bir sözlə, həyatının ən böyük və
vacib məqsədini poetik yaradıcılığının mərkəzinə oturdan və bu dünyadan arzularına çatmadan köçən
nakam şair poemalarında, sanki xalqını azadlığa apan, onu arzularına qovuşduran yolun bədii sxemini
çəkmişdir.
Ədəbiyyata ədəbiyyatdan deyil, həyatın içindən, ta orta yerindən gələn Qaflantının poetik dili, üslubu,
dəst-xətti özünəməxsusdur, orjinaldır. Bildiyimiz kimi, bədii əsərdə yüksək ideya, aydın mətləb və fikir
yüksək estetik forma tələb edir. Bu isə yazarın sənətkarlıq xüsusiyyətləri ilə şərtlənir. Qaflantı
şeiriyyətinin uğuru şairin asanlıqla anlaşılan, sadə, şirin dili, hiss və duyğularının, fikrinin ifadəsindəki
səmimiyyəti və bu səmimilikdəki ehtirasıdır:
Dərdlərimi deyim bir-bir,
Bil, başına dolandığım.
Bağlanıbdır əlli ildir Dil başına dolandığım17 (s.100).
Yaxud da:
Haqq danışdım bağladılar dilimi,
Qəm yüküylə sındırdılar belimi,
Zülm əliylə ayırdılar elimi,
Hərə düşdü bir diyarə, qocaldım18 (s.138).
Ədəbiyyatşünas alim Sabir Əmirovun təbirincə desək, “Bu poeziyaya mənsub olan qələm sahibləri elə
bir şəraitdə yazıb-yaradıblar ki, bizcə, onların sadəcə olaraq ələ qələm alıb yazmaq hünərləri özü tərifəlayiq olan bir sənətkarlıqdır”19 (Əmirov S.N.).
Böyük məhrumiyyətlər içərisində yaşayıb-yaradan şairin üçü –“Seçilmiş əsərləri” (1978), “Məcmuə”
(1979), “Ömür aynası” (1990) sağlığında, biri – “Ulu Çinar” (2020) ölümündən sonra olmaqla dörd
şeirlər kitabı nəşr edilmişdir.
NƏTİCƏ
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə mübariz, istiqlalçı bir şair kimi daxil olan Muradəli Qüreyşi Qaflantı
milli hiss və duyğularla zəngin, janr, mövzu və problem cəhətdən rəngarəng bir poeziya yaratmışdır. Bu
Yenə orada, s.212
Qaflantı M.Q. Ulu Çinar/ tərtib edən: Q.Əliyeva. “Elm və təhsil”, Bakı, 2020, s.100
18
Yenə orada, s.138
19
Əmirov S. Cənubi Azərbaycan Milli-Demokratik Ədəbiyyatı (1941-1990-cı illər). Bakı, “Elm”, 2000, s.185
16
17
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poeziyada insan və zaman, gözəllik və sevgi, Azərbaycançılıq və milli azadlıq, mənəvi-əxlaqi və bəşəri
dəyərlər, humanizm mövzuları önəmli yer tutur. Təəssüflər olsun ki, Qaflantı yaradıcılığında əsas
məsələ kimi qoyulan milli azadlıq və milli istiqlaliyyət problemi öz həllini tapmadığından hələ də
aktuallığını qoruyub saxlayır.
Yaşadığı dövrün bədii-tarixi salnaməsini yaradan, poetik istedadı və örnək şəxsiyyəti ilə zamanında
xalqın, xüsusilə zəhmət adamlarının böyük hüsn-rəğbətini qazanan, son nəfəsinədək xalqının
istiqlaliyyəti uğrunda mübarizə aparan fədai şairin irsinin öyrənilib təbliğ edilməsi gənc nəslin düzgün
təlim-tərbiyyə işində olduqca əhəmiyyətlidir.
KAYNAKÇA
https://az.m.wikipedia.org
Qaflantı M.Q. Ulu Çinar/ Tərtib edən: Q.Əliyeva. “Elm və təhsil”, Bakı, 2020
Qasımlı M. Çağdaş Azərbaycan aşıqlarını şeir antologiyası. “Nigar” KM, Bakı, 2019
Qaflantı M.Q. “Seçilmiş əsərləri”. “Eldar” nəşriyyatı, İran/Təbriz, 1978
Qaflantı M.Q. “Omur aynası”. “Nəşre Mina”, İran/Tehran, 1990
Əmirov S. Cənubi Azərbaycan Milli-Demokratik Ədəbiyyatı (1941-1990-cı illər). “Elm”, Bakı, 2000
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GÜNÜMÜZ ŞARTLARINDA MÜLTECİ GENÇLERDE DUYGUSAL STRESİN GÖRÜNEN
ÖZELLİKLERİ VE ETKİLENDİĞİ FAKTÖRLER
Salmanova Sabina Farrux
ÖZET
Makalede, mülteci gençlerde duygusal stresin görünen özellikleri ve onu etkileyen faktörler
incelenmiştir. Temel fikir, insanların son derece farklı, bazen birbiriyle çatışan nedenlerle duygusal stres
yaşamalarıdır. Yapılan araştırmalar sonucunda insanların belli bir zaman kesiğinde meydana gelen
stresli bir olay hakkında uzun süre düşündükleri, tahmin ettikleri ya da bekledikleri tehlike konusunda
ciddi endişe duydukları için insanların duygusal stresten daha fazla acı çektikleri belirlenmiştir. Ancak
gerçekte hiçbir tehdit olmuyor ve öznel eğilimlerden kaynaklanan herhangi bir tepki yetersiz kalıyor.
Böylece, stresörlerin farklı insanlar üzerinde farklı etkileri olduğu görülür.
Yaşadikları bilinen psikolojik ve fiziksel travmalardan sonra mülteci gençlerimizde görülen psikopat
benzeri vakalar dikkat çekiyor. Bunların etkileri nispeten kalıcı ve şiddetlidir (bir vakadan diğerine geçiş
zor olur). Bu nedenle stresörlerin etkisi altında duygusal stres ile baş etmeyi zor ve imkansız bulabilirler.
Dolayısıyla kişilik tipine, bireysel özelliklere bağlı olarak stresin ortaya çıkması, devam etmesi ve
vücudun buna tepkisi farklı olabilir. Bu durumda ortaya çıkabilecek sorunlar şu şekilde
gruplandırılabilir;
1. Uyku ile ilgili sorunlar (uykusuzluk veya uyku bozuklukları)
2. Kasvetlilik veya şiddet nöbetleri (saldırganlık)
3. Konsantrasyon ve hafıza bozukluğu
4. Aşırı uyanıklık
5. Abartılı reaksiyonlar
6. Depresyon
7. Genel heyecan hali
8. İstenmeyen anılar
9. Narkotik ve psikotrop ilaçların kullanımı
10. Halüsinasyonlar
11. İntihar düşünceleri
12. "Hayatta kalma" konusunda suçluluk duygusu
13. Psikolojik travma nedenleri
14. Adalet yanılsamaları
15. İzolasyon
Sonuç. Bu sorunları yaşayan mülteci gençlerimiz hakkında bilmemiz gereken en önemli hususlardan
biri, uzun yıllar depresyon, korku ve kaygı ile yaşadıktan sonra bile yaşam dengesini yeniden kazanma
olasılığıdır. Ancak bunun için böyle bir hedefi belirlemek ve ona doğru ilerlemek gerekir. Bu, psikolojik
travma yaşayan ve uzun süreli travma sonrası anormalliklerden muzdarip birçok insan üzerinde yapılan
çalışmalar sonucunda kanıtlanmıştır.
Uygulamanın önemi. Bu çalışma, yüksek öğretim kurumlarının ders ve seminerlerinde kullanılabilir.
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Anahtar Kelimeler: günümüz şartları, mülteci gençler, saldırgan tutum, duygusal stres, iletişimsel
davranış, çatışma
Günümüz şartlarında stres, hayatımızın bir parçası olarak her zaman ilgi odağı olan sorunlardan biridir.
Stres her yaşta kendini gösterir. Bunların en önemli dönemlerinden biri de gençlik dönemidir. Gençlik,
insan hayatında çocukluğun sona ermesi, insanın fiziksel olarak olgunlaşması, psikolojik olarak kendine
has yüksek niteliklerin oluşması dönemidir. İnsanın yaşlanma süreci bu dönemde başlar. Bu dönem, öz
farkındalık, benlik bilinci ve dünya görüşünün oluşum evresi, dostluk, sevgi ve yakınlığın çok değer
verildiği insan mahremiyetinin bir aşaması olarak görülüyor. Bir genç, biyolojik, psikolojik,
psikoseksüel ve sosyal faktörlerin etkisi altında gelişir. Bunlardan sosyo-psikolojik faktörler, gençlerin
bir kişi olarak oluşumunda özel bir rol oynamaktadır.
Biyolojik açıdan bakıldığında genç organizması, fiziksel olarak temelli bir şekilde değişir ve gelişim
süreci önemli ölçüde tamamlanır. Psikolojik açıdan bakıldığında, gençler artık benliklerinin ve
fırsatlarının farkında olur, bilişsel faaliyetleri ve dünya görüşleri daha kapsamlı hale gelir. Psikoseksüel
bakış açısından, cinsel olgunluk büyük ölçüde tamamlanmış olur ve psikoseksüel davranış sosyal
normlara uygun hale gelir. Sosyal açıdan bakıldığında, gençler sosyal ilişkilerin merkezinde, bu
ilişkilere hakim olarak sosyalleşirler. Sonuç olarak bu dönemde gençler bir toplumsal ilişkiler bütünü
olarak, sosyal varlık olarak olgunlaşır, yaşam süreçleri konusunda aktif rol alırlar [1, s.28].
Genel olarak bakıldığında kişilik, gençlik döneminde biyososyal-psikolojik bir varlık olarak şekillenir.
Gençlerin davranışlarında inisiyatif, ilkelilik ve sorumluluk artar. Entelektüel faaliyetlerinde,
yeteneklerinin gelişiminde, esas olarak ilerleme, sosyo-psikolojik bir varlık olarak oluşum süreci
gerçekleşir.
Bazı durumlarda, insanlar, özellikle de gençler, fizyolojik kapasitelerini dikkate almadıkları için,
zihinsel ve fiziksel sağlıkları arasında boy gösteren çelişkiler, psikolojik dengenin bozulmasına yol açar.
Psikolojik stabiliteyi sağlamanın genel yönlerini incelemeye çalışalım. Bunlardan biri, kendinde
hissettiği zayıflığı ve korkaklığı yenerek özgüveni geliştirmektir. Kişisel gelişim için özgüvenin son
derece önemli olduğu bilinmektedir. Bu husus, özellikle çocuklar ve ergenler için değerlidir, çünkü bu
dönemde çocuk kendi “ben”ini keşfeder, bir insan olarak kendini anlamaya ve analiz etmeye çalışır.
Özgüven duygusu, mülteci gençlerde “ben” imajının oluşmasına, karşı cinsle normal ilişkilerin
kurulmasına yol açar, onun hayatını zengin ve ilginç kılar. Bazı durumlarda, çocuğu çevreleyen
yetişkinlerin psikolojik cehaleti, çocuğa karşı olumsuz değerlendirmelerde bulunmaları, çocuk ve
ergenlerde yetersizlik, "eksiklik" duygusu, özgüven eksikliği gibi durumların yaranmasına yol açar. Bu
nedenle özgüven eksikliği yaşayan insanlar, ekstrem koşullarda hiçbir zaman tehlikeye yeterince tepki
gösteremiyorlar.
Bu, insanın bir anlamda evrensel bir varlık olmasına bağlı. İnsan, en olumsuz çevre koşullarına bile
uyum sağlayabilir. Tam tersine, özgüvenin oluşması, ekstrem koşulların olumsuz etkilerinin aşılmasında
önemli bir rol oynamaktadır. Herkesin kendini iyileştirmek için gizli bir kapasiteye sahip olduğu bir
gerçektir.
Ekstrem koşullar sırasında, insanlar genellikle dört tip davranışsal tepki gösterirler. Bazen bu
davranışsal tepkiler bize alışılmadık gelse de, bireysel-psikolojik özelliklerden yola çıkarak bu tepkilerin
her birinin normal ve doğal olduğunu eminlikle söyleyebiliriz.
1.Yeterli tepki. Kendini korumak için zihinsel ve fiziksel stresi harekete geçirmek gerekir. Korkusuz
kimse yok, asıl olan, kafa karışıklığı duyguların ortadan kalktığı, uygun kararların alındığı ve
faaliyetlerin başladığı zaman kesiğidir. Hazırlıklı bir bireyde bu çok daha hızlı gerçekleşir. Bu tip
insanlar kendi hayatlarını değil, olanları düzeltmeyi ve başkalarının hayatlarını kurtarmayı düşünürler.
2. Aşırı dinamiklik. Heyecan verici hareketlilik, planlı, kaotik hareketler, boş konuşma vb. özellikler bu
davranış tepkisine özgüdür.
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3.Stupor. Başka bir deyişle, "taşlaşma", hareket edememe ve konuşamama, mutizm (seçici
konuşmamazlık). Bu gibi durumlarda insanlar genellikle embriyon biçim alır ve etraflarında olup
bitenlere tepki vermezler.
4. Alacakaranlık bilinç bozukluğu - zihinsel işlevlerin kısıtlanmasıdır. Kişi olayı veya eylemlerini açıkça
anlayamaz ve onları hafızasında tutamaz hale gelir. Olaya karışanları duymak ve görmekte zorlanır.
Çevredekileri tanımıyor ve konuşması tutarsız olup çoğu zaman anlamsız çığlıklarla sınırlıdır.
Duygusal stres, yoğun olarak tehlikeli, korkutucu durumlarda, ciddi kırgınlık koşullarında ortaya çıkar.
Bu durumda kişinin zihinsel süreçleri, duygusal durumları, harekete geçme motivasyonu ciddi bir
değişime uğrar ve bazı farklılıklar meydana gelir. Bu durumda bile kişinin konuşma ve hareketlerinde
bozukluklar meydana gelebilir. Bir başka deyişle, duygusal stres bir dizi psikosomatik hastalığın
meydana gelmesiyle sonuçlanabilir [4, s.117].
Duygusal stres, bir uyarana karşı duygusal yanıtı tetikler. Tehdit, kırgınlık, tehlike durumlarında gelişir
ve zihinsel süreçlerin seyrinde değişikliğe, duygusal ilerlemeye, motivasyon yapısında dönüşüme,
hareket ve konuşma davranışında bozukluğa yol açar. Duygusal stres, kişide duygusal, motivasyonel ve
entelektüel stresörlerin veya durumların etkisi altında gelişen ve kişisel nitelikleri, önceki deneyimleri
ve genotipi ile koşullandırılan reaktif bir durum olup önemli bir homeostaz bozukluk şeklinde ortaya
çıkar.
Duygusal stres, tehlikeyi tepki yoluyla değerlendirme ve savunmaya hazırlanma süreci olarak
anlaşılmalıdır. Duygusal stres, kendi kendini kontrolün kaybı, yani durumu doğru bir şekilde
değerlendirememe ve buna tepki vermeyi reddetme olarak yorumlanabilir. Beden ve yaşam için tehlikeli
olan herhangi bir stresör, duygusal stres yaratabilir. Stresör, şiddetine ve süresine göre kişiyi etkileyen
olumlu uyaranlar, durumlar, olaylar olup ciddi fizyolojik ve zihinsel hasarlara neden olabilir. Herhangi
bir kas gerilimi vücut için stresör ajanı görevi görür. Sosyal çevrenin bir insan üzerindeki zorlu talep stresör, bedenin ona olağandışı tepkisi - duygusal stres olarak ortaya çıkar. Duygusal veya psikolojik
stres, bireyin normal aktivite sınırını aşan olağandışı bir durumdur. Kişiliği etkileyen herhangi bir
olağan uyarıcının olağan etkilerine ek olarak, olağandışı gereksinimler vardır ve bunlar vücudun iç
ortamında olağandışı tepkilere neden olur. Bu etki gereksinimlerinin değerlendirilmesi, bireyin
doğrudan mevcut hedeflerine ve güdülerine olduğu kadar gelecekteki yaşam hedeflerine de
dayanmaktadır.
Herhangi bir stresör, kişinin sağlık düzeyine ve kişilik tipine bağlı olarak belirli bir etkiye sahip olup şu
veya bu derecede stres yaratır [5, s.94].
Bilinen psikolojik ve fiziksel travmalardan sonra mülteci gençlerimizde görülen psikopat benzeri
vakalar dikkat çekiyor. Bunların etkileri nispeten kalıcı ve şiddetlidir (bir vakadan diğerine geçiş zor
olur). Bu nedenle stresörlerin etkisi altında duygusal stres ile baş etmeyi zor ve imkansız bulabilirler.
Dolayısıyla kişilik tipine, bireysel özelliklere bağlı olarak stresin ortaya çıkması, devam etmesi ve
vücudun buna tepkisi farklı olabilir. Bu durumda ortaya çıkabilecek sorunlar şu şekilde
gruplandırılabilir;
1. Uyku ile ilgili sorunlar (uykusuzluk veya uyku bozuklukları)
2. Kasvetlilik veya şiddet nöbetleri (saldırganlık)
3. Konsantrasyon ve hafıza bozukluğu
4. Aşırı uyanıklık
5. Abartılı reaksiyonlar
6. Depresyon
7. Genel heyecan hali
8. İstenmeyen anılar
9. Narkotik ve psikotrop ilaçların kullanımı
10. Halüsinasyonlar
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11. İntihar düşünceleri
12. "Hayatta kalma" konusunda suçluluk duygusu
13. Psikolojik travma nedenleri
14. Adalet yanılsamaları
15. İzolasyon
Bu sorunları yaşayan mülteci gençlerimiz hakkında bilmemiz gereken en önemli hususlardan biri, uzun
yıllar depresyon, korku ve kaygı ile yaşadıktan sonra bile yaşam dengesini yeniden kazanma olasılığıdır.
Ancak bunun için böyle bir hedefi belirlemek ve ona doğru ilerlemek gerekir. Bu, psikolojik travma
yaşayan ve uzun süreli travma sonrası anormalliklerden muzdarip birçok insan üzerinde yapılan
çalışmalarda kanıtlanmıştır.
Ekstrem olay sonuçlarını fark edebilen bir kişi, tüm bu anormalliklerin aslında o olayın tamamen doğal
sonuçları olduğunu anlamaya başlar. Bu doğallığı anladıktan sonra insan, hayatında olup bitenlerle ve
kendisiyle barışık hale gelir. İyileşme de, kişinin kendisiyle barışmasına, kendini olduğu gibi görmesine,
yaşamındaki değişiklikleri kabul ederek kendi kimliğine karşı değil, onunla birlikte çalışmasına
dayanır. İnsan geçmişini değiştirmek gücünde değil, ancak bugün yaşadığı duyguları, kendisi ve geçmiş
hakkındaki algılarını değiştirebilir.
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NƏSİMİ BÖYÜK MÜTƏFƏKKİR, HAQQ ŞAİRİ KİMİ
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XÜLASƏ
Geniş biliyə, parlaq istedada, yüksək sənətkarlıq mədəniyyətinə mailk olan, hürufiliyin yayılmasında
əvəzsiz xidmətləri olan İmadəddin Nəsimi yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətinə yeni
bir səhifə idi. Nəsiminin sənətkarlığı insan gözəlliyinə, insanın gücünə heyranlıqla yazılmış bir
simfoniya kimi səslənir. Ancaq bu gözəllik bütün insanlara xas deyil. Özünü tanımış və dərk etmiş
kamil insanlara məxsusdur. Buna görədə şair kamil insanı “canımın canı” adlandırır və hətta ona səcdə
etməyin vacib olduğunu göstərir. Kamil insanın gözəlliyinə səcdə etməyənlər, ona heyran olmayanlar
isə şairə görə haqq yolundan çıxmış, düşüncəsiz varlıqlardır. Ancaq humanist şair bu kimi insanların
da məhv edilməsini istəməz. Əksinə onları islah etmə yolu ilə özünü tanımağa, insan olduqları üçün
qürur duymağa çağırır, şair insanı uca məqama-arif olmağa səsləyir. Arif olan kəslər ilahi sirləri anlaya
bilər. İlahi sirlər müqəddəs kitab olan “Qurani-Kərim”də verilmişdir. Şair bəzi şeirlərində
anlayanların yalnız ariflər olduğuna işarə edir:
Çün bizə məlum olubdur məniyi-ümmül-kitab,
Arifəm, səmimə sığmaz zahidin əfsanəsi.
Buradakı “ümmül-kitab (kitabın anası) Quranın “Fatihə” surəsi anlamındadır. Bu surənin daxili
mənasını ilahi sirlər təşkil edir və bu sirlər arif olana-hürufilərə məlumdur. Belə bir uca məqama
yüksələn ariflər – hürufilər üçün zahidin dedikləri mənasız sözlərdən başqa bir şey deyildir.
Hürufi təliminə əsaslanan şair insanı müqəddəsləşdirir, onun alçaldılmasını, incidilməsini lənətləyir.
Şairin insanı yer üzünün əşrəfi görməsi, “ənəl-Həqq” adlandırması dırnaq arası din xadimlərinə sərf
etmirdi. Onlar avam camaatı din adı altında kölgəyə sürükləlirdi. Güya şair “Haqq mənəm” deyərək
“Allah-Yaradan mənəm” ifadəsini işlətmişdir. Əslində Nəsiminin “Haqq mənəm” ifadəsində insanın
haqlı olmasını haqqa yaxın olmasını uca yaradana saysız illərdir itaət edən mələklərdən belə insanın
uca-haqq olmasını qeyd etmişdir. Bu məsələ müqəddəs kitabımız “Qurani-Kərim” kitabında da
yazılmışdır. Şairin son şerlərindən hesab olunan “Ağrımaz” şerində şair haqqı – Allahı inkar etmirdi,
əksinə onu təbliğ edirdi:
Şişəni çün daşə çaldım, həqqi izhar eylədim,
Çeşmi-əhval ağrıdın arif bəsnlər ağrımaz.
Key words: human, Islam, poet, book, language
The work of Imadeddin Nasimi, who was known for his wide knowledge, brilliant talent, high art culture
and invaluable services in the spread of literacy, was a new page in Azerbaijani literature and culture.
Nasimi's art sounds like a symphony written with admiration for human beauty and human strength. But
this beauty is not unique to all people. It belongs to perfect people who know and understand themselves.
That is why the poet calls a perfect man "the soul of my soul" and even emphasizes the importance of
prostrating to him. According to the poet, those who do not worship the beauty of a perfect man and do
not admire him are ignorant beings who have gone astray. But the humanist poet does not want such
people to be destroyed. On the contrary, he urges them to know themselves through correction, to be
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proud of being human, and the poet calls man to be exalted. Those who are knowledgeable can
understand the mysteries of God. Divine mysteries are given in the Holy Book, the Holy Quran. The
poet points out to us in his poems that these poems and those who understand are only wise:
Because we know that the book of me,
Arif, the legend of a sincere hermit.
Umm al-Kitab (the mother of the book) here means Surat al-Fatihah of the Qur'an. The inner meaning
of this surah is the divine mysteries, and these mysteries are known to the learned. The sages who rise
to such a high position are nothing but meaningless words spoken by a hermit to the Hurufs. Based on
the teachings of the alphabet, the poet sanctifies man, curses his humiliation and persecution. The fact
that the poet considered man to be the most honorable of the three worlds and called him "Anal-Haqq"
did not help the clergy. They dragged the common people into the shadows in the name of religion. It is
as if the poet used the phrase "I am God-Creator" by saying "I am the Truth". In fact, in Nasimi's phrase,
"I am the Truth," he mentions that man is superior to the truth, even from the angels who have worshiped
him for many years. This issue is also written in our holy book, the Holy Quran. In the poem "Painless",
which is considered one of the last poems of the poet, the poet did not deny the truth - God, but preached
it:
I hit the bottle with a stone, I confessed the truth,
The fountain-mood hurts, but the wise do not hurt.
GİRİŞ
XIII-XIV əsrlərdə baş vermiş ictimai-siyasi və tarixi hadisələr Azərbaycanda, eləcə də Şamaxıda
sabitliyin pozulmasına səbəb oldu. Xarici işğalçılara qarşı baş verən üsyanlar insan qırğınına, şəhər
və kəndlərin dağılmasına səbəb olurdu. Yerindən, yurdundan didərgin düşən əhali başqa ölkələrə üz
tutur, xəstəlik, aclıq və öıümlə qarşılaşırdı. Belə bir mühit də açıq və gizli mübarizə üçün zəmin oldu.
Müxtəlif təriqətlərin, cərəyanların yaranmasının bir mühüm səbəbi də məhz bu idi. Azərbaycanda
Yaxın və Orta Şərqdə ən geniş yayılmış təriqət isə hürufilik idi. Hürufiliyə görə, Allah insanda və
mövcud olan bütün varlıqlarda təcəssüm tapır. Elə buna görə də insan öz varlığındakı ilahi nuru
dərk etməlidir. Bunun üçün insan daim oxumalı, təkmilləşməli, qəlbini saflaşdırmalıdır. İnsanı
müqəddəs sayır, insana əzab verməyə, onun öldürməyə qarşı çıxırdılar. Feodal hakim dairələrinin,
dırnaq arası islam xadimlərinin hürufiləri təqib və edam etmələrinin mühüm səbəbləridə bunlar idi.
Geniş biliyə, parlaq istedada, yüksək sənətkarlıq mədəniyyətinə malik olan, hürufiliyin yayılmasında
əvəzsiz xidmətləri olan İmadəddin Nəsimi məhz belə bir keşməkeşli bir dövrdə yaşamı, fəaliyyət
göstərmişdir.
ARAŞDIRMA
Nəsimi yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətində yeni bir səhifə idi. Üç dili mükəmməl
bilməsi sayəsində Nəsimi Yaxın Şərq bədii fikrinin ən gözəl naliyyətinə yiyələnmişdir. Şairin
əsərlərinin təhlili göstərir ki, Nəsimi Şamaxıda o dövrün ən yaxşı elm ocaqlarının tələbinə cavab
verəcək dərəcədə kamil təhsil alıb. O, klassik Şərq və qədim Yunan fəlsəfəsinin, habelə ədəbiyyatını
dərindən mənimsəmiş, islam və xristianlıq dinlərinin əsaslarına yaxından bələd olmuş, tibb,
astronomiya, astrologiya, riyaziyyat və məntiq elmlərinə dərindən yiyələnmişdir.
İctimai-fəlsəfi lirikanın ən qüdrətli yaradıcılarından olan Nəsimi şerlərini müxtəlif janrlarda
yazmışdır. Bədii irsində qəzəl, qəsidə, tuyuq, rübai, müstəzad, məsnəvi və.s yer almışdır. Zəngin irsi
qalan şairin əsərlərini mövzusuna, ideya istiqamətinə görə iki böyük qismə ayırmaq olar. 1.Dünyavi
2.Təriqət
Nəsiminin dünyavi şerlərində dünyavi məhəbbətin və gözəlliyin tərənnümünə həsr olunanlar, ictimaifəlsəfi məzmunda yazılanlar, təbiətə həsr edilənlər də var. “Neylərəm”, “Etməgil”, “Yanaram” tipli
şerlərində tərənnüm edilən sevgili, məhbub adəm övladı olub bəşəri xislətlidir, real gerçəkliyin, maddi
aləmin yetirməsidir.
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Nəsimi 3 dildə yazsa da onun azərbaycanca şerlərinin dili həm zənginliyi, həm də xalq nitqinə
yaxınlığı ilə seçilir. Atalar sözləri, zərb-məsəllər, hikmətli sözlər burada çoxluq təşkil edir. Nəsiminin
rübailəri Azərbaycan xalq şeri nümunələri olan bayatılara çox yaxındır, şerlərində bəzən elə misra və
beytlərə rast gəlinir ki, başdan başa günümüzdə işləyən sözlərdən ibarətduir.
Nəsiminin sənətkarlığı insan gözəlliyinə , insanın gücünə heyranlıqla yazılmış bir simfoniya kimi
səslənir. Ancaq bu gözəllik bütün insanlara xas deyil. Özünü tanımış və dərk etmiş kamil insanlara
məxsusdur. Buna görədə şair kamil insanı “canımın canı” adlandırır və hətta ona səcdə etməyin vacib
olduğunu göstərir. Kamil insanın gözəlliyinə səcdə etməyənlər, ona heyran olmayanlar isə şairə görə
haqq yolundan çıxmış, düşüncəsiz varlıqlardır. Ancaq humanist şair bu kimi insanların da məhv
edilməsini istəməz. Əksinə onları islah etmə yolu ilə özünü tanımağa, insan olduqları üçün qürur
duymağa çağırır, şair insanı uca məqama-arif olmağa səsləyir. Arif olan kəslər ilahi sirləri anlaya
bilər. İlahi sirlər müqəddəs kitab olan “Qurani-Kərim”də verilmişdir. Şair bizi şerlərində bu şerlərin
və anlayanların yalnız ariflər olduğuna işarə edir:
Çün bizə məlum olubdur məniyi-ümmül-kitab,
Arifəm, səmimə sığmaz zahidin əfsanəsi.
Buradakı “ümmül-kitab (kitabın anası) Quranın “Fatihə” surəsi anlamındadır. Bu surənin daxili
mənasını ilahi sirlər təşkil edir və bu sirlər arif olana-hürufilərə məlumdur. Belə bir uca məqama
yüksələn ariflər – hürufilər üçün zahidin dedikləri mənasız sözlərdən başqa bir şey deyildir.
NƏTİCƏ
Yaradıcılığının ilk dövrlərində Nəsimi də ustadı Nəimi kimi sufizim mövqeyində dayanır, öz əsərlərini
“Hüseyn”, “Seyd Hüseyn”, “Seyid” təxəllüsləri ilə yazır. Nəsimi bir qədər sonra Fəzulullah Nəiminin
yaratdığı hürufiliyə tapınır və onun əsas müddəalarını təbliğ edir. “Söz”, “Sığmazam”, “Mənəm, mən”
rədifli şerlərində şair hürufi termini və anlayışlara xeyli yer vermişdir. Hürufi təliminə əsaslanan şair
insanı müqəddəsləşdirir, onun alçaldılmasını, incidilməsini lənətləyir. Şairin insanı yer üzünün əşrəfi
görməsi, “Ənəl-Həqq”, yəni “Haqq mənəm” adlandırılması dırnaq arası din xadimlərinə sərf etmirdi.
Onlar avam camaatı din adı altında köləliyə sürükləyirdi. Nəsiminin bir “Haqq mənəm” kəliməsini
əllərində əsas tutub şairi daim təqib etmişlər:
Bulmişam həqqi, ənəlhəq söylərəm,
Həq mənəm, həq məndədir, həq söylərəm.
Gör əsrarı nə müğləq söylərəm,
Sadiqəm qövlümdə, səddəq söylərəm.
Güya şair “Həqq mənəm” deyərkən “Allah mənəm” ifadəsini işlətmişdir. Əslində Nəsiminin “Haqq
mənəm” ifadəsində insanın haqlı olmasını, haqqa yaxın olmasını qeyd etmişdir. Bu məsələ müqəddəs
kitabımız “Qurani-Kərim” kitabında da yazılmışdır. Şairin son şerlərindən hesab olunan “Ağrımaz”
şerində şair haqqı – Allahı inkar etmirdi, əksinə onu təbliğ edirdi:
Şişəni çün daşə çaldım, həqqi izhar eylədim,
Çeşmi-əhval ağrıdın arif bəşərlər ağrımaz.
“Həqq” sözünə leksik – semantik baxımdan yanaşdıqda belə bu sözü yalnız “Allah” mənasında deyil,
bir çox anlamda işləndiyini görərik. Günümüzdə haqq sözü - əmək haqqı, pul mənasıjnda, haqq –
hüquq, vəzifə mənasında (Məsələn: “Mən haqqımı tələb edirəm”), mənasında və.s mənalarda da
işlədilir. Bunların heç biri Yaradanın təkliyinə, varlığına şübhə etmirdi. Nəsimi sözün həqiqi
mənasında bir haqq, doğruluq, insan aşiqi idi.
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI
1.İmadəddin Nəsiminin seçilmiş əsərləri I cild. Bakı 2004
2.”Nəsimi və xalq poeziyası” Məmmədhüseyin Təhmasib Bakı 2010
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BÖYÜK QƏLƏBƏNİN ELMİ-NƏZƏRİ MAHİYYƏTİNİN TƏBLİĞİ
Vəli Qarayev, b.ü.f.d.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Genetik Ehtiyatlar
İnstitutunun Beynəlxalq və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri
XÜLASƏ
Azərbaycan Respublikası ərazisinin 20%-i XX əsrin 88-ci illərindən başlayaraq 30 ildən artıq müddətdə
Ermənistan tərəfindən işğal edildi. Təkcə Azərbaycan ərazisindən deyil, Ermənistan ərazisi də istisna
edilməməklə bir milyondan artıq yerli türklər, Azərbaycan türkləri öz tarixi torpaqlarından məqsədli
olaraq ermənilər tərəfindən qovuldular. Azərbaycan türklərinə qarşı planlı olaraq soyqırım, Xocalı
faciəsi törədildi, əmlakları talan edildi, işğal olunmuş ərazilərin təbii yeraltı və yerüstü sərvətləri
amansızcasına istismar olundu. Fauna və flora ilə zəngin meşələrin qırılması, minilliklər boyu mövcud
olan meşə substratlarının məhv edilməsi ekoloji terror ermənilər tərəfindən qəsdən həyata keçirildi,
nəticədə biomüxtəliflik və biosferin davamlılığı çox ciddi mənfi təsirlərə məruz qaldı. Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün tanınması və işğalçı ermənilərin ərazini tərk etmələri ilə bağlı nüfuzlu Beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən çoxsayda qərarlar qəbul edilməyinə baxmayaraq, işğalçılara qarşı əraziləri tərk
etmələri üçün əsaslı tədbirlər görülmədi. Ermənilər 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixində işğalçılığı davam
etdirərək hərbi hücuma keçdilər və qarşılığında Azərbaycan Ali Baş Komandanın əmri ilə Orduya əks
hücuma keçmək haqqında əmr verildi. 44 günlük 2-ci Qarabağ Müharibəsi Böyük Qələbə ilə
nəticələndi. Azsərbaycan Respublikası Prezidentinin Beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində yeridiyi
düzgün diplomatik siyasəti, 30 ildən çox müddətdə xalqın təmkinlilik, səbr nümayiş elətdirməklə, həm
də sıx həmrəyliyi və güclü ordu sayəsində Böyük Qələbə qazanıldı. İnsanların maarifləndirilməsi bu
Qələbənin elmi-nəzəri mahiyyəti nəzərə alınmaqla həyata keçirilməlidir.
Açar sözlər: 2-ci Qarabağ müharibəsi, islami dəyər, qan yaddaşı, ədəbiyyat, böyük qələbə, təbliğ.
GİRİŞ
Azərbaycan Respublikası 30 ildən artıq müddətdə ərazisinin 20%-nin işğal altında qalmasına
baxmayaraq, beynəlxalq sülhün təmin olunması tələblərinə əməl etməklə xalqı ictimai səbir və
təmkinlilik nümayiş etdirib.Qəbul edilmiş ikitərəfli atəşkəsə və münaqişə ilə bağlı beynəlxalq
təşkilatların müəyyən etdiyi öhdəlikləri yerinə yetirib. İşğalçı Ermənistanın Azərbaycan ərazisində
işğala son qoymamışdır, atəşkəsi 30 il ərzində pozmaqla yanaşı, beynəlxalq təşkilatların çıxardığı
qətnamələrə, digər hüquqi sənədlərə əməl etməyərək 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixində hücumuna cavab
olaraq Azərbaycanın Ali Baş Komandanının əmri ilə Ordu ölkə ərazisinin bütövlüyünün təmin
olunması üçün əks hücuma keçdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin düzgün
diplomatik siyasəti, xalqın sıx həmrəyliyi və güclü ordu sayəsində 44 günlik 2-ci Qarabağ müharibəsi
08 noyabr tarixində Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi ilə Ermənistan üzərində Böyük Qələbə ilə
başa çatdı. Böyük Qələbənin ümumilikdə əsas hərəkətverici qüvvəsi Azərbaycan xalqının, türk
millətinin öz azadlığı, haqq-ədalətin bərqərar olması yolunda, islami dəyərlərə əsaslanan Allah yolunda
mübarizliyindədir. Bu Türkün tarixinə “qızıl hərflər”lə yazılan xalqının yalnız son 100 illik tarixində
üçüncü möhtəşəm uğuru, Böyük Qələbə idi. Bu Qələbənin 3 amilinin ayrı-ayrılıqda hər birinin və
ümumilikdə hərəkətverici əsas qüvvəsinin müəyyənləşdirilməsi və ictimaiyyətin maarifləndirilməsində
təbliğ olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Böyük Qələbə, düzgün diplomatik siyasət, xalqın sıx
həmrəyliyi və güclü ordu baxımından, həm də Allahın zəfəridir. Böyük Qələbə Azərbaycan xalqının,
türk millətinin Allah yolunda cihad edərək öz əzəli torpaqlarına, yeraltı və yerüstü sərvətlərinə sahib
çıxmaqla, həm də 30 ildən çox bir müddətdə işğal altında məhbus həyatı keçirən təbiətin ümumbəşəri
bioloji müxtəlifliyinin bir hissəsi olan genetik ehtiyatlarının erməni terrorundan qurtulması və ərazidə
biosenozluğun tamlığının bərpa olunması üçün münbüt şəraitin yaradılmasına səbəb
oldu.
Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarının azadlığı uğrunda şəhid olanların, habelə Qələbə gününün
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arzusu və həsrəti ilə yaşayaraq öz həyatlarını xalqının, millətinin yolunda girov qoyaraq dünyasını
dəyişmiş ədiblərimizin, tarixçilərimizin, ictimai-siyasi dövlət və elm xadimlərimizin ruhları şad oldu
2020-ci ilin 08 noyabr günü. Ərazinin 30 illik məhbusda olan bütün məxluqatı, bitki, heyvan , dağı da ,
dərəsi də bu işğaldan qurtuldu. Odur ki, ictimaiyyətin, gənc nəsilin maarifləndirilməsi baxımdan Böyük
Qələbənin əsaslandırılmış elmi-nəzəri mahiyyətinin daima düzgün olaraq təbliği çox vacibdir. Böyük
Qələbə Allaha sevgi, vətənə və torpağa güclü bağlılığı olan Azərbaycan xalqının, ümumilikdə bir
hissəsi olduğu türk millətinin qələbəsidir. Bu Qələbə türk ailəsində Dünyaya gəldiyi ilk gündən qulağı
Azan səsi və ana laylası eşidən, vətəninə, torpağına məhəbbət, dövlətçiliyin qorunması və vacib
atributlarından olan Bayrağını qorumaq və mühafizə etmək ruhunda təhsil alan cəsur əsgərlərin,
zabitlərin, ruhları Haqqın dərgahına yüksələn şəhidlərin qələbəsi idi.
ARAŞDIRMALAR
Azərbaycan Respublikası ərazisinin 20%-inin XX əsrin 88-ci illərindən başlayaraq Ermənistan
tərəfindən 30 ildən artıq müddətdə işğal edilməsi nəticəsində, tarix böyu türklərə məxsus olmuş
ərazilərdən bir milyondan artıq yerli Azərbaycan türkləri öz tarixi torpaqlarından məqsədli olaraq
ermənilər tərəfindən qovuldular.Bu işğal, ermənilər tərəfindən türklərə qarşı həyata keçirilən soyqırımla
(Xocalı faciəsi) yanaşı, həm də təbiətin yeraltı və yerüstü sərvətlərinə qarşı, fauna və flora ilə zəngin
meşələrin qırılması, minilliklər boyu mövcud olan meşə substratlarının və döşənəklərinin məhv edilməsi
nəticədə biomüxtəliflik və biosferin davamlılığı çox ciddi mənfi təsirlərə məruz qaldı.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması və işğalçı ermənilərin ərazini tərk etmələri haqqında
nüfuzlu Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 1992-2008-ci illərdə Azərbaycanın haqq işi ilə bağlı çoxsayda
qərarlar, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 mühüm qətnaməsi [1], BMT Təhlükəsizlik Şurası sədrinin 7
bəyanatı [2], BMT Baş Assambleyasının 1 sənədi [3], ATƏT-in 7 sənədi [4], Avropa Birliyinin 7 Brüssel
Bəyannaməsi [5] və 3 bülletendə nəşr olunan kommunikasiyalar, Avropa Şurası Parlament
Assambleyasının 11 sənədi [6],İslam Konfransı Təşkilatının 15 qətnamə [7] ümumilikdə 54 mühüm
beynəlxalq akt qəbul edildi, lakin işğalçı Ermənistana qarşı ciddi sanksiyalar tətbiq olunmadığından
nəinki işğal etdiyi ərazilərdən çəkilmədi, hətta yeni-yeni əraziləri də qəsb etmək niyyətində oldu və
işğalçılıq siyasətini davam etdirdi. Azərbaycan xalqı beynəlxalq sülhün təmin olunması üçün ictimai
səbir və təmkinlilik nümayiş etdirib, qəbul edilmiş ikitərəfli atəşkəsə və münaqişə ilə bağlı beynəlxalq
təşkilatların müəyyən etdiyi öhdəlikləri yerinə yetirib. İşğalçı Ermənistan isə Azərbaycan ərazisində
işğala son qoymadı, atəşkəsi 30 il ərzində pozmaqla yanaşı, beynəlxalq təşkilatların çıxardığı
qətnamələrə, digər hüquqi sənədlərə əməl etmədi, təkrarən 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixində hərbi
hücumu isə cavabsız qalmadı. Azərbaycanın Ali Baş Komandanının əmri ilə Ordu ölkə ərazisinin
təhlükəsizliyi və bütövlüyünün təmin olunması üçün əks hücuma keçdi. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin düzgün diplomatik siyasəti, xalqın sıx həmrəyliyi və güclü ordu sayəsində XX əsrin sonu
və XXI əsrin birinci onilliyindən başlanan və Azərbaycanın 20 faizdən çox ərazisinin erməni işğalına
2020-ci il 27 sentyabr tarixində başlayan və 44 gün davam edən 2-ci Qarabağ müharibəsində 8 noyabr
tarixində Suşa şəhərinin azad edilməsi ilə son qoyuldu.
YENİLİKLƏR
Böyük Qələbənin elmi-nəzəri mahiyyəti. Böyük Qələbənin 4 amilinin ictimaiyyətin
maarifləndirilməsində təbliğ olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qələbənin ümumilikdə əsas
hərəkətverici qüvvəsi Azərbaycan xalqının, türk millətinin öz azadlığı, haqq-ədalətin bərqərar olması
yolunda, islami dəyərlərə əsaslanan Allah yolunda mübarizliyindədir.
Bu Qələbə Allaha sevgi, vətənə və torpağa güclü bağlılığı olan Azərbaycan xalqının, ümumilikdə türk
ailəsində Dünyaya gəldiyi ilk gündən qulağı Azan səsi və ana laylası eşidən, vətəninə, torpağına
məhəbbət, dövlətçiliyin qorunması və vacib atributlarından olan Dövlət Bayrağını daima ucaltmaq,
qorumaq və mühafizə olunmasında çalışmış sərkərdələrin, cəsur əsgərlərin, zabitlərin, ədiblərin, elm və
mədəniyyət xadimlərinin, tarixçılərin, ictimai-siyasi xadimlərin ruhları Haqqın dərgahına yüksələn
şəhidlərin qələbəsi idi.
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Böyük Qələbə 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsi Türk dünyasının tarixinə “qızıl hərflər” lə yazılan
Türkün yalnız son 100 illik tarixində üçüncü möhtəşəm uğuru [8], Allahın möcüzəsi idi. İkinci
uğuru 2016-cı il 15 iyul tarixində İstanbul və Ankarada baş vermiş dövlət çevrilişi cəhdinin baş
tutmaması [9].
Birinci
uğur isə
1915-ci
ildə
Osmanlı
dövlətinin
Britanya
İmperatorluğu, Fransa ve Rusiyadan ibarət müttəfik dövlətlərə qarşı müharibədən zəfərlə çıxması idi
[10].Bununla belə, Azərbaycanın tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi 1993-cü il iyunun 15-i də ölkə
tarixinə qızıl hərflərlə yazılmış hadisədir. Həmin gün Ümummilli Lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə
qayıdışı ilə Azərbaycanda o zaman hökm sürən dərin ictimai-siyasi böhrana son və respublikada dövlət
quruculuğunun, sosial-iqtisadi inkişafın təməli qoyulub. Ölkənin müstəqilliyinin itirilməsi təhlükəsi
aradan qaldırılıb, iqtisadiyyatı və hərbi sənayesi inkişaf edib, güclü ordu formalaşmaqla Böyük
Qələbənin baş verməsi üçün zəmin yaradılıb.
İslami dəyəri. 2-ci Qarabağ müharibəsində Böyük Qələbənin elmi-nəzəri mahiyyəti ilk öcə türk
millətinin öz həyat tərzində islami dəyərlərə sıx bağlılığı ilə əsaslandırılmalıdır. Böyük Qələbə
ümumilikdə əsas hərəkətverici qüvvəsi olan xalqın, türk millətinin öz azadlığı, mübarizliyinin haqqədalət yolunda olmaqla islami dəyərlərə əsaslanır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yeritdiyi
düzgün diplomatik siyasəti, xalqın sıx həmrəyliyi və güclü ordunu özündə ehtiva edən Böyük Qələbə,
həm də Allahın zəfəridir.
Allah yolunda həmişə cihad eləmiş, mübarizə aparmış qüvvə olan “ xeyir ” in daha çox “şər”in
hücumlarına, təziqlərinə məruz qalmasına baxmayaraq, sonda Allahin izni və gücü sayəsində qalib olan,
həm Türkiyə, həm də Azərbaycandır [12]. Allaha sevgi, vətənə və torpağa güclü bağlılığı olan
Azərbaycan xalqının, ümumilikdə bir hissəsi olduğu türk millətinin qələbəsidir. Bu Qələbə türk
ailəsində Dünyaya gəldiyi ilk gündən qulağı Azan səsi və ana laylası eşidən, vətəninə, torpağına
məhəbbət, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə və məktəbdə dövlətçiliyin qorunması və vacib atributlarından
olan Bayrağını qorumaq və mühafizə etmək ruhunda təhsil alan cəsur əsgərlərin, zabitlərin, ruhları
Haqqın dərgahına yüksələn şəhidlərin qələbəsidir.
Vətənpərvərlik ruhlu ədəbiyyat. Allah yolunda olmaq, beynəlmiləl ruhlu, ədalətlilik, vətənə və
torpağa bağlılıq hisslərinin uşaqlıqdan vətəndaşlarına aşılanmasında da ədəbiyyatın rolu böyükdur.
Vətənpərvərliyin və torpağa bağlılığın əsasının ailədə qoyulması, həm də ümumiyyətlə gənc nəsilin
tərbiyəsində və ictimaiyyətin islami dəyərlərdən irəli gələn mənəviyyatının formalaşmasında,
maariflənməsində ədəbiyyatın çox böyük və əvəzsiz rolu olmuşdur. Vətəndaşların insanlığa yardım
etməsi, dürüst və ədalətli olması, məmləkətini sevməkdən usanmaması və yorulmamağını tərənnüm
edən islami dəyərli ədəbiyyatdan ilham alan anaların bayatı laylaları ilə gözünü bu dünyaya açan
körpələrin bu ruhda böyüməsi, vətənini sevməsi, torpağına-elinə bağlılığı insanlarının şəhidlik zirvəsinə
yüksəlməsinə səbəb olur.
İslami dəyərlərdən qaynaqlanan atalar məsəllərini unutmamaq, gücün elmdə və birlikdə olması, başqa
cür heç kəsin heç kəsə üstünlük eləyə bilməməsi, səbrlə hər şeyə nail olmağın mümkünlüyü, haqqın
yalnız nəzilə bilərək heç vaxt üzülməməsi, su gələn arxa bir də gəlməsinin reallığı, bu dünyada yalnız
Allahın yolu ilə ona üz tutaraq getmək nəticəsində olmuşdur türkün Qələbələri. Böyük Qələbənin
mahiyyətinin təbliğində və tədris olunmasında bu mühüm amillərin hər birinin əhəmiyyətinin şərh
olunması, türkün tarixində baş vermiş hadisələrin, möcüzələrin izahında əlaqəli rolunun elmi əsaslarla
mübahisələndirilməsi ən vacib şərtlərdəndir.
NƏTİCƏ
Türk millətinin son 100 ildəki uğurları, Allahın möcüzələri 1915-ci ildə Çanaqqala savaşının zəfəri,15
iyun 1993-cü il Milli Qurtuluş Günü, 15 iyul 2016-cı ildə Türkiyədə dövlət çevrilişi cəhdinin
uğursuzluğu və 2020-ci ildə 44 günlük İkinci Qarabağ Müharibəsində Böyük Qələbənin ümumən elminəzəri mahiyyəti islami dəyərlərə bağlıdır.
Bu Qələbə nəinki 30 ildən çox müddətdə işğal altında olan ərazilərin sadəcə işğaldan azad olunmasıdır,
həm də türk millətinin əsrlərlə haqsızlığa, ədalətsizliyə qarşı dünyada apardığı mübarizliyinin “qan
yaddaşı” nda, “gen”ində mövcud olanların yaranmış şəraitdə özünü biruzə verməsidir.
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Bu Qələbə islami dəyərlərdən irəli gələn türk millətinin mübarizliyi və torpağına bağlılığı,vətəninin
azadlığı uğrunda şəhid olmaq əzmini nəzərə alaraq illərlə səbr və təmkinlilik nümayiş etdirməklə ölkə
iqtisadiyyatını və hərbi sənayesini daha da gücləndirməkdə davam edən, öz diplomatik siyasətində dost,
qardaş dövlətlərin seçimini düzgün həyata keçirən və dəstəyinə, habelə xalqın həmrəyliyinə və Ordunun
gücünə arxalanan uzaqgörən Dövlət Başçısının yeritdiyi düzgün diplomatik siyasətinin nəticəsidir.
Böyük Qələbə Dünyanın kiçik bir dövlətində “xeyir”in (türk millətinin) beynəlxalq miqyasda “şər”
qüvvələrə, ədalətsizliyə, haqsızlığa qarşı apardığı mübarizənin nəticəsidir. Allah yolunda həmişə cihad
eləmiş, mübarizə aparmış qüvvələrindən biri olan “xeyir”in daha çox “şər”in hücumlarına, təziqlərinə
məruz qalan və sonda Allahin izni və gücü sayəsində qalib olan, həm Türkiyə, həm də Azərbaycan
nəzərdə tutulur.
Amalı hiyləgərlik, böhtan və saxtakarlıq, fitnə fəsadla haqq işinə qarşı düşməncəsinə həmlə etmək olan
düşmənin sonda ölümə məhkum olmasının qaçılmaz olması [13].
Bu Qələbə, həm də Azərbaycanın 30 ildən çox müddətdə işğal altında olan 20 faizdən çox ərazisinin,
yeraltı və yerüstü sərvətlərinin, məhbus həyatı keçirən təbiətin bioloji müxtəlifliyinin bir hissəsi olan
genetik ehtiyatlarının erməni terrorundan qurtulması və biosenozluğun tamlığının, biosferin
dayanıqlığının təmin olunmasında rolu olan bir qələbədir.
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI
1. AR Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, səh. 27-31
2.AR Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, səh. 32-38
3. AR Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, səh. 39
4. AR Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, səh. 41-48
5. AR Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, səh. 50-57
6. AR Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, səh. 58-71
7. AR Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, səh.72-93
8.Vətən müharibəsində Qələbəyə həsr olunmuş Zəfər paradında İlham Əliyevin nitqi.
İlham Əliyevin nitqi. Vikipediya
9.Türkiyədə dövlət çevrilişinə cəhd (2016) ,Vikipediya
10. Çanakkale Savaşı (1915)Vikipedi
11.Milli Qurtuluş Günü - Azərbaycanın taleyini dəyişən zəfər tarixi, Azərbaycan Dövlət İnformasiya
Agentliyi, 13.06.2022
12.Nizami Gəncəvi, “Xeyir və Şər” əsəri
13. Məhəmməd Füzuli, “Padşahü-mülk” qitəsi.
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ÖZET
Antik Çağ’dan beri üretilen dokuma resimler, resimsel anlatımları yansıtan ve kilim tekniği ile yapılan
atkı yüzlü dokumalardır. Bu dokumalar, dokuma enince devam etmeyen atkı ipliklerinin, boyanmamış
çözgü ipliklerinin arasından, bir alttan bir üstten geçirilmesi sonucu oluşur. Hangi dönemde ve kültürde
ortaya çıktığı bilinmeyen bu uygulamaların 14. yüzyıldan itibaren Avrupa'da popüler olduğu
bilinmektedir.
Tarih boyunca bazı kültürler dokuma resim üretiminde model aldığı figürleri gerçekçi bir üslup ile
dokumayı amaçlamışlardır. Dünyayı ve nesneleri mümkün olduğunca gerçek görünüşleriyle resimlemek
başarının ölçütü sayılmıştır. Bu başarıyı sağlayabilmek için çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir. Bu
yöntemlerden birisi karton adı verilen taslaklalardır. Karton, dokunması planlanan kompozisyonun renk
alanlarının belirlendiği kodlanmış taslaklardır. Bir bakıma renk alanları belirlenmiş resimlerdir
denilebilir. Dokumacılara rehberlik eden karton, tezgâhtaki çözgü ipliklerinin hemen arkasına
yerleştirilir. Kodlanmış renk alanları referans alınarak taslağın aynısı dokunur.
Gerçekçi figüratif dokuma resmin oluşabilmesi model aldığı resmin görsel niteliklerine bağlıdır.
Gerçekçi bir görünüm ise yalnızca dönemin ressamları tarafından üretilen resimler ile sınırlı kalmıştır.
Ancak 1839 yılında fotoğrafın icadı ile resim sanatında, gerçeklik anlayışında bir devrim yaşanmış ve
sonraki dönemlerde bu icadın etkileri dokuma resim sanatında da görülmüştür.
İcadından sonraki uzunca yıllar, dokuma resim sanatında pek sık kullanılmasa da fotoğraf, günümüzde
birçok dokuma resim sanatçısı tarafından kullanılmaktadır. Bu çalışmada, fotoğraftan yararlanan
dokuma resim sanatçıları ve ürettikleri çalışmalar üzerinde durulacaktır. Uyguladıkları yöntemler ve
ortaya çıkan sonuçlar dokuma resim üretiminde görsel etkiyi ne derece etkilediği incelenecektir.
Anahtar kelimeler: Dokuma Resim, Gerçekçi Dokuma, Fotogerçekçi Dokuma,

ABSTRACT
Tapestries produced since Antiquity are weft-faced weavings that reflect pictorial expressions and are
made with the kilim technique. These weavings are formed as a result of passing the weft yarns, which
do not reach in the width of the woven, between the undyed warp yarns, from one bottom to the other.
It is known that these practices, which are unknown in which period and culture, have been popular in
Europe since the 14th century.
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Throughout history, some cultures have aimed to weave the figures they take as models in the production
of tapestries with a realistic style. Painting the world and objects with their real appearance as much as
possible was considered the criterion of success. Various methods have been developed to achieve this
success. One of these methods is the drafts called cartoon. Cartoon is coded sketches in which the color
areas of the composition that is planned to be weave are determined. In a way, it can be said that they
are pictures whose color areas are determined. These cartoons, which guide the weavers, are placed just
behind the warp threads on the loom. The same sketch is woven with reference to the coded color areas.
The formation of a realistic figurative tapestry depends on the visual qualities of the picture it takes as
a model. A realistic appearance, on the other hand, was limited only to the paintings produced by the
painters of the period. However, with the invention of photography in 1839, there was a revolution in
the realism and the effects of this invention were also seen in the art of tapestry in the following periods.
Although for many years after its invention, photography was not used often in the art of tapestry, today
it is used by many weaving artists. In this study, weaving artists who use photography and the works
they produce will be emphasized. The methods they apply and the results will be examined to what
extent they affect the visual effect in the production of tapestry.
Keywords: Tapestry, realistic göbelin, fotorealistic weaving
GİRİŞ
Antik Çağ’dan beri üretilen dokuma resimler, resimsel anlatımları yansıtan ve kilim tekniği ile yapılan
atkı yüzlü düz dokumalardır. Dokuma resim, sadece belirlenmiş renk alanını oluşturan ve dokuma
boyunca devam etmeyen atkı ipliklerinin dik açıdaki çözgü iplerinin bir önünden, bir arkasından
geçirilerek dokunmasıyla oluşmaktadır. Dikey veya yatay tezgâhlarda basit el aletlerinin kullanımıyla
üretilebilen bu uygulamalar genellikle yün, keten, pamuk ve değerli metal iplikler ile üretilmişlerdir. İlk
olarak nerede üretilmeye başladığı tam olarak bilinmese de 14. ile 18. yüzyıllar arasında özellikle
Avrupa ülkelerinde yoğun bir şekilde üretilmişlerdir. Devlet, kiliseler ve soylular için özel olarak
üretilen dokuma resimler genellikle iddialı alegorik veya tarihi olayları betimlemektedir.
“Dokuma resimlerin önemli özelliklerinden biri, yapıldığı dönemi yansıtan bir belge niteliği taşımasıdır.
Kahramanlık hikâyelerini, peyzajları, dinsel konuları, sembolik anlatımları ve mitolojik öyküleri konu
edinen dokuma resimler, üretildiği ülkeye, şehre, aileye ya da döneme dair bilgi veren bir kaynak olarak
da kabul edilir. Dokuma resim, özellikle 11. ve 12. yüzyıllarda freskler gibi çeşitli öyküleri tasvir ettiği
için didaktik nitelik taşımıştır. Bu nedenle halkı aydınlatma işlevine de sahip olan dokuma resimler,
estetik görünümünün ve statü simgesi olmasının yanında, eğitici bir yöne de sahip olmuştur. Bu yüzden
konu aldığı olayları ve figürleri yansıtırken gerçekçi bir ifade biçimini benimsemiştir” (PIANZOLA,
1974).
Tarih boyunca bazı kültürler dokuma resim üretiminde model aldığı figürleri gerçekçi bir üslup ile
dokumayı amaçlamışlardır. Dünyayı ve nesneleri mümkün olduğunca gerçek görünüşleriyle resimlemek
başarının ölçütü sayılmıştır. Bu başarıyı sağlamak için çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir. “Bu
yöntemlerden en önemlisi karton (Cartoon) adı verdikleri taslaklardır. Karton, dokunması planlanan
görselin önceden belirlenmiş renk alanlarını ve kodlarını gösteren, çözgü ipliklerinin tam arkasına
yerleştirilerek dokumacıya rehberlik eden ve dokunması planlanan görsel ile aynı boyutta olan
taslaklardır. Renklerin belirtildiği resim şeklindeki eskizler sonradan sadece renk sınırlarını ve kodlarını
gösteren eskizlere dönüştürülerek kullanılmaktadır” (CAVALLO, 1989).
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Şekil 1: Çözgü ipliklerinin arkasına yerleştirilmiş karton ve dokuma sürecinden bir kesit.
(Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=PePIjzHsLr0)
Gerçekçi figüratif bir dokuma resim üretiminde kartonun, dolayısıyla tamamlanmış bir tasarım önemi
oldukça büyüktür. Sonuç olarak, taslak ne derece gerçekçi bir görünüm yansıtıyorsa ortaya çıkan
dokuma resim de o derece gerçekçi bir görünüme sahip olur. Bu durumda dokuma konusunda gereken
becerinin yanında görseli oluşturma ve bu görseli eskiz haline getirme becerisinin de önemi artmaktadır.
“14. yüzyıldan itibaren Avrupa’da, özellikle kilise ve saraylar için sipariş edilen dokuma resimler
dönemin ünlü ressamları tarafından tasarlanmaktaydı. Zira gerçekçi bir görünüm yalnızca dönemin
ressamları tarafından üretilen resimler ile sınırlı kalmıştır” (JOSLYN, 2008).
Bir sahneyi ya da öyküyü betimleyen büyük, figürlü ve konulu dokuma resimler söz konusu olduğunda,
tüm dokuma planının dokuma başlamadan önce belirlenmesi gerekiyordu. Bu çalışma, çizim ya da
modeli hazırlayan ressam ile bunu dokuyan dokumacı arasında iki kısma ayrılmaktaydı. Bu işlevsel
ayrım, hem geleneksel olarak böyleydi hem de yasalarla belirlenmişti. Yine eskiz tasarımcısı olan başka
bir ressam, asıl sanatçı ve dokumacı arasında yer alıyordu. Ressamın orijinal modelini dokunacak eserin
boyutlarına göre birebir büyütüyor, eskizden dokumaya dönüşümü sağlayacak dokuma tekniğinin
kavranması ile belirlenen diğer değişiklikleri gerçekleştiriyordu (BENNETT, 2006). Ressamlar resmi
yapar, eskiz tasarımcısı bu resmi kartona dönüştürür, dokuma ustası ise tasarımı dokumaya
dönüştürürdü. Bu tür büyük ve kapsamlı eserleri yaratma çoğunlukla ressam ya da tasarımcı teknisyenler
ve son derece deneyimli dokumacılar arasındaki iş bölümü ile mümkün olmuştur.
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Şekil 2: Raphael'in karton tasarımı
(Kaynak: https://www.italian-renaissance-art.com/Raphael-Tapestries.html erişim 22.05.2021)

Şekil 3: Raphael'in karton tasarımından oluşturulan dokuma resim
(Kaynak: https://www.italian-renaissance-art.com/Raphael-Tapestries.html erişim 22.05.2021)
Resim sanatında gerçekçi bir görünüm elde etmek için birçok teknik denenmiştir. Ancak fotoğrafın icadı
ile resim, gerçeklik anlayışında bir devrim yaşamıştır. Fotoğraftan yararlanma özellikle yağlıboya
tablolarda sıklıkla başvurulan bir yöntem olmuştur. Bunun sonucunda sanatçılar tablolarında gözle
görülen gerçekliği yani nesnel gerçekliği yansıtabilmişlerdir. Buna karşın aynı uygulamanın dokuma
resimde örneklerine daha geç dönemde rastlanmaktadır.
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İcadından sonra uzunca yıllar dokuma resim sanatında pek kullanılmayan fotoğraf, özellikle 1960’lı
yıllardan sonra gerçekçi figüratif çalışmalar üreten birçok dokuma resim sanatçısı tarafından tercih
edilmiştir. Fotoğrafın sunduğu olanaklar sayesinde gerçekçiliğe bir adım daha yakın figüratif çalışmalar
ortaya koymuşlardır. Fotoğrafın görsel bir veri olarak ele alınıp kartona dönüştürülmesi Ortaçağda
dokuma resimler için bir resmin kartona dönüştürülmesi süreciyle neredeyse aynıdır. Aralarındaki en
büyük fark, birinde sadece hazır görsel veri kullanılıyor olmasıdır. Günümüzde fotoğrafı kullanan
dokuma resim sanatçıları teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgisayarın sağladığı olanaklardan
faydalanmaktadır. Bilgisayar aracılığıyla fotoğrafların renk alanları ve tonları çok kolay bir şekilde
tespit edilebilmektedir.
DOKUMA RESİM ÇALIŞMALARINDA FOTOĞRAF KULLANAN SANATÇILAR
Robert Four, fotoğraftan yararlanan dokuma resim sanatçıların başında gelen bir isimdir. 1964-75 yılları
arasında Fransa’nın Abbunson atölyelerinde dokunan “H.M. King Faisal of Saudi Arabia” adlı çalışması
bir fotoğrafın görsel niteliklerine sahiptir.

Şekil 4: Robert Four’un fotoğrafı kullanılarak Fransız atölyelerinde dokuttuğu “H.M. King Faisal of
Saudi Arabia” adlı dokuma resmi, yapım yılı 1965-1967, 60x40cm
(Kaynak: Barty Phillips, Tapestry, Phaidon Press Ltd, London, 2000,s.207)
Monique Lehman’ın ürettiği, özellikle portre dokuma resimlerinde fotoğrafın etkisi açık bir şekilde
hissedilmektedir. Sanatçı, fotoğrafların ana hatlarını çizerek kartona dönüştürmüş ve bu taslakları
çalışmalarında kullanmıştır. 1978 yılında papa II. Jean POUL’ün portresini bu yöntem ile yapmıştır.
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Şekil 5: Papa II. John Paul’un fotoğrafı(sağda) ve Monique Lehman’ın bu fotoğraftan yola çıkarak
ürettiği dokuma resim(solda)
(Kaynak: https://viva.pl/ludzie/wywiady-vivy/monique-chmielewska-lehman)

Şekil 6: Monique Lehman kendi portresini dokurken
(Kaynak: http://www.tapestryart.org/MyArt/Portraits/index.html.)
Dokumalarında fotoğrafı kullanan bir başka sanatçı ise Jon Eric Riis’tir. Riis tasarımlarını, belirlediği
alanlara fotoğrafik imgeler yerleştirerek oluşturmaktadır. Bu tasarımlarını kartona dönüştürerek dokuma
yapmaktadır. Ayrıca, fotoğraf görüntülerini birleştirerek melez figürler de oluşturmaktadır.
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Şekil 7: Jon Eric Riis, “Ancestors”
(Kaynak: https://morristowngreen.com/2021/02/12/threads-of-consciousness-tapestries)

Şekil 8: Jon Eric RİİS,“İcarus 2”
(Kaynak: https://www.jonericriis-studio.com/gallery/index.html)
Barbara Heller dokumalarında fotoğrafı kompozisyon oluşturma sırasında kullanmaktadır.
Tasarımlarını, bir takım fotoğrafik görüntüleri kolaj yoluyla birleştirerek oluşturmaktadır ve şöyle
açıklamaktadır; “Benim için görüntü her zaman en önemli şeydir ve yöntem görüntüye hizmet
eder. Genelde kendi fotoğraflarımdan çalışırım, genellikle aradığım mesajı ve duygusal etkiyi
desteklemek için resimleri bir araya getiririm. Daha sonra görüntüleri nispeten küçük bir ölçekte
(18”x24” diyelim) duvara yansıtıyorum ve birçok çizim yaparak temelleri üzerinde
çalışıyorum. Memnun olduğumda, çizimi son boyuta kadar genişletiyorum ve dokunabilir hale getirmek
için yeniden çiziyorum. Bu benim tezgâhımın arkasına yerleştirdiğim kartonumdur. Bu süreci
kolaylaştırmak için bir bilgisayarın kullanılabileceğini biliyorum ama elle çizmenin, dokumaya
başlamadan önce kartonu yakından tanımam için bana zaman tanıdığını düşünüyorum.” (HELLER,
2014)
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Şekil 9: Barbara Heller, "Cover Up series: Surgeon"
(Kaynak: https://americantapestryalliance.org/exhibitions/tex_ata/barbara-heller/gallery-one/ )

Şekil 10: Barbara Heller, " Dreams Visions Memories: Left Window "
(Kaynak: https://www.barbaraheller.ca/nature/landscapes/)
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Şekil 11: Barbara Heller, "Stonefall"
(Kaynak: https://www.barbaraheller.ca/gallery/stones/)
Fotoğrafik görüntüleri çeşitli şekillerde bir araya getirerek yeni tasarımlar üreten bir diğer sanatçı
Patricia ARMOUR fotoğraftan sıklıkla yararlandığını ifade etmektedir.
“Tasarımlarımı, bir anlatıyı ortaya çıkarmak için kolajlar halinde bir araya getirdiğim fotoğraf, çizim,
resim ve baskılardan yorumluyorum. Birden fazla ince iplik kullanarak, bir ışık ve atmosfer duygusu
yaratmak için renkler, gölgeler ve dokular geliştiriyorum. İnsan formundan, antik mitolojiden, efsaneden
ve Rafaelle’in eski çalışmalarından ilham alıyorum (ARMOUR, 2022)”.

Şekil 12: Patricia ARMOUR, “A Woven Narrative”
(Kaynak: http://pwn.org.nz/members/patricia-armour/)

Erin M. Riley çalışmalarında dijital fotoğraflardan yararlanan başka bir sanatçıdır. Çalışmalarında
genellikle özçekim görüntülerini ve sosyal medya platformlardan elde ettiği görüntüleri konu
almaktadır.
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“Ben bir dokuma resim sanatçısıyım, dikey çözgü tezgâhından ziyade yer tezgâhında çalışıyorum ve
kullandığım tüm yünleri kendim boyuyorum. Dokuma resimlerim, çözgünün arkasına sabitlenen bir
karton kullanılarak dokunmaktadır. Çalışmalarım, Google aramaları, Facebook, Instagram ve Tumblr
aracılığıyla çevrimiçi bulduğum, kaynağı belli görüntülerden oluşuyor. Görüntüleri topluyorum ve
onları bir ilham klasöründe derliyorum, araştırma ve sergiler için planlama yapıyorum, hepsini bir sıraya
koyup dokumaya başlıyorum.
Riley, karton oluştururken çoğu kez bilgisayar programlarından yararlanmaktadır. Sahnelenen
görüntülerden, yapmayı planladığı dokuma boyutunda bir karton oluşturarak kılavuzluk etmesi için
tezgâhındaki çözgülerin arkasına iğnelemektedir. Kimi çalışmalarında ise dokumayı karton
kullanmadan yine bilgisayar yardımı ile yapmaktadır.

Şekil 13: Erin M. Riley, “Reflections”
(Kaynak: https://erinmriley.com/home.html)
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Şekil 14: Erin M. Riley, “Emergency”
(Kaynak: https://erinmriley.com/artwork/4833118-Emergency.html)

Şekil 15: Erin M. Riley, “Head On”
(Kaynak: https://erinmriley.com/artwork/4387786- Head- On.html)

Türkiye’ de, çalışmalarında fotoğraf kullanan dokuma resim sanatçısı denildiğinde akla ilk Fırat
NEZİROĞLU gelmektedir. Porte çalışmaları ile öne çıkan sanatçı, birçok farklı yüzleri ve özçekim
fotoğraflarını konu almıştır. Çözgü ipliği olarak şeffaf iplik tercih etmektedir ve çalışmalarında boş-dolu
alanlar yaratarak yüzeye üçüncü bir boyut eklemektedir.
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Şekil 16: Fırat NEZİROĞLU, “Âdem”
(Kaynak: Anna Laudel Selfie Sergi Kataloğu)

Şekil 17: Fırat NEZİROĞLU, “Kraliçe Elizabeth” (Queen Elizabeth)
(Kaynak: https://www.artkolik.net/roportaj/firat-neziroglu)
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Şekil 18: Fırat NEZİROĞLU, “Mermaid Eftelya” ( Deniz Kızı Eftalya)
(Kaynak: https://arts.ozyegin.edu.tr/tr/artist/firat-neziroglu)
SONUÇ
Fotoğrafın icadından önceki dönemlerde, üretilmesi planlanan dokuma resimlerin tasarımları için yine
bir ressamın ürettiği resme ihtiyaç duyduğu bilinmektedir. Bu durumda ulaşılmak istenen gerçekçilik
ressamın ortaya koyduğu ile sınırlı kalmıştır. Ancak fotoğraf, dokuma resim sanatçılarına nesnel
gerçekçi bir görünüm sağlama konusunda eşsiz kolaylıklar sağlamıştır.
1960’lı yıllardan bilgisayarın yaygınlaştığı döneme kadar yapılmaya çalışılan gerçekçi figüratif dokuma
resim denemelerinde, fotoğraf üzerindeki renklerin tespiti, renk alanlarının ölçüleri ve şekilleri gibi
veriler içgüdüsel olarak dokumacı tarafından belirlenmeye çalışılıyordu. Bu yöntem ile yapılan dokuma
resimlerde görece başarı sağlanabiliyordu.
2000’li yıllarda üretilen gerçekçi figüratif dokuma resimler incelendiğinde birçoğunun bilgisayar
yardımı ile tasarlandığını görülür. Görsel çözümlemenin ve taslağa dönüştürme işleminin
bilgisayarlarda kodlama yapan ara yüzler yardımı ile yapıldığı bilinmektedir. Bilgisayara aktarılan
fotoğraf görselinin, bu amaç için çalışan ara yüz programlarıyla, renkleri değiştirilebilir, farklı alanlara
bölünüp farklı görseller ile birleştirilebilir ve hatta dokumaya hazır rakamsal değerlerde bir taslağa bile
dönüştürebilir. Böylelikle istenen fotoğrafik etkiye bir adım daha yaklaşılmış olur.
İncelenen dokuma resim örneklerinde dikkati çeken ilk şey renklerin genelde monokrom olmasıdır.
Genellikle, az denebilecek sayıda rengin ton aralıkları ile üretilmişlerdir. Birbirine yakın çok sayıda
farklı ton değerlerindeki ipliklerin boyanarak elde edilmesi oldukça zor bir süreçtir. Ancak birbirine
yakın renk çeşitlerini aza indirmek, bu zorluğu ortadan kaldırmanın en iyi yollarındandır. Bir fotoğrafın
veya resmin renkleri indirgendiğinde monokrom bir görüntü oluşması da kaçınılmazdır. Bu koşulda
bile, dokuma resim sanatçılarının fotoğrafın görsel niteliklerine ulaşan dokuma resimler ürettikleri
ortadadır.
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ŞUŞA EPİQRAFİK ABİDƏLƏRİNƏ VANDAL ERMƏNİLƏRİN MÜDAXİLƏSİ
VANDAL ARMENIANS’ INTERVENTION IN SHUSHA EPIGRAPHIC MONUMENTS
Əliyeva Həbibə Mirpaşa qızı
AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi,
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Dosent
Bakı şəh. H.Z.Tağıyev 4.
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Qarabağ ərazisində Azərbaycan tarixinin bir çox qaranlıq
məqamlarını işıqlandıran ilk orta əsrlərə aid türk-islam epiqrafik abidələrimiz yüksək inkişaf mərhələsi
keçmişdir. Üzəri ərəb qrafikası ilə epiqarfik yazılı tarixi memarlıq abidələri Qarabağ ərazilərində çox
rast gəlinən sənət abidələrimizdəndir. Lakin, Qarabağın göz-bəbəyi , zümrüd Şuşa şəhəri ermənilər
tərəfindən bir neçə dəfə dağıdılıb, yandırıldıqdan sonar çoxsaylı türk-islam tarixi memarlıq
abidələrimiz məhv edilmiş, ya da öz adlarına çıxaraq özəlləşdirilmişdir.
Daha öncəki epiqrafçı alimlərimiz tərəfindən Şuşa məscid, mədrəsə, mülk, türbə kitabələrinin
araşdırılmasına rəğmən, lakin bu abidələrin kitabələri üzərində sistematik bir araşdırma və toplu bir
kataloq-albom çalışması movcud deyildir. Şübhəsiz ki, abidələrin tarixi haqqında son dərəcə önəmli
olan kitabələrinin epiqrafik baxımından tədqiqi, gələcəkdə sistematik bir kataloqun nəşr olunması
zəruriyyəti, kitabələrdəki məlumatların Qarabağı ərazilərindəki epiqrafik abidələrin social, siayasi və
mədəni tarixi baxımından yenidən dəyərləndirilməsi böyük önəm daşıyacaqdir. Bu çalışmanın məqsədi,
Şuşa şəhərində cəmləşən kitabələrinin toplu bir kataloqunu yaratmaq, daha əvvəlki arşdırmalarda səhv
oxunan və ya müxtəlif səbəblərdən bu günə kimi oxunmayan kitabələri üzə çixararaq geniş oxucu
kütləsinə catdırmaqla yanaşı, həm də şəhərin tam bir türk-islam mədəniyyətinə aid olmasını dünya
xalqlarına çatdırmaqdır.
Təssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, Qarabağın istənilən əarazilərində olduğu kimi Şuşa şəhərində
də tariximizin bəzi səhifələrini silməyə nail olmağa çalışan ermənilər dini-tarixi memarlıq abidələrimiz
ilə yanaşı, qəbirstanlılardakı məzar daşları, yaşayış evləri və çeşmələrin hər birirnin tarixmiz üçün
önəmli olmasını bilərəkdən məhv etmələri onların şovinistliyindən irəli gəlirdi. Şuşada tarixi abidələrin
əksəriyyətinin dağıdıldığı, bəzilərinin üzərində isə dəyişikliklər edilərək özgələşdirilmiş, hətta xaç
işarəsi qoyularaq xiristian abidəsinə çevrilmişdir. Bu yazılı abidələr Azərbaycan tarixinin, epiqarfik
toplusunun xəzinəsi sayılır.
İkinci Qarabağ savaşının qələbəsindən (8.11.2020) sonara əlimizdə qalan tarixi abidələrimizi “yox
olma” təhlükəsindən qorumaq üçün restavrasiya və konservasiya olması işinın zəruriyyəti yerli və xarici
mütəxəsisslər təfindən həyata keçirməli və yenidən yaşamaq vəsiqəsi alan epiqarfik abidələrimizi
müxtəlif dağıdıcı və məhvedici faktorlardan qorumaq üçün Qarabağ ərazisinin qoruq elan edilməsi
gündəmdə olmalıdır.
Açar sözlər: Şuşa, tarixi abidələr, epiqarfik kitabələr, sistematik araşdırılma, restavrasiya və
konservasiya
Our early medieval Turkic-Islamic epigraphic monuments in the territory of Karabakh – an integral part
of Azerbaijan, which shed light on many dark moments of the history of Azerbaijan, have passed a high
stage of development. Historical and architectural monuments with epigraphic inscriptions in Arabic
script are one of the most common monuments of art in Karabakh. However, many of our Turkic-Islamic
historical and architectural monuments were destroyed or privatized under Armenians’ own names after
the destruction and burning Shusha, the emerald city of Karabakh territories by them.
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Although our earlier epigraphic scientists studied the inscriptions of the mosque, madrasas, estaes and
tombs of Shusha, there is no systematic research and a comprehensive catalog-album work of the
inscriptions of these monuments. Undoubtedly, the epigraphic study of inscriptions, which is extremely
important for the history of the monuments, the need for publication of a systematic catalog in the future,
the re-evaluation of the information in the inscriptions and epigraphic monuments in the territory of
Karabakh in terms of social, political and cultural history will be of great importance. The purpose of
this study is to create a comprehensive catalog of inscriptions collected in Shusha, to reveal and to
convey the inscriptions to the general public that were misread in previous studies or not read for various
reasons and also to convey to the peoples of the world that the city belongs to a Turkic-Islamic culture.
It should be noted with regret that it was Armenian chauvinism that they tried to erase some pages of
our history, destroyed our religious and historical architectural monuments, as well as tombstones in
cemeteries in Shusha as in any other part of Karabakh, knowing that each of them was important for our
history. Most of the historical monuments in Shusha were destroyed, some of them were changed and
privatized and even turned into a Christian monument by craving a cross on them. These written
monuments are considered a treasure of the history and epigraphic collection of Azerbaijan.
The necessity for restoration and conservation to protect our historical monuments from the threat of
“extinction” after the victory of the Second Karabakh War (8.11.2020) should be carried out by local
and foreign experts and the declaration of the Karabakh territory as a reserve should be on the agenda
to protect our epigraphic monuments from various devastating and destructive factors.
Key words: Shusha, historical monuments, epigraphic inscriptions, systematic research, restoration and
conservation
GİRİŞ
Qarabağ xanlığmın tarixini öyrənmək üçün, ilk növbədə sosial-iqtisadi, sosial-siyasi münasibətləri,
dövlət quruluşunu və siyasi sistemindən, hərbi vəziyyətindən, şəhərsalma və memarlıq abidələrindən
bəhs edən ədəbviyyatlara müraciət etmək zəruridir. Ümumiyyətlə, XVIII əsrin sonu - XIX əsrin
əvvəllərində Azərbaycanda, habelə Qafqazda və müsəlman Şərqində mövcud olmuş sosial-iqtisadi
münasibətlərin öyrənilməsi baxımından Qarabağın tarixinin öyrənmək üçün şübhəsiz ən lazımlı
mənbələr tarixşünaslığa dair əsərlərdir. Belə ki, Qarabağın tarixinə aid ilk əsər orta əsrlərin salnamə
tərzində 1845-ci ildə fars dilində yazılmış Mirzə Adıgözəl bəyin “Qarabağnamə (Qarabağnamələr)”1dir.
Qarabağ xanlığının tarixinə dair ikinci əsərin müəllifi Mirzə Camal Cavanşir Qarabaği 1847-ci fars
dilində Qarabağ tarixi (Qarabağnamələr)2, digər mühüm əsərlərdən biri də Əhməd bəy Cavanşirin 1883cü ildə rus dilində «Qarabağ xanlığımnsiyasi vəziyyətinə dair (1747-ci ildən 1805-ci ilə qədər)” 3və
digər müəlliflərin əsərlərində Mirzə Yusif Qarabaği (Tarixi-safi /Qarabağnamələr)4, Mir Mehdi Xəzani
(Kitabi-tarixi
Qarabağ.
Qarabağnamələr)5,
Mirzə
Rəhim
Fəna
(Tarixi-cədidi6
Qarabağ/Qarabağnamələr) və “Qarabağnamələr” i tərtib edən müəlliflər7, Qarabağ silsiləsi
(Azərbaycan Ensiklopediyası)8,Qarabağ yaylası (Azərbaycan Ensiklopediyası)9, Qeybullayev Q.
“Qarabağ: etnik və siyasi tarixinə dair” 10, Köçərli T. Qarabağ: yalan və həqiqət”11 və Köçərli T.
Mirzə Adıgözəl bəy. Qarabağnamə. Bakı, 1950; Mirzə Adıgözəl bəy. Qarabağnamə //Qarabağnamələr, I kit.,
Bakı, 1989.
2
Mirzə Camal Cavanşir Qarabaği. Qarabağ tarixi /Qarabağnamələr. I kit. Bakı, Yazıçı, 1989
3
Əhm əd bəy Cavanşir. Qarabağ xanlığmm 1747-1806-cı illərdə siyasi vəziyyətinə dair. Qarabağnamələr. I kit.
Bakı, Yazıçı, 1989,
4
Mirzə Yusif Qarabaği. Tarixi-safi /Qarabağnamələr. II kit. Bakı, Yazıçı, 1991
5
Mir Mehdi Xəzani (Kitabi-tarixi Qarabağ. Qarabağnamələr) . II c. Bakı, Yazıçı, 1991.
6
Mirzə Rəhim Fəna. Tarixi-cədidi-Qarabağ /Qarabağnamələr. II kit. Bakı, Yazıçı, 1991,
7
Qarabağnamələr. I kit. Tərtib edənı və çapa hazırlayam A.Fərzəliyev. Bakı, Yazıçı, 1989, s.192 ve
Qarabağnamələr. II c. Tərtib edəni və çapa hazırlayam N.Axundov. Bakı, Yazıçı, 1991, s.450.
8
Qarabağ silsiləsi. ASE, III c. Bakı, Azərbaycan Ensiklopediyası, 1979
9
Qarabağ yaylası. ASE, III c. Bakı, Azərbaycan Ensiklopediyası, 1979
10
Qeybullayev Q. Qarabağ: etnik və siyasi tarixinə dair. Bakı, 1990.
11
Köçərli T. Qarabağ: yalan və həqiqət. Bakı, "Əbilov,Zeynalov və oğulları", 1998, s.243.
1
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Qarabağ: Qarabağ tarixinin saxtalaşdırılması əleyhinə” 12 və yüzlərlə son dövrlərdə ərsəyə gələn
Azərbaycan, türk, rus, ingilis,fransız vəs. dillərdə nəşr olunan əsərlər Qarabağın tarixindən, Qarabağ
xanlığının siyasi-iqtisadi əlaqələrindən, sosial inkişafından, hərbi vəziyyətindən, dini-fəlfəfi
baxışlarından, öz ordusundan, pul vahidindən, sərhədləri olan suveren dövlət
olmasından,
mədəniyyətindən, maddi mədəniyyət abidələrindən, sənətkarlığından, yaşam tərzlərindən vəs. bəhs
edir.
Biz isə Qarabağın göz–bəbəyi, zümrüd qaşlı üzüyü, xarı bülbülün diyarı, musiqinin beşiyi, mədəniyyət
ocağı, möhtəşəm dini-tarixi abidələri ilə əsrlər böyu düşmənin göz dağı, igidlərin döyüş meydanı,
şəhidlərimizin qan yaddaşı olan “əziz Şuşa”mızdakı maddi mədəniyyət abidələrimizə vandal
ermənilərin müdaxiləsi haqqında zəruri tarixi faktlar ilə şərh edəcəyik. Şuşa şəhərinin tarixindən bəhs
edən müəlliflərin əsərlərinə müraciət edərək, qeyd edək ki, Həsən İxfa Əlizadə13, Mustafayev C.M.14,
Hüseynzadə Ə.15, İsmayılova Q.N.16, Avalov E.17, Cingiz Qacar18 ,Tofiq Mustafazadə19 və digər
əsərlərdə Şuşa şəhərinin inkişaf mərhələlinin tarixindən bəhs edir. Şuşa şəhərinə məxsus memarlıq
abidə və məzar daşlarının epiqrafik cəhətdən ilk dəfə Azərbaycanın görkəmli epiqrafçı alimi Əjdər
Ələsğərzadə20 1945-ci ildə və onun davamçısı Azərbaycanın ilk qadın epiqrafçı alimi Məşədixanım
Nemətova21 1961-ci ildə tədqiq etmişdilər.
A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun elmi işçisi, epiqrafçı alim Ə. Ələsğərzadə və Nizami adına
Ədəbiyyat İnstitutununelmi işçisi Ə .Axundov 1945-ci il may ayının 27-dən iyun ayının 14-nə kimi
Şuşa, Ağdam, Bərdə şəhərlərinə edilən ezamiyyətin məqsədi həmin şəhərlərdə olan tarixi abidələrin
epiqrafik cəhətdən öyrənilməsi idi. Epiqrafçı alimlərin yazdığına görə “Şuşa şəhərində bir çox tarixi
abidələr: məscidlər, mədrəsələr, karvansaralar, hamamlar, bulaqlar, ədəbi məclislər keçirilən binalar və
s. vardır. Bu binalar içərisində Nətavanın, İbrahim xanın qızı Gövhər ağanın, Cəfərqulu xanın,
Nəvvabın, Qasım bəy Zakirin, Fatı xanım Kəminənin, Şahzadə Bəhmən Mirzənin və sair bu kimi
məşhur şəxslərin evləri də vardır”22. Alimlər qeyd edirlər ki, “ Şuşada binaların bir qismi məşhur
qarabağlı memar Kərbəlayı Səfi xan tərəfindən tikilmişdir. Şuşa qəbirstanları da epiqrafika nöqteyinəzərindən zəngin materiallara malikdir. Bu qəbrstanlarda dəfn edilən məşhur şəxslərin qəbrləri
üzərində olan kitabələr toplandı. Bu qəbrlər üzərində, həmin şəxslərlə müasir şairlər tərəfindən yazılmış
qiymətli şerilər vardır”23.
Epiqrafçı
alimlər ezamiyyət zamanı əldə etdiyi epiqrafik materialların sayəsində Şuşada və ümumiyyətlə
Qarabağda yaşamış məşhu simaların harada və hansı qəristanlıqda dəfn edildiklərinin araşdıraraq
söyləyir ki, Şuşa şəhərinə mənsub məşur adamların bəzisi Şuşa, bəzisi Ağdamda (bildiyimiz kimi
Qarabağ xanlarının məzar daşları Ağdamın “İmarət” adlanan qəbirstanlıqda dəfn olunmuşdur: Pənah
xan Cavanşir, Mehdiqulu xan Cavanşir, İbrahim Xəlil ağa Cavanşir, Xurşud Banu Natəvan və s.24),
bəzisi də Bərdə qəbirstanlığında dəfn olunmuşdur. Bunlardan Molla Pənah Vaqif və Mir Mövsün
Köçərli T. Qarabağ: Qarabağ tarixinin saxtalaşdırılması əleyhinə. Bakı, Elm, 2002, s.465.
Həsən İxfa Əlizadə. Şuşa şəhərinin larixi //Qarabağnamələr, II c., Bakı, Yazıçı, 1991
14
Mustafayev C.M. Şuşa şəhərinin əsasımn qoyulması tarixi haqqmda bəzi mülahizələr // Tarix və onun
problemləri, 1998, JMql.[3 ]., s. 57-61
15
Hüseynzadə Ə. Gövhər ağa vəqfı. //Azərbaycan SSR EA Xəbərləri, ictimai elmlər bölməsi, 1959, M 1 s.
16
Иcмаилова Г,Н.. Иcтoрия ropoда Шуши в XIX – Haчале XX внка [1800-1917 ]..АКД. , BaKy, 1987.
17
Aвaлoв Э . Apxитeктypa ropoдa Шуши. Бакy:Элм, 1977, 112 c.
18
Чингиз Каджар. Старая Шуша. Баку, “Şərq-Qərb” , 2007,344 стр.
19
Tofiq Mustafazadə. Qarabağ xanlığı. Bakı - «Sabah» - 2009, s.333
20
Ələsğərzadə Ə. Ə. Şuşa-Ağdam-Bərdə səfəri.// Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının 1945-ci il
ekspedisiyaları , Bakı: Azərb.SSR EA nəşriyyatı, 1947, s. 161-162
21
Nemətova M.S. Şuşa şəhərindəki “Cümə məscidi”nin kitabələri.// Azərb.SSR EA Xəbərləri. Bakı : Az. SSR
EA nəşriyyatı, 1961. s.47-59; Неймат М.С. Корпус эпиграфических памятников Азербайджана. Баку: Элм
и тахсил,T.5, 2011, 240 с.
22
Ələsğərzadə......., s.161
23
Orada, s.161
24
Habibe ALİYEVA. Şuşanın Yuxarı Gövhər Ağa məscidinin kitabələri dünəndən bu günə //4th
INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH March 18-21, 2021/ Karabagh,
AZERBAIJAN//THE BOOK OF FULL TEXTS V O L U M E –II, Baku: ISPEC Publications, -Baku,-2021, -P.
146-155
12
13
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Nəvvabın qəbirləri Şuşada “Ğafur düzündə”(bu yer “Cıdır düzü” adlanan sahəyə daxildir), vəzir Mirzə
Camalın və Qacar sülaləsinə mənsub şahzadələrdən general-mayor Rzaqulu Mirzənin
oğlanıları:Rüknəddin Mirzəvə İbrahim Mirzənin qəbirləri isə Şuşanın “Mirzə Həsən
Qəbirstanlıq”ındadır25.
Ezamiyyətin dəyərli tərəfi Şuşada toplanan epiqrafik materiallar
içərisində olan İbrahim xanın qızı Gövhər ağa tərəfindən 1768–1769-cu illərdə qamış məscidin yerində
daşdan yeni “Məscidi –Gövhəriyyə”, yəni Yuxarı Gövhər ağa məscidinin daxilindəki iki daş lövhə
üzərində fars dilində, gözəl süls elementli nəsx xəttilə həkk olunan kitabə xüsusi bir əhəmiyyət kəsb
edirdi. Hər iki daş lövhənin kənarələri islimi naxışlar ilə haşiyələnmiş və orta qismində 17 sətirlik yazıda
vəqifnamədən ibarət olan kitabələr, məzmun ehtibarı ilə olduqca zəngin məlumatlardan ibarətdir. Belə
ki, bu vəqifnamədə Gövhər ağa inşa etdirdiyi məscid və mədrəsələrə vəqf etdiyi əmlakın (əkin və örüş
yerlərinin, bağların, dükanların) olduğu yerlər və onların sərhədləri müfəssəl surətdə yazılmışdır.
Vəqifnamədə mövqumatdan hasil olan mədaxilin sərf edilməsi üçün bir qayda vardır. Bu qaydalara
görə mövqumatın gəliri məscid və mədəsələrin təmirinə, işıqlandırılmasına, yanacağa, əzançı və
xidmətçilərin məvacibinə , mədrəsədə dərs verən müdərrislərin (müəllim) əmək haqqına, kasıblara ,
mədrəsədə təhsil alan tələbəlinin yeməyinə, “Məscidi Gövhəriyyə”nin tərkibində oılan "Darüş-Şəfa
("Şəfa evi") adlı xəstəxananın xərclərinə, mədrəsələr nəzdindəki kitabxanalar üçün kitab almağa və s.
bu kimi xərclərə sərf edilməlidi26.
Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, 1945-ci ildə epiqrafik cəhətdən ilk dəfə tədqiq etdiyi “Məscidi –
Gövhəriyyə”, yəni Yuxarı Gövhər ağa məscidinin daxilində və xaricində olan bütün kitabələri ilk dəfə
epiqrfçı alimimiz Ələsğərzadə oxusada, nədənsə bu tədqiqatı bir məqalə və əsər formasında nəşr
etdirməmişdir. Lakin , 1961- ci ildə Yuxarı Gövhər ağa məscidinin daxilində və xaricində olan ərəbfarsdilli kitabələri Məşədixanım Nemətova “Azərb.SSR EA Xəbərləri” toplusunda “Şuşa şəhərindəki
“Cümə məscidi”nin kitabələri” 27 adlı məqaləsində işıqlandırmışdır. Epiqrafçı alim M.Nemtovun Cümə
adlandırdığı məscid “Yuxarı Gövhər ağa məscidi”dir28.
Qarabağ tarixindən yazan müəlliflərdən biri Mirzə Rəhim Fəna Şuşa şəhərsalmasının haqqmda dəyərli
məlumat verərək qeyd edir ki, Pənahəli xan öz şərəfinə qurduğu şəhəri Pənahabad adlandırmış, hətta
“pənahabad” adlı gümüş sikkə (sikkə Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Numizmatika fondunda
mühafizə olunur) zərb etdirmişdir. Pənahəli xan qalada öz şəxsi iqamətgahı üçün əlverişli yer seçmiş,
orada əhəng ilə möhkəm hasar çəkdirib əvvəl burada əndərun, mətbəx və xidmətçilər üçün otaqlar,
qonaq otaqları, hərəmxana otaqları, hamam, məscid inşa etdirmişdir29.
Pənahəli xanın dövründə, 1750-ci illərdə “Pənahabad” qalasında qamışdan inşa edilmiş ilk məscidin
yerində onun öğlu İbrahimxəlil xan hakimiyyəti zamanında, 1768–1769-cu illərdə daşdan yeni məscid
tikilmişdir. 1883-cü ildə Gövhər ağanın maddi vəsaiti əsasında üçüncü məscidin yerində Şuşanın
dördüncü və sonuncu cümə məscidi inşa olunmasına xitam vermişdir.30 Məscidin həyətində su
fəvarəsinin arakəsməsinin üzərində iki sətirlik kitabəsinə əsasən binanın memarı Kərbəlayı Səfixan
Sultanhüseyn oğlu Qarabağidır. Görkəmli memarın adı Qarabağda və hətta Qarabağdan kənar ərazilərdə
inşa olunan dini-tarixi və memarlıq abidələrinin üzərində rast gəlinən məşhur isimlərdəndir. Cünki, XIX
əsrin sonlarında Qarabağ xanı Panahəli xanın oğlu İbrahimxəlil xan Cavanşirin (1732—12.6.1806)
dövründə məşhur memar Kərbəlayı Səfixan Sultanhüseyn oğlu Qarabaği olmuşdur31.
Təəssüf hissi ilə onu da bildirməliyik ki, bir sira Azərbaycanın orta əsr epiqrafik abidələrinin müəllifi
olam memar Kərbəlayı Səfixan Qarabağinin qələmindən çıxan abidələri erməni vandalları “İran (fars)
abidələri” kimi tanıtmağa cəhd etmişdirlər. Belə ki, erməni vandalizminin qurbanlarından biri də
Şuşanın dini-tarixi abidələri sırasında Şuşada Qarabağ hakimlərinin XVIII-XIX əsrlərdə inşa
etdirdikləri, Aran memarlıq məktəbinə məxsus olan Gövhər Ağa məscidi və mədrəs ilə yanaşı, 1874Ələsğərzadə.... s.161
Ələsğərzadə.., s. 162
27
Nemətova M.S. Şuşa şəhərindəki “Cümə məscidi”nin kitabələri.// Azərb.SSR EA Xəbərləri. Bakı : Az. SSR
EA nəşriyyatı, 1961. s.47-59
28
Nemətova, 1961,s.47
29
Mirzə Rəhim Fəna.,1991, s.253-254
30
Авалов, 1977.с. 53
31
ALİYEVA. 2021, 146-155
25
26
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1875-ci illərdə inşa olunan Aşağı Gövhər ağa məscidi və mədrəsəsi, 1883-cü ildə memar Kərbəlayi
Səfixan Qarabağinin layihəsi əsasında inşa edilmiş, memarın son əsərlərindən biri hesab ediən, 1980-ci
ildə bərpadan çıxmış Saatlı məscidi Şuşanın işğalından sonra xarabalığa çevirilmiş, məscidlərin zəngin
interyerləri tamamilə, minarələri isə qismən dağıdılmışdır32.
2020-ci il noyabrın 8-də Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Müzəffər Ordumuz
tərəfindən Şuşanın işğaldan azad edilməsi nəticəsində ərazidəki dini-tarixi, memarlıq abidələrimiz də
erməni əsarətindən qurtuldu. Şuşanın tarixi-mədəniyyət memarlığının incilərindən olan məscidlər ,
mədrəsələr, hamamlar, karvansara, körpü mülkü yaşayış evləri, mədəniyyət ocaqları, ticarət mərkəzləri,
çeşmələr erməni vandallarından xilas oldu.
Belə ki, tarixi-memarlıq qoruğuna çevrilmiş Şuşa 44 günlük İkinci Qarabağ Müharibəsi (27.09.08.11.2020) ərəfəsində - 8 noyabr 2020-ci ildə erməni işğalından azad olunması ilə nəticələnən
“ZƏFƏR”dən sonar günümüzə gəlib çıxmış tarixi abidələrimizin yağı düşmənin 30 il ərzində vurduğu
dağıdıcı ziyanın şahidi olduq. Tarixi abidələrin əksəriyyətinin dağıdıldığı, bəzilərinin üzərində isə
dəyişikliklər edilərək özgələşdirilmiş, hətta xaç işarəsilə əvəzləyərək xiristian abidəsinə çevrilmişdir.
Şuşanın belə memarlıq abidələrindən biri də Mamay məhəlləsində inşa olunan Mamay bulağıdır.
Şuşanın XIX əsrdə salınmış yuxarı məhəllələrindən biri olan Mamaydır. Məhəllə şəhərin mərkəzi
hissəsində yerləşir və məscidi, kiçik meydanı, hamamı və bulağı ilə diğər məhəllərdən seçilir. Qeyd
etmək lazımdır ki, Azərbaycan ərazisində ilk Şuşa şəhərində inşa olunan çeşmələr Azərbaycanın digər
şəhərlərində rastlaşmadığımız memarlıq abidəsi kimi məşhurdur. Şuşada çeşmə* inşa ənənəsi Osmanlı
dönəmində Biləcik, Ədirnə, Qocaeli, Kütahya və İstanbulda tikilən çeşmələr ilə eyni sırada dura bilir.
Səlcuqlu memarlığından dövr alan Osmanlıların müxtəlif tipli inşa edilmiş çeşmələri mövcud olmuşdur.
Bunlardan divar çeşmələri, köşə çeşmələri, meydan çeşmələri, məscidlərdə namazgah çeşmələri , saray
çeşmələri, sutun çeşmələri və Osmanlı tiklilərinin içində bağ evlərinin baxçalarında dekorativ məqsədlə
inşa olunmuş çeşmələr qrup halında günümüzə gəlib çatmış memarlıq abidələridir. Əsasən Osmanlının
mərkəzi olan İstanbulda digər memamrlıq abidələi arasında çeşmələr xüsusi yer tutut. Belə ki, Osmanlı
sultanları, vəzirləri, sultanların ana və həyat yoldaşları tərəfindən memarlıq üslubunda inşa olunan
çeşmələr Osmanlı mədəniyyətinin, sosial həyat tərzinin, iqtisadi və siyasi gücünün göstəricisidir. Açıq
məkanlarda çeşmələrin tikintisinə xitam verən yüksək təbəqəli şəxslər məqsədi su qaynağlarını xalqa
vəqf etmələri idi33.
Bu ənənəyə sadiq qalan Qarabağ memarları Şuşada yüksək təbəqəli
şəxslərin çeşmə inşası arzularını yerinə yetirərək yeni tiklilərin yaranmasına vəsilə olurdilar. Osmanlı
sultanlarına yaxın olan qadınlar kimi Qarabağın xan qızı Natəvan xanım 1873-cü ildə Şuşay su
çəkdirmiş və çeşmə inşa etdirmişdir. İsa bulağı ilə məşhur olan Şuşa şəhərində diğər kitabəli çeşməni
Cavanşir nəslindən olan, suyu sıldırımlı dağlardan şəhərə çəkib gətirən Səməd Aga Cavanşirin mərhum
ruhuna xatirə olaraq inşa etdirdikləri Mamay məhəlləsindəki Mamay adlı bulağdır (şəkil 1).
Mamay bulağının inşa tarixini araşdırarkən, Vikipediyada raztlaşdığımız ilk məlumat ilə kitabə üzərində
hicri qəməri təqvimilə yazılmış il düz gəlmədi. Belə ki, məlumatda “Şuşa rayonu ərazisində məşhur
bulaqlardan və tarixi yerlərdən biri Mamay bulağı Şuşa şəhəri 1910-cu ildə tanınmış sahibkar, şuşalı
Cavanşirov 10 min manat pul xərcləyib” 34bu sözlər yazılmışdır Qeyd etmək lazımdır ki, 1986-cı ildə
Mamay bulağının çəkilmiş fotosundakı ərəb qrafikası ilə fars dilində həkk olunmuş mətinlə bu məlumat
arasında ciddi ziddiyyətlər var. Kitabəyə əsasən söyləmək olar ki, nə bulağın inşa tarixi, nə də “Səməd
ağa Cavanşir”soy adın sonunda “ov” hərifləri yoxdur. Bütün Şuşa memarlıq abidələrinə zərərə verən
erməni vandalları, həmçinin Mamay bulağının kitabəsini də silib, xəstə xislətlərinə sadiq qalaraq xaç
işarəsi ilə əvəzləmişlər.
19881993-ci illərdə Azərbaycanda baş verən siyasi proseslər, hərc-mərclik, iqtisadi böhran Qarabağda da
müşahidə olunurdu. Bu illərdə Azərbaycanın hakim dairələri və yeni yaranan müxalifət arasında gedən
daxili çəkişmələr hakimityyəti zəiflədir, vahid ordunun quruluşunun yaranmasını ləngidir, xalqımızın
sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşamağına xələl gətrirdi. Bu isə yağı düşmən üçün yeni şərait yaradırdı
Каджар,. 2007. C. 344.
* Çeşmə sözü fars dilində “Çeşm” kəliməsindən irəli gelir. Çeşm fars dilində “Göz“ deməktir.
33
Doç. Dr. Nuran Kara PİLEHVARİAN. Osmanlı çeşme mimarisi. Türk Tarihi ve Kültür Araşdırmaları //Yıldız
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi / Türkiye Alıntı Kaynağı: Türkler, Cilt: 12 Sayfa: 247-251
34
https://az.wikipedia.org/wiki/Mamay%C4%B1_bula%C4%9F%C4%B1#cite_note-1
32
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ki, uzun əsrlərdir Vətən torpağlarımızda gözü olan qonşu Ermənistan silahlı qüvvələri artıq Qarbağ
ərazilərinin işğalına başlamışdırlar. Ermənilər işğal etdikləri ərazilərdə yaşayan dinc azərbaycanlı
əhalini amansızlıqla qətlə yetirməklə, xalqı etnik təmizləməyə və soyqırımına məruz qoydular35. Bu
hadisələr nə qədər acı olsa da, tariximizin bu dövrü xalqımızm qara alın yazısı idi.
Azərbaycan xalqı üçün çox faciəli gün olan 8 may 1992-ci ildə Ermənistan silahlı qüvvələrinın işğalı
nəticəsində Şuşadakı bir sıra tarixi-mədəniyyət abidələri düşmən tərəfindən talan edildi. Şuşa şəhərinin
işğalı ilə Azərbaycan xalqının maddi-mədəni və mənəvi irsinə ağır zərbə vuruldu. Şuşanın işğal olunmuş
ərazilərində maddi-mədəniyyət və dini abidələrin dağıdılması, talan və təhqir edilməsi, mənimsənilməsi
və onların görkəminın süni şəkildə dəyişdirilmişdir. Ərazidə 170-dən çox mülkü yaşayış binası, 160dək mədəniyyət və dini-tarixi abidə dağıdılıb, məbədgah və məscidlər, mədrəsələr vandalizmə məruz
qalıb, çox sayda maddi- mədəniyyət abidələri məhv edilib. Bunların içərisində orta əsrlərdə Qarabağ
xanlığının qurucusu Pənah xanın inşa etdirdiyi sarayı, karvansara, Aşağı Gövhərağa və Saatlı məscidləri,
xan qəzə Natəvanın evi və inşa etdirdiyi bulağı, Molla Pənah Vaqifin mavzoleyi və Mamay bulağı kimi
memarlıq abidələri
28 ildən yuxarı vandal ermənilərin əsarəti altında qalarq böyük zərər
çəkmişdir.36
Lakin 28 il işğal aitında inləyən Şuşanı 8 noyabr 2020-ci ildə Azərbaycanın Müzzəfər Ordusu azad
edərək tarixi abidələrimizi əsirlikdən qutardilar. Ali baş Komandanımı, Azərbaycan respublikasının
Presidenti cənab İlham Əliyevin 8 noyabrda Şuşanın azad edilməsini ilə bağlı xalqına verdiyi müjdəli
xəbərində dağıdılmış şəhərin yenidən bərpa olunacağına and içdi. Bundan sonar Şuşa səhərindəki tarixi
abidələri bir –bir araşdırılaraq onlara ikinci həyat vermək bir xalq olaraq bizim boynumuzun borcu oldu.
Belə ki, məhv edilmiş tarixi abidələrin üzərindəki kitabələri yenidən bərpa etmək və xalqın daş
yaddaşını özünə qaytarmaq üçün zamanında oxunmuş epiqarfik abidələrin estampından yararlanaraq
restovrasiya etmək, estampi və ya şəkili qalmayıbsa yazının izi ilə bərpa edərək yazılı abidələrimizin
tarixini canlandırmaq lazım gəlirdi. Şuşanı işgal etdikdən sonar Mamay bulağının üzərində olan
kitabənin yazılarını silib yerinə iri xaç və simvollarla əvəz etmiş erməni vandallarının abidələrimizə olan
müdaxiləsinin hamımız şahidi olduq (şəkil 2).
Xatırladaq ki, 31 dekabr 2020-ci il tarixində
AMEA Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutunun tanınmış arxeoloqu, professor
Təvəkkül Alıyevə AZƏRTAC-ın müxbiri tətəfindən 1986- cı ildə çəkilmiş Mamay bulağının fotosunu
göndərib yazının oxunmasını xahiş etmişdir. Kitabəni həmən tərəfimizdən araşdırılıb, Təvvəkül
müəllimə göndərildi. Təvəkkül müəllim təşəkkürünü bildirərək, yazdı ki, “Həbibə xanım, bu kitabə
Şuşada Mamay bulağı üzərində olub. Ermənilər onu silib yerinə xaş işarəsi çəkiblər .Şəkili mənə
Azər Tacın Qarabağ qzrə müxbiri Tahir m. Göndərib. İnternetdə də müəyyən məlumatlar var. Burada
Səməd Ağanın şəxsiyyəti də maraq doğurur “. Həqiqətən kitabədə ismi keçən Səməd aga Cavanşiri
araşdırsaq da, əldə bir məlumat edə bilmədik. Bir ona əmin idik ki, Səməd ağa da Qarabağ xanı Pənah
xan Cavanşırın nəslindən olub.
1986- cı ildə Şuşada Mamay bulağı üzərində olmuş
kitabənin fotosuna əsasən kitabənin orijinal variantını oxuculara təqdim edirik (şəkil 2) Kitabə ərəb
qrafikası ilə çox gözəl süls xəttilə fars dilində beş sətirlik mətndən ibarətdir:
بسم هللا الرحمن الرحيم
حصه آب مسلمانان از مقسم تا اينجا و عمارت
اين بنا بيادگار مرحوم صمد اقا جوانشيرآورده شد
هجرى١٣١٨ تقبل هللا منه
Kitabənin tərcüməsi:“Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! Müsəlmanlar üçün suyu mənbəyindən
buraya gətirən rəhmətlik Səməd Aga Cavanşirə yadigar su anbarı binası tikilmişdir. Allah ondan
qəbul etsin. Hicri 1318” . Hicri 1318=miladi 1900/01-ci illər (şəkli 3).
Təəssüf hissi ilə onu da qeyd etmək lazımdır ki, kitabə 31 dekabr 2020-ci ildə tərəfimizdən oxunub
lazımı yerlərə göndərilməsinə baxmayaraq, yenə internetdə yenə də Mamay bulağının tarixini “1898-

35
36

https://story.karabakh.center › 1988-1993-cu-illerin-da.
https://armenianvandalism.preslib.az/az_shusha.html

PROCEEDINGS BOOK

279

www.karabaghconference.com

KARABAKH
III. INTERNATIONAL CONGRESS OF MODERN STUDIES IN SOCIAL SCIENCES AND
HUMANITIES
"YEAR OF SHUSHA- 2022"
June 7-10, 2022 Karabagh/Azerbaijan

1899-cu illər “ 37 kimi təqdim etmişdirlər. Yaxşı olar ki, Vikipediyada gedən məlumatları alimlər
tərəfindən verilən dolğun məlumatlar ilə zənginləşdirsinlər.
1977-ci ildə tarixi-memarlıq qoruğuna çevrilmiş Şuşa başdan -başa muzey olan bir şəhərdir. Şəhər Şuşa
qalası, Yuxarı , Aşağı Gövhər ağa, Saatlı, Mamay, Hacı Abbas, Hacı Yusif, Culfalar, Xoca Mərcanlı,
Köçərli, Quyuluq, Seyidli məscidləri və mədrəsələri, İsa bulağı, Natəvan və Mamay bulağı, Pənah xanın
sarayı, İbrahim xanın qəsri, karvansaraylar, dəyirmanlar, türbələr, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi, Qara
Böyük xanın bürcü, Natəvan, Əsəd bəyin mülkləri ilə yanaşı, dahi bəstəkar Üzeyi Hacıbəyovun,
Zülfüqar Hacıbəyovun, yazıçı Ə.Haqverdiyevin, Y.V.Çəmənzəminlinin, xanəndə Seyid Şuşinskinin,
şair Q.B.Zakirin, Pənahəli xanın qardaşı və xanlığın qurucularında biri olan Behbudovların, musiqişünas
Firudin bəy Şuşinskinin, şair, rəssam, astronom, ədəbiyyatşünas, nəqqaş, tarixçi, xəttat və musiqişünas
M.M.Nəvvabın, publisist Firudin bəy Köçərlinin və Azərbaycanın məşhur müğənnisi Bülbülün dünyaya
gəldikləri evlərdə erməniləri yerləşdirmişlər və bu binaların əksəriyyətinə zərər vereərək müdaxilələr
etmişlər. Təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, bu evlərdən biridə məşhur xmüğınni Bülbülün evi
olmuşdur.
Şuşanın tarixi, maddi-mədəniyyət və memarlıq abidələri kimi Bülbülün evi də erməni vandallarının
müdaxiləsinə məruz qalmışdır. Əsil adı Murtuza Məşədi Rza oğlu Məmmədov- Bülbül 22 iyun 1897-ci
ildə Şuşa yaxınlığında, Xanbağı adlanan yerdə anadan olmuş və 26 sentyabr 1961-ci ildə Bakı şəhərində
vəfat etmişdir. Dahi müğəninin məzarı Birinci Fəxri Xiyabandadır.
Azərbaycan məşhur opera
müğənnisi, professor, SSRİ xalq artisti Bülbülün ev-muzeyi 1983-cü ildə doğulduğu evdə açılmışdı.
Erməni işğalı dövründə ev ciddi ziyan çəksədə, Şuşa azad edildikdən sonra Bülbülün oğlu Polad
Bülbüloğlu tərəfindən bərpa edilmiş və Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
Bülbülün ev-muzeyinin açılışda iştirak ediblər.38
Xatırladaq ki, Şuşa şəhərinin ermənilər tərəfindən işğal olunması nəticəsində çoxsaylı muzeylər kimi
Bülbülündə ev- muzeyindən 6 mindən artıq eksponat məhv edilmiş və daşınması mümkün olanlar
Ermənistana aparılmışdır. Ən ürəkləri ağrıdan hadisə isə erməni vəhşiləri tərəfindən Bülbülün
güllələnmiş büstü idi ki, 28 ildən artıq Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin həyətində onunla yanaşı
xan qızı Natəvanın və dahi Üzeyir Hacıbəyovun büstləri də yerləşdirilmişdir. Müzəffər ordumuz
tərəfindən Şuşa azad olunduqdan sonra, şəhərin quruculuq işləri zamanı hər üç gülələnmiş məşhur
şuşalının büstləri Vətənə dönərək, ruhları şad oldu.
Maraqlı bir epizodu qeyd etmək yerinə düşərdi ki, Bülbülün ev-müzeyinin təmir-bərpası zamanı eyvana
çıxan divarlarına yerləşdirilmiş daş lövhələr suvaq altında qalmışdır. Üzəri suvanmış daş lövhələrdə
ərəb qrafikası ilə həkk oluna kitabə və günəş simvolunu əks etdirən təsviri aşkarlanmışdır. Suvağı
təmizlənmiş iki ədəd kitabənin yazılarının açıqlanması üçün Mədəniyyət Nazirliyin əməkdaşları
tərəfindən bizə müraciət olundu. Birinci iri daş lovhə üzərində kənarələri nəbati naxışlanmış ərəb
dilində, nəsx xəttlə dörd sətirlik mətndə Qurani Kərimin əl-Qələm surəsinin 51-52 ayələri (Bəd nəzər
duası) həkk olunmuşdur (şəkil 4):
الر ِح ِيم
ْ ِب
َّ من
َّ ِس ِم هللا
ِ ْالرح
َار
ِ َوإِن يَكَاد الَّ ِذينَ َكفَروا لَي ْز ِلقونَكَ ِبأ َ ْبص
الذك َْر َويَقولونَ ِإنَّه لَ َمجْ نون
ِ س ِمعوا
َ ِه ْم لَ َّما
ََو َما ه َو إِ َّّل ِذكْر ِل ْلعَالَ ِمين
Kitabənin tərcüməsi:“Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! (Ya Peyğəmbər!) Həqiqətən, kafirlər
Quranı eşitdikləri zaman (sənə olan həsədlərindən və qəzəblərindən dolayı) az qala səni gözləri ilə
yeyələr. Onlar (sənin barəndə): “O divanədir!” – deyirlər. Halbuki bu (Quran) aləmlərə (insanlara
və cinlərə) ancaq bir öyüd-nəsihətdir! (Onun nazil olduğu kimsə heç vaxt divanə ola bilməz!)”.
Digər ikinci kitabə kiçik həcimli daş lövhədən ibarət olub, üzərində evin sahibinin ismi صاحب كربالي
- ......... - “Sahib Kərbəlayi........ “ və ١٢٠٣=m.1788-ci il inşa tarixi həkk olunmuşdur. Təssüf hissi ilə
37
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qeyd etmək lazımdır ki, ikinci lövhənin fotosu elektron vasitəsi ilə bizə göndərildiyi və kitabə ilə
yaxından təmas olmadığımız üçün, yəni estampını çıxara bilmədiyimizə görə yazıların bəzi hissələri
oxunmur. Gələcəkdə bu imkanı yaratmaq mümkün olarsa, kitabənin tam mətnini geniş oxucu kütləsinə
çatdırmaq mümükün olacaq (şəkil 5). NƏTİCƏ: Bu günə qədər Şuşanın qədim türk-islam
mədəniyyəti bağlı çoxsaylı araşdırmalar, elmi əsərlər, kitablar ərsəyə gəlmişdir. Lakin bunlardan əlavə
yalnız epiqrafik abidələrin haqqında nəşr olunacaq əsərlərin yazılması və nizam-intizamlı iş birliyinin
gerçəkləşməsi qarşımızda duran vacib məsələlərdən biridir. Hələ orta əsrlərdə bölgəyə hakim olan
dövlət xadimləri bu ərazilərdə tikdirdikləri müdafiə xarakterli bürc və qalalalr ilə yanaşı, məscid,
mədrəsə, türbə, karvansara, körpü, hamam, çeşmə və saraylar Şuşanı bir mədəniyyət və ticarət mərkəzi
halına gətirmiş, ən güzel örnəklərini bizlərə miras buraxmışlardır.
Bu mirasa sahib çıxmaq üçün “Şuşa epiqarfik abidələrinin toplusu“ adlı bir konsepsiya olmasını
həyata keçirmək üçün ölkə daxilində olan daşınan və daşınmayan tarixi abidələrin tamamının
inventarlaşdırlması aparılmalı, estampları çıxarılmaq şərtilə kataloq və albomlar hazırlanmalı və açıq
havada qalan abidələr üzəri örtülü vəziyyətə gətirilməklə qorunmalıdır. Çunki, epiqrafik abidələr tarix
elmini tədqiq edib araşdıran elm adamlarımızın bələdçisidir. Bu epiqrafik abidələrin dəyərini bilmək isə
biz azərbaycanlıların öhdəsinə düşür. Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixini tədqiq etmək işində
müxtəlif dillərdə yazılmış çoxlu məxəzlər ilə yanaşı maddi-mədəniyyət abidələrinin də mühüm yeri və
rolu var. Yuxarıda qeyd etdiyimiz problemləri aradan qaldırmaq üçün, Şuşanın dini-tarixi memarlıq və
məzar daşlarının epiqarfik cəhətdən sistematik öyrənilməsinə ehtiyac duyulur.
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SƏMƏD VURĞUNUN DRAMMATURGİYASINDA XALQ DİLİNİN ZƏNGİN ŞEİRİYYƏTİ
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru A.Abdullayeva
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının
Humanitar və ictimai fənlər kafedrasının dosenti
Hüseyn Caviddən sonra mənzum drammaturgiyamızda Səməd Vurğun mərhələsi başlandı.1938-ci ildə
S.Vurğun “Vaqif” pyesini yazdı və həmin ildə bu əsər böyük müvəffəqiyyətlə tamaşaya
qoyuldu.H.Cavid isə bu zaman sürgündə idi, xalq düşməni elan olunmuşdu.Caviddən sonrakı mənzum
drammaturgiya müəyyən mənada S.Vurğun ənənələrə sadiq qalaraq,drammaturgiya tariximizdə yeni bir
səhifə açdı.
Şairin “Vaqif”,”Xanlar”,”Fərhad və Şirin”,”İnsan” pyeslərini bütövlükdə səciyyələndirməli olsaq,öncə
bu əsərlərin janrı barədə söz açmalıyıq.Belə ki,Cavidin romantik faciələri fəlsəfi ruhda idi.Həmin
əsərlərdə bəşəri düşündürən problemlər qaldırılmış,ədib təsvir edilən hadisələrə filosof kimi qiymət
vermişdir.Cavidin “Peyğəmbər” əsərində “ümumiu məhəbbət” idealı və panteist təlimi ilə,”İblis”də
insan və varlıq,şər və ədalət haqqında düşüncələrlə tanış oluruq.”Xəyyam” pyesində biz əsərin
qəhrəmanını şair-filosof kimi dərk edirik.
Səməd Vurğunun “İnsan” pyesi Cavidin fəlsəfi dramları ilə səsləşir.S.Vurğun yaradıcılığında fəlsəfi
düşüncələr 30-cu illərdə başlamış,müharibə illərində
isə bu tendensiya daha da
qüvvətlənmişdir.Akademik Məmməd Arif bu xüsusda yazır:”Müharibənin ən qızğın dövründə yazmağa
başladığı “Hürmüz və Əhrimən” dramatik poemasında şair xeyir və şər qüvvələrin mübarizəsini
fantastik şəkildə təcəssüm etdirmiş,mücərrəd şəkildə olsa da,şərə,ölümə,fəlakətə son
qoymaq,bəşəriyyəti əbədi işıqlığa,səadətə qovuşdurmaq məsələsinə toxunmuşdu.
Konkret fəlsəfi mühakimələrə “İnsan” pyesində də rast gəlirik.”İnsan” pyesində S.Vurğunu biri digərinə
zidd durmuş iki dünyagörüşü,iki konkret fəlsəfi düşünüş,humanizm və antihumanizm
maraqlandırmışdır” (1,s.431-432). Beləliklə,”İnsan” pyesi fəlsəfi pyesdir.
«Vaqif», «Fərhad və Şirin», «Xanlar» Azərbaycan xalqının ən çox sevdiyi səhnə əsərlərindəndir. Bu
pyeslərdə real hadisələr romantik boyalarla işlənilmiş, Azərbaycan xalqının yadelli işğalçılara qarşı
mübarizəsi romantik bir coşğunluqla təsvir olunmuşdur. Bu əsərlərdə xalq ruhunun real canlılığı, xalq
mübarizəsinin romantik şeriyyəti tamaşaçını, oxucunu valeh edir. Şair şahların, hakimlərin, yadelli
işğalçıların yırtıcı təbiətini, qanlı şöhrət düşgünlüyünü, vəhşi ehtiraslarını sənətkarlıqla ifşa etmişdir. Bu
əsərlərdə gələcəyə, bəşəriyyətin əbədi azadlığına sarsılmaz inam təbliğ edilir.
Şairin “Xanlar” pyesində yaratdığı ana obrazı – Qızyetər qonaqpərvər bir Azərbaycan qadınını təmsil
edir. O, mənsub olduğu xalqın övladıdır. Bu xalq isə rus çarizminin idarə üsulunu bəyənmir:
Bir qayda vardır eldə, obada;
Qonaq əziz olar, qaçaq olsa da.
Onu ələ vermək namərdlik olar.
Zəngin ailənin övladı olan Mehriban roman oxumğı çox sevir.O, bütün suallara cavabları şirin
xəyallarını romanlarda axtarır.Belə ki, Mehribanın romanlarda axtardığı, xəyallarında canlandırdığı kişi
obrazı- Xanlar qarşısına çıxır. Dənizdə boğularkən Xanlar onu "vaxtsız" ölümdən xilas edir".
İndi oxuduqca bu romanları,
Sənin bənzədiyin qəhrəmanları
Bunlarda gördükcə... nə deyim... bilsən,
Gözümdə nə qədər sən böyüyürsən! (2)
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S.Vurğun yaradıcılığında bədii dil, üslub məsələlərinə çox əhəmiyyət vermişdir. Qasım Qasımzadə
qeyd etmişdir ki, "Səməd Vurğun yaradıcılığında bəşər mədəniyyətinin böyük simalarına həsr olunan
şeirlər tam bir silsilə təşkil edir" - bu fikirlərin həqiqət tərəfi ilə birgə, dünyəvi əhatəsi də nəzərdən
qaçmır. Bununla belə məqalədə öz dövrü üçün aktuallıq kəsb edən "xalqlar dostluğu" təbliğatının izləri
də hiss olunur (3).
Beynəlmiləlçilik şüarına uyğun olan əsərə "Vaqif" pyesi daxildir. Əsərin əsas mövzusu Azərbaycan
xalqının XVIII əsrin sonlarında xarici qəsbkarlara qarşı mübarizəsidir. Pyesin süjeti tarixdə həqiqətən
olmuş hadisələrdən götürülmüşdür. İstilaçı İran şahı Ağaməhəmməd şah Qacar öz qoşunu ilə
Azərbaycana soxulmuş, ölkənin bir çox yerlərini qarət edib dağıtmışdı. Şuşa şəhərini alıb orada qərargah
qurmuş Qacar elə oradaca öz xidmətçiləri tərəfindən öldürülmüşdür. Tarixdən məlum olan bu hadisələri
Səməd Vurğun öz yaradıcı təxəyyülü ilə yenidən işləmiş, xalq qəhrəmanlığını göstərən monumental bir
dram yaratmışdır.Konfliktin əsasını istilaçı şah Qacar və ona qarşı duran Azərbaycanın vətənpərvər
qüvvələri arasında azadlıq və müstəqillik uğrunda mübarizə təşkil edir: vətənpərvərlər Qarabağ
xanlığının vəziri Molla Pənah Vaqif, Eldar, Kürd Musa və başqalarıdır. S.Vurğunun müsbət surətlərinin
hamısı Azərbaycanı təmsil edirlər, elə buna görə də şair onların tarixdəki mövqelərinin necə olmasına
əhəmiyyət verməmiş, hər şeyi vətənpərvərlik ideyalarının bədii təsdiqinə tabe etmişdir. Şair tarixdən
məlum olan bəzi hadisələrə sərbəst yanaşmışdır. Məsələn, Qarabağ xanlığının başçısı İbrahim xanı
mənfi planda vermişdir. Vaqif surətinin özü də tarixdə olduğundan fərqlənir. Lakin buna görə şairi
tənqid etmiş mütəxəssislərə haqq qazandırmaq mümkün deyil. Hər sənətkar tarixi süjetlərə öz
yaradıcılıq niyyətinə uyğun, öz ideyalarını ifadə etmək üçün müraciət edir.
«Vaqif»in tədqiqatçılarından professor Qulu Xəlilov onun bu hərəkətini belə səciyyələndirmişdir:
«Vaqif bu fikirləri ilə əsrlərdən bəri hökm sürən şəriətin pis, yaramaz adətlərini məhv edir. Vaqif nəinki
duvağı götürür, həm də böyük bir zövqlə, səmimiyyətlə hamının qarşısında öz gəlinini açıq şəkildə
tərifləyir. Beləliklə, Vaqif duvaq götürmək adətini təhrif etməklə kiçilmir, əksinə, böyüyür. Əlbəttə,
indiki zamanda Vaqifin bu hərəkəti adama o qədər də təəccüblü gəlmir. Belə bir hərəkəti şair Vaqif öz
əsrində bəlkə də edə bilməzdi, uzun zamanlar məişətdə, ailədə kök salmış feodal-patriarxal adətləri buna
imkan verməzdi. Lakin S.Vurğun öz qəhrəmanını kiçildən, bəsitləşdirən adət və baxışlardan təmizləmiş,
onu müasir dövrün tələbləri səviyyəsinə qaldırmışdır. Bu da onun əsərinin müasir ideyalarla daha
yaxından səsləşməsinə kömək etmişdir».(4)
İbrahim xan Vaqifin oğlunun toyunda Eldarın toya təşrif gətirməsindən hədsiz dərəcədə qəzəblənir:
İbrahim xan
Vəzir,çoban-çoluq məclisidir bu?
Vaqif
Düz,gözləməzdim heç sizdən bunu.
İbrahim xan
Necə gözləməzdim,lap yersiz,nahaq.
Yox bir başa keçsin çiynində çomaq.
Zalımlıqda,qəddarlıqda İbrahim xan Qacardan heç də geri qalmır.Üstəlik,onun Xuramana gözü düşməsi
daha mənfi çalar kəsb edir.Halbuki,tarixi İbrahim xan belə olmamışdır.S.vurğunun İbrahim xanı mənfi
planda verməsində əsas məqsədi Vaqif obrazını yüklsəltmək,onu bütün Azərbaycan şairlərinin
ümumiləşdirilmiş obrazı kimi təqdim etmək olmuşdur.S.Vurğun orta əsr saray həyatını,burada baş verən
kəskin ziddiyyətləri,hökmdarların azğınlığını nəzərə çarpdırmaq üçün İbrahim xan və onun ətrafını
mənfi planda vermişdirProfessor Qulu Xəlilov yazır ki:”Tarixdə Vaqiflə xan arasında dərin ixtilafın
olduğu məlum deyildir.Ancaq “Görmədim” müxəmməsi göstərir ki,Vaqif,İbrahim xanın adını çəkməsə
də,bütün xanları və ədalətsiz hakimləri damğalayır” (5,s.192).
Pyesdə Vaqif, yaxud Əli bəy Xuramanı qətlə yetirsəydi, bu, bir obraz kimi onların bütövlüyünə xələl
gətirərdi. Bu problemi isə S.Vurğun çox ustalıqla həll etmişdir. Xuraman cəzanı özü-özünə verir:
Bir ceyrandım, ürkütdülər yatağımdan,
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Bir quş idim, ayrı düşdüm budağımdan.
Külək əsər, yarpaq düşər, çiçək solar...
Viran qalmış mənim bu can otağımdan.
Həmin hissi Vaqifdə həm də S.Vurğunda Xuramanın bu qəmli nəğməsi yaratmışdı.
"Vaqif” dramında "Vaqif ona görə Qacara qarşı daha sərt mövqedə dayanır ki, Qacar türk əsilli olsa da
türklüyündən imtina edən fars təəssübkeşidir. "Fərhad və Şirin” dramında Xosrov fars mənşəli bir
istilaçıdır. Qacar İranına və Xosrov İranına qarşı dayanan Azərbaycan məmləkətinin dram qəhrəmanları
məhz S.Vurğunun milli baxışlarına görə bu qədər fars-türk qarşılaşmasına cəlb olunur. Şair bu gerçəkliyi
daxili aləmindən gələn milliyyətçi düşüncə tərzinə görə bədii fəaliyyətində aşkarlayır.
1941-ci ildə Səməd Vurğun Nizaminin «Xosrov və Şirin» poemasının motivləri əsasında «Fərhad və
Şirin» mənzum dramını yazır. Muharibə dövründə yazılmış bu dramda böyük vətənpərvərlik
duyğularının tərənnümü xüsusi məna kəsb edirdi. Ən əsası da odur ki, şair bu qiymətli dram əsərində
məhz milli istiqamət götürmüşdür. Belə ki, şair fars mənşəli sasani hökmdarı Xosrov Pərvizin Şirinə
olan sevgisinin siyasi hiyləgərlik üzərində qurmaqla bu eşq macərasının özündən əvvəlki ənənədə
davam edən xarakterini təhrif edərək öz milli-siyasi baxışları üzərində kökləmişdir. Hətta şair bu
mövzunu o dərəcədə təhrif etmişdir ki, Nizamidə və digər şairlərdə o cümlədən bu məşhur rəvayətin
folklorlaşan başqa variantlarında Şirin özünü Xosrovdan ötrü öldürdüyü halda, S.Vurğunda Fərhadın
uğrunda fəda edir. Əvvəlki əsərlərdə hökmdarlıq və aşiqliq məqamları üzərində daxili sarsıntılar
keçirən, incə psixoloji-lirik planda təsvir olunan Xosrov obrazı bu əsərdə aşiq deyil, siyasi kələkbaz
kimi təsvir olunmuşdur. O Şirini sevmir, Şirinə öz maraqlarını həyata keçirmək üçün yaxınlaşmağa cəhd
edir, onun vasitəsilə Azərbaycan məmələkətinin özünün padşahlığına tabe olmasına can atır.S.Vurğun
Xosrov obrazını bir qədər mənfi planda təqdim etmişdir.Nizaminin poemasında əsas motiv Xosrovla
Şirin arasında olan eşq macərasıdır.Xosrov Şirinin məhəbbəti ilə tərbiyə olunur,tamamilə yeni bir adam
olur.S.Vurğun pyesində isə “Xosrovun Şirinə “məhəbbəti” əsil məhəbbət deyil,İranın Azərbaycana
sahib olması üçün uydurulmuş siyasi məhəbbət deyil,İranın Azərbaycana sahib olması üçün uydurulmuş
siyasi hiylədir ki,bu Nizamidə yoxdur,s.Vurğunun əlavəsidir” (6,s.285).Xosrov müharibədən
çəkindirmək üçün Şapuru onun yanına göndərir.Şapur guya Şirinin sifarişini Fərhada yetirir:
Şapur,
Orduya əmr ver çəkilsin geri,
Qirma nahaq yerə gəl igidləri…
Xosrov deyirdi ki,gəlsin barışaq,
Qan kimi qaynayıb biz də qarışaq.
Fərhad
Barışaq,barışaq!...Düşünən bir şəxs
Namərd bir düşmənılə barışa bilməz
Şirin çıxmayınca o daş qəfəsdən
Cəbhə paltarımı soyunmaram mən!
Əsərdə Xosrov müəyyən mərhələlərdə Şirini düzgün qənaətindən yayındırır, ona hiylə gəlməyi bacarır.
Şirin bir qədər tərəddüd keçirdikdən sonra yenə də son nəticədə Xosrovun təsirindən qurtulub doğru
qərar çıxara bilir. Həyatını və eşqini Fərhadla bağlamağa qərara alır. S.Vurğun Fərhadı Xosrov İranına
qarşı mübarizə aparan Azərbaycan qəhrəmanıı kimi təsvir etmişdir. Azərbaycan ona görə İrana qarşıdır
ki, İran bizim qeyd etdiyimiz anlamda türk hökmdarlığının deyil, sasani adlanan fars hökmdarlğının
nəzarəti altındadır. Əslində isə vətənsevər olan Fərhad və Şirinin eşqini milli məfkurəyə dayanıqlı
şəkildə əks elətdirən şair özüdür. Nizami poemasında Şirin özünü Xosrovdan ötrü öldürdüyü halda
S.Vurğunda Fərhadın uğrunda fəda edir.
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Onu da qeyd edək ki, S.Vurğun bu eşq macərasının milli duyğulara söykək təsvirini heç də özündən
uydurmamışdır.Hətta əsərin böyük bir hissəsi Şirin və bu qaydanın dəyişməsini tələb edən Xosrov
arasında gedən çəkişmə, mübarizə və münaqişələrə həsr edilmişdir.S.Vurğun bu məsələnin geniş milli
vətənpərvərlik hisslərinin ifadəsinə çevirərkən Xosrovun türklərə qarşı farslıq davasını qabardaraq ona
qarşı Fərhadın Azərbaycan adı altında türklük mücadiləsini qoyur. Şair elə bu əsərində da öz millivətənpərvərlik duyğularını ortaya qoyur. Hələ üstəlik bu mövzunu bu qədər siyasi-ictimai istiqamətdə
götürərək bu duyğuların nəinki təsadüfi olmadığını göstərir, hətta böyük məfkurə bazasını milli formada
açıqladığını göstərir.
S.Vurğunun mənzum dramları da qüvvətli,kəskin mahiyyətli konfliktlərlə zəngindir.Onun epik səciyyəli
“Komsomol” poemasında,”Ölüm kürsüsü”,”Dar ağacı” poemaları da maraqlı konfliktlər üzərində
qurulmuşdu.Maqsud Şeyxzadə öz şair qardaşının söz dünyasına yaxşı bələddir, Səməd Vurğun şeirinin
gələnəklərini və genezisini çox gözəl bilir. Onun şeiriyyətindəki cazibədar sadəliyi və munis bir xəlqiliyi
də Maqsud Şeyxzadə xüsusi qeyd edir. Bunu təkcə Vaqif və Vidadi kimi xalq şeiri üslubuna yaxın
şairlərin bədii təsiri ilə məhdudlaşdırmır. Böyük şairə bilavasitə el aşıqlarının ecazkar təsirindən söz
açır. Səməd Vurğunun doğulub boya-başa çatdığı Qazax mahalına xas olan sənət mühitinin özünəməxsusluğunu vurğulayır: "Dediklərimizdən başqa, daha dəqiq söyləsək, bütün bunların kökündə, əsasında
xalq şeiriyyətinin rəvan, saf və həyatnəfəsli bulaqları bir an durmadan, nəfəs dərmədən qaynayıb axardı.
Səməd Vurğun Azərbaycan xalq şeiriyyətini hədsiz sevər və azərlər aşıq, deyə adlandırdıqları xalq
baxşılarının icadiyyatını mükəmməl dərəcədə bilərdi”.
Səməd Vurğunun tarixi dramları Azərbaycan səhnəsində böyük uğur qazandı,çünki yaradılan obrazların
hamısı təmiz Azərbaycan dilində danışır.Əsərlərində milli kolorit,təbiilik,səmimiyyət şair tərəfindən
bədii tərzdə,poetic səviyyədə təqdim olunur.Müharibə illərində və ondan sonar yazılan bir çox mənzum
pyeslərdə “Vaqif” in,”Xanlar”ın,”Fərhad və Şirin” in təsirini görməmək mümkün deyil.Səməd
Vurğunun bu sahədə bir ənənə yaratdığı danılmaz faktdır.
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AZƏRBAYCAN DİLİNİN ŞƏRQ QRUPU DİALEKTLƏRİNDƏ OMONİMLƏRİN
SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Fidan Yusifova
Bakı Avrasiya Universitetinin doktorantı
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3467-4586
Azərbaycan dilinin şərq qrupu dialekt və şivələrinin leksikasında eyni fonetik tərkibə malik olub,
müxtəlif mənalar ifadə edən leksik vahidlərə – omonimlər geniş yayılmışdır. Omonim yunanca oxşar
(hamos) ad (oputa) deməkdir (6,s.21).”Omonimlik dilin təbii və tamamilə qanuni hadisəsidir. Əməli
olaraq dil adətən omonimlərin mövcudluğundan heç bir çətinlik çəkmir” (5,s.47).
Omonimləşmə hesabına dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsi prosesi Azərbaycan dili dialektlərində qədim
dövrlərdən mövcud olmuşdur. “Dildə omonimlərin yaranma zəruriyyəti ondan irəli gəlir ki, məfhumlar,
anlayışlar çox, sözün miqdarı isə az olur”(11,s. 144). S.Behbudov Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində işlənən 4 mindən çox sözü əhatə edən omonimlər lüğəti tərtib etmişdir.
Azərbaycan dilinin şərq qrupu dialekt və şivələrində müşahidə edilən omonimləri aşağıdakı kimi qruplaşdıraraq nəzərdən keçirək:
1.

Bir tərəfi ədəbi dildə digər tərəfi dialektlərdə işlənən omonimlər.

2.

Alınma sözlərin köməyi ilə yaranan omonimlər.

3.

Dialektlərarası omonimlər.

4.

Sözlərin quruluşunun iştirakına görə omonimlər.

1. Bir tərəfi ədəbi dil digər tərəfi dialekt xüsusiyyətli omonimlər. Şərq qrupu dialekt və şivələrində belə
omonimlər çoxluq təşkil edir. Bunlardan bir neçəsinə diqqət yetirək: Ala sözü ədəbi dilimizdə “qanın
pozulması nəticəsində dəridə əmələ gələn ağ ləkə” (2,s.90) mənasını daşıyır. Bakı dialektində “xəstəlik
nəticəsində üzdə əmələ gələn ağ ləkə”,Dərbənd dialekti və Xaçmaz şivəsində “üstündə toyuqlar oturmaq
üçün düzəldilən yer” mənalarını ifadə edir.Nümunələri nəzərdən keçirək:- Şağın üzgözin ala basıb (B.);
-Ala sarayda bir divar düzəldilədi (Dər.) (1,s.18). Anqut-ədəbi dilimizdə 3 mənada işlənir: 1.
“uzunboğazlı, ördəyə oxşar quş”; 2. “uzun, iri gövdəli, iri sümüklü adam”; 3. “həris, acgöz, çox iştahalı
adam” (2,s.119). Bu söz Bakı, Dərbənd, Şamaxı dialektlərində “acgözlüklə yeyən,hər nə gəldi yeyən
adam” mənalarını ifadə edir.Məs.:-Anqut kimi nə versov udadı (Dər.) (1,s.24). Azman ədəbi dildə “çox
böyük, çox iri, çox yekə, əzəmətli, heybətli” (2,s.191); Bakı,Şamaxı dialektlərində ”iri, çox
böyük”,”altıillik qoyun”mənalarında işlənir. Badış ədəb dilimizdə iki mənada işlənir: 1. “toyuqların
ayağına nişan üçün tikilən əsgi; 2. “alıcı quşların baldırına keçirilən tumac qayış; cılğı; 3. “sapdan
toxunma halqa” (Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti.2006 s.198); Salyan dialektində “nazik corab”
mənasında işlənir.Məs:-Ordan mə: badışımı verin. Balağ ismi ədəbi dilimizdə “tumanın, şalvarın,
dizliyin ayağa düşən tərəfi”;”camış balası, körpə kəlçə” (2,s.213),Lənkəran dialekti və İsmayıllı
şivəsində “camışın körpə balası”mənalarını daşıyır:-Balağ xəndəyə düşüb boğulub(L.) (1,s.37).Ban
ismi ədəbi dilimizdə bir neçə məna ifadə edir: 1.”arabanın təkərlərindən yuxarı olan hissəsi”; 2. “heyvanı
qoşmaq üçün arabanın qabağında olan ağac”; 3.”evin damı ilə tavanı arasında olan hissə”; 4.”tüstü
çıxmaq,dəlik”; 5. “xoruz banlaması”; 6. “Misir söyüd ağacı”; 7.”qadağan etmək” (2,s.217), Astara,
Masallı şivələrində və Salyan dialektində “çardaq”,”arabanın yan taxtaları,”baca,evin damında açılan
nəfəslik” mənalarını ifadə edir.Məs.:-Bandakı odunu sal yerə (Mas.); Arabaya ban taxdırdım (Ast.); Bizim evin bani yoxdi,qayıtdıracam (Sal.) (1,s.38). Cılız sifəti ədəbi dilimizdə iki mənada-1. “çox arıq,
balaca, zəif, sısqa, cansız, ölüvay”; 2.”inkişaf etməmiş, boy atmamış, zəif”(2,s.411) işlənir.
Bakı,Masallı,İsmayıllı dialekt və şivələrində bu söz “arıq”,Əli Bayramlı dialekt və şivələrində
“tək,yalqız”,Bakı və Şamaxı dialektlərində “lap, tamam, tamamilə” mənalarını ifadə edir. Məs.:-Bı nə
cılız uşağdı (İsm.); -Bu işi o,cılız görmiyib (Ə.B.) (1,s.76); -Ciliz də pis dögüva:gənə necə olsa adamın
özininkidü (B.) (1,s.79). Çala türk mənşəli söz olub,ədəbi dilimizdə “çökək yer, çuxur yer”, Bakı
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dialektində “dərə”,Əli Bayramlı dialektində “yer, sahə” mənalarında işlənir:-Bı çala çox balacadı
(Ə.B.). 1. “Ov gözlənilən yer, pusqu, marıq”;2.” Çıxacaq yer, yol, aralıq”;3.” Böyük çayların üstündə
qurulan mütəhərrik körpü, yaxud üzərində şey daşımaq üçün yan-yana zəbt edilmiş şalbanlardan ibarət
üzücü körpü; sal”;4. Qoyunların sağın yeri (2,s.281). Farsca bərə “pusqu yeri” deməkdir.Lənkəran
dialektində “baş və bostanların arasından gedən cığır”,Quba və Bakı dialektində “kiçik arx”,Bakı
dialektində bərə gəzdirmeg “əkin yerinə su vermək”,İsmayıllı şivəsində “dərin olmayan yara”,Şamaxı
dialektində bərə vurmağ “mane olmaq”mənalarını ifadə edir.Nümunələrə baxaq:-Adə,bösdürün
dayi,bərəni bağliyun,püştəni su apardi (B.);-Məmə qurban,bir hõr bərə gezdürün,qeyidün (B.);-Ağlama,
balaca bərədi, keçdi (İsm.);-Sən mə`m işimə bərə vurma (Şam.). Fars mənşəli çəng sözünün bir neçə
mənası var:1.Əl,pəncə; 2.Musiqi aləti-formaca arfaya oxşayan qədim Şərq simli musiqi alətlərindən
biri;3. Dırmıq (kənd təsərrüfatı aləti);4. Çəng olmaq – qıc olmaq, keyləşmək, hərəkətdən düşmək;
5.Çənginə keçirmək-ələ keçirmək (2,s.466).Çəng sözü Bakı dialektində “dırmıq”, çəng olmax-Bakı
dialektində “qıc olmaq” mənasını ifadə edir.Məs.:-Ağ atımızın əl-ayağı çəng olub (B.);- Beli vər mənə,
yeri çəngliyəcəgəm (B.). Çəp sözü fars mənşəli olub ədəbi dilimizdə bir neçə mənada işlənir: 1.
“Bəbəkləri eyni istiqamətə baxmayan göz”; 2. Sol. Çəp sözü Lənkəran və Salyan dialektlərində “avar”,
Bakı dialektində “xallı”mənalarını daşıyır. Məs.:-Xalid yaxşı çəp çəkir (Sal.);-Sənün gögərçünnərün
çəpdü (B.). Əgər fars sözü olub ədəbi dilimizdə şərt bağlayıcısının funksiyasını daşısa da,Salyan
dialektində iki fərqli mənada-1.xəstəlik;2.əskik şəkillərində işlənir. Məs.:- Allah heç kimə əgər
gössərməsin;-Pütün mallarım əgər çıxdı.
3. Dialektlərarası omonimlər. Azərbaycan dilinin şərq qrupu dialekt və şivələrində bir sıra sözlərə
təsadüf edilir ki, onlar fonetik tərkibcə dilimizin digər şivələrində işlənən sözlərə fonetik tərkibcə eyniyyət təşkil edir. Belə sözlər də dialektlərarası omonimlərin əmələ gəlməsində iştirak edir. Belə ki,
omonim sözün ifadə etdiyi mənalar ayrı-ayrı dialekt və şivələrə məxsus olur. Məs.: çıxacağ sözü Yevlax
rayonu şivələrində “hadisə”, Muğan qrupu şivələrində “artırma qarşısında ayaqqabı çıxarılan yer”
mənasında ( 3, s.199), demyə sözü Yevlax şivələrində “xam torpaq”, Abşeron şivələrində “suyu
süzülməmiş plov” mənasında (12,s.145) işlənir. Ammır Salyan dialektində ”acgöz”, Sabirabad
şivəsində və Şəki dialektində “axmaq,gic”mənalarında işlənir. Məs.:-Hər ambırın sözünə inanda həylə
olar də: (Şəki);-Ammır Əbləsən çox yiyəndi (Sab.) (1,s.23).Anqərib- “az qala” mənasında Cəlilabad və
Salyan dialekt və şivələrində işlənsə də ”tez-tələsik” mənasında isə Salyan dialektində işlənir.Məs.:Evimizə dünən anqərib gəldim (Sal.). Arpa-bığda-“oğlan-qız”,”növbə ilə oğlan və ya qız doğmaq”; Əsmedün gəlni hələ arpa-bığda doğır,hindi gənə qızı olıb (Höv.) (12,s.153);Tabasaran şivəsində isə
“göy qurşağı”mənasını daşıyır. Asmalı sözü Lənkəran dialektində “qarpız və yemiş asmaq üçün
qamışdan toxunmuş bağ”,Culfa şivəsində “piti” mənasında işlənir.Məs.: Bu gün yaxşı asmalımız oldu
(Culfa). Badax (Xaç.,Q.)-1.”camış balası”; 2. “mis qab”(Zaqatala); 3. “uzağa qaçmamaq üçün
heyvanların ayaqlarına bağlanan ip”; 4.”badalaq” (Qazax); 5.”dayaq” (Hamamlı,Kürdəmir).-Badax
gəldi (Q.);-Xoruzun ayağında badax olmasa uçuf qaçar (Qaz.)(1,s.33).Buğlama ismi Dərbənd
dialektində “içərisinə kişmiş və turşu doldurularaq bişirilən balıq”,Qazax dialektində “azacıq su ilə öz
buğuna bişən bozartma”,Basarkeçər və Borçalı şivələrində “soyutma kartof” mənalarında işlənir.Məs.:Bugün anon buğlama pişirirdi (D.);-Anam buğlama pişirer (Qazax) (1,s.65). Çəkuzandı ismi Şamaxı
dialektində “ətdə olan qığırdağaoxşar damar”,Goranboy şivəsində “quşatan,quş vurmaq üçün düzəldilən
alət” mənalarını ifadə edir. Məs.:-Çəkuzandını çölə at (Şam.). Döndərmə İmişli şivəsində “aşıq-aşıq
oyunu”,Salyan
dialektində
“süd,qatıq
saxlanan
qablar
üçün
ağacdan
düzəldilmiş
qapaq”,Çənbərək,Qazax dialektlərində “sağılandan sonra inəyin döşündə qalan süd”,”dən tutandan
sonra taxıla verilən süd” mənalarını ifadə edir.Məs.:-Döndərməni təşdin ağzına qoyun (Sal.);-Taxılın
döndərmə suyu gej vuruldu,yandı (Qazax) (1,s.142). Gəlgəl –“suqabı”,”kiçik sərninc” mənalarında Əli
Bayramlı, İsmayıllı, Şamaxı dialektlərində,”kiçik araba” mənasında Hamamlı şivəsində,Tərtər şivəsində
“boyunbağı”,Lənkəran dialektində “uşaq döşəyi”mənasında işlənir.Məs.:Bı gəlgəli verün mə: (Şam.);Bazardan gəlgəl aldım (Tərtər);-Dünən gəlgəlnən getdix` (Hamamlı). Qara sözü qara geymək
formasında “yaslı olmaq, yas saxlamaq” mənasında Lerik rayonu şivələrində də işlənir. Ədəbi dilimizdə
olduğu kimi şərq qrupu dialektlərində də bu söz “plovun üzərində yanına qoyulan xuruş” mənasını ifadə
edir.Məs.: – Yasə gedəndə qərə paltər geyərig; – Plovun qərəsin çox yağlı eleyıbsən (4,s.127).Bu sözə
Neftçala şivələrində də rast gəlinir: – Poloun qarasında balığ da verirüy. Lələ ismi Ağdaş, Bolnisi,
Borçalı, Çəmbərək, Gədəbəy, Göyçay, İsmayıllı, Kürdəmir, Lənkaran, Masallı, Mingəçevir, Saatlı,
Salyan, Tovuz, Yevlax dialekt və şivələrində “ata”, Ağdaş, Balakən, Gədəbəy, Gəncə, Kürdəmir,
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Qazax, Quba, Zərdab rayonlarının dialekt və şivələrində “böyük qardaş”, Quba, Salyan dialektlərində
“nökər”, Tovuz, Zərdab şivələrində “baba” mənasını ifadə edir. Məs.:– Bilmirəm lələm hara getdi
(İsm.); - Ay lələ, naxax gedəjən qıçdağa (Gədəbəy); - Lələm səni çox isdiyirdi (Zərdab); – Lələm savah
bağmıza gedəjəx` (Tovuz). Göründüyü kimi lələ sözü Tovuz şivəsində ata, baba, Ağdaş, Gədəbəydə ata,
böyük qardaş, Salyanda ata, nökər, Qubada böyük qardaş, nökər mənalarını bildirir. Sumax sözü
Abşeron şivələrində “qara tutun qurusu” və ”böyük xalça”mənalarında işlənir.Məs: – Ət qutabıni
sumağnan yisön lezzetdi olar; – Züleyxa iki ucunnan tutıb sumağı övə döşədi.
4.Sözün quruluşuna görə yaranan omonimlər: Ayağçi sözü Lənkəran dialektində iki
mənada:1.”qapı-qapı gəzib, mal satan adam; 2.”xeyirdə-şərdə xidmət edən adam”; Salyan dialektində
“kağızpaylayan, kuryer” mənalarını ifadə edir. Bazı ismi Quba,Şamaxı dialektində “xışın kötüyünü
boyunduruqla birləşdirən ağac hissə”; Bakı dialektində bazi formasında “tənək çubuğu”; Quba
dialektində bazi gəlmək “kələk gəlmək”; Salyan və Bakı dialektlərində “təpə, dik, hündür yer”
mənalarını ifadə edir. Məs.:-Bizim öymüz bazı yerdə tikilib (Sal.);Ṏn meynəmizin bir bazisin kesdim
(Sal.);-Gülçin mə` heç bazi gələ bilə dögü (Q.). Beytin sifəti Bakı,Quba,Salyan dialektlərində iki
mənada-1.“işsiz, avara”, 2.”boş, istifadəsiz” mənalarında, beytin-beytin sözü isə Şamaxı dialektində
“boş-boş,avara-avara”mənalarında işlənir.Məs.:-Bizzə beytin adam yoxdu (Sal.);-Nə beytin-beytin
gəzirsüz (Şam.);-Qabağ beytün yerdü,şaği burax birez çıxsun,gəzsün (B.) Çaqqana//çaqqanağ Salyan
dialektində iki fərqli mənada işlənir:1.”pambıq qərzəyi”; 2.”balıqqulağı”. Məs.:-Çaqqanağları bizə
gətirdi. Çalıtğamağ feli Salyan dialektində iki fərqli mənada işlənir: 1. “o tərəf bu tərəfə
çevrilmək,narahat yatmaq”; 2.”çalışmaq, cəhd etmək”. Məs.:Sə`rəcən çalıtğamışam;-Anam çox
çalıtğasa da, heş nə eliyə bilmədi. Çalmax feli Salyan dialektində iki mənada işlənir:
1.”oxşamaq,bənzəmək”; 2.”eşitmək,xarab olmaq”.Məs.:Paltarın rəngi sarıya çalırdı; -Gülçṏrə dünən
danışanda qulağım çaldi. Çapal Əli Bayramlı,Cəlilabad, Sabirabad dialekt və şivələrində iki fərqli
mənada:1.”ocaq qalamaq üçün qazılıb düzəldilmiş yer”; 2.”çiyid islatmaq üçün isladılmış yer”, Salyan
dialektində “bir az,bir qədər” mənalarında işlənir. Məs.:-Yeri belə çapal kimi qazzuğ (Cəl.);-Bi çapal
xaşil yemişəm sə`r (Sal.) (1,s.89). Dalda sifəti ədəbi dilimizdə və Bakı dialektində bir neçə mənada
işlənir:1. “sığınacaq, təhlükəsiz yer”; 2.”gizli yer, xəlvət”; 3.”külək,yağış tutmayan yer”. Məs.:Heyvannarı çekün, daldada saxlıyun;-Pılım daldadadı. Dallığ Salyan dialektində iki fərqli mənada
işlənir: 1.“müavin,köməkçi”; 2.dallığçı-“müdafiəçi”. Dükcə Şamaxı dialektində “cəhrənin iyinə
sarınmış ip”,Salyan dialektində “təndirin yanında kündə yayılan yer” mənasın ifadə edir.Məs.:- Biz
xamırı dükcədə yayırduğ (Sal.). Əccəbala sözü dialektlərdə iki fərqli mənada işlənir: 1.“Körpə” (B.);
2.“Lüt,çılpaq” (Sal.): -Əlini qoymaginən bı sõğda əccəbala həyetdə oynasun. Ögəc sifəti Bakı, Şamaxı
dialekt və şivələrində “böyük” deməkdir. Məs.: Ögəc – ögəc danışmağ sənün adətündü (B.). “Ögəc”
sözü M. Kaşğarinin “Divanü lüğat-it türk” əsərində “müşavir, yaşlı və ağıllı adam” mənasında
göstərilmişdir (9,s.154). Qədim türk dillərində “ö” səsi “fikirləşmək”, “düşünmək” mənalarında
işlənmişdir. Ög//ögüt//ögüd//öyüd –sözləri məsləhət, nəsihət mənalarını ifadə edir. Lənkəran dialekt və
şivələrində ögəc // əkəc (1,s.156) variantı “yaşından böyük danışan, çoxbilmiş” mənasında işlənir. Əllig
ismi Sabirabad və Salyan dialektlərində iki mənada işlənir:- 1. “Təndirdən isti çörəyi çıxartmaq üçün
qolçaq”; 2.”misdən hazırlanmış suqabı”. Məs.:Əlligi götür ver (Sal.); Əlligdəki su sə`nkidi (Sab.).
Əyağaltı Salyan dialektində iki mənada işlənir: 1.”balaca kətil”; 2.”kandar”. Məs.:Əyağaltını mə`ver;Sən əyağaltıda oturma. Kərmə sözü Salyan,Sabirabad dialekt və şivələrində iki mənada işlənir: 1.”kir,
çirk”; 2.”təzək”. Məs.:-Kərməni ağacın dibinə tökün;-Qızın üssündə kərmə vardı (Sal.). Köşşəg isminin
Salyan dialektində 3 fərqli mənası var: 1. “Qarğıdalının dənləri çıxarıldıqdan sonra qalan hissəsi”; 2.
“toxum”; 3. “gözcük”. Məs.: Köşşəgi az olan kartof bı il az məhsul verdi. Bı il çoxlu xiyar köşşəgini
götürdüm. Köşşəgi gomış yiyər (1,s.262).Kula ismi Quba dialektində “səbət”, Bakı dialektində “avam,
key” mənalarını ifadə edir.Məs.:-Kula albəhli yığaduğ (Q.);-Uşağ kula olub,qalıb (B.).Qabçağ sözü
Salyan dialektində üç mənada işlənir: 1. “suqabı”; 2. “pambığı dərilmiş qoza”; 3. “qutu”. Məs.:-Qabçağı
yerə qoyun;-Qəndi qabçağa qoy. Qanda sözü Quba, Dərbənd, Xaçmaz dialekt və şivələrində “qoca
camış”, Dəvəçi şivəsində “harada”mənasında işlənir. Məs.:-Qanda dayi bizə süd vermiyədu (Q.);-Oğlım
qandadır? (Dəv.).Qanda sözü “harada” sözünün arxaizmidir:-Hər qanda məskən eyləsə aşiq,əsirdir
(Nəsimi) (2,s.35).Qəmə ismi Salyan dialektində və Cəlilabad şivəsində “balaca xəncər”, Quba
dialektində “qurudulmuş zoğal” mənasında işlənir:-Qəneynən qoyunu kəseylər (Cəl.).
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Omonimlərin tipləri. Omonimlərin ümumi formaya malik olan tipləri ilə bağlı mənbələrdə müxtəlif
məlumatlara rast gəlinir. Prof. A.M.Qurbanov bu barədə qeyd etmişdir: “Sözlərin eyni şəkildə
səslənməsi hadisəsi hər dilin öz qanunları əsasında fonetik, morfoloji və leksik cəhətlə əlaqədardır. Buna
görə də omonimlərin təxminən aşağıdakı tipləri mövcuddur: fonetik omonimlər, yəni omofonlar,
morfoloji omonimlər, yəni omoformlar və leksik omonimlər, yəni xüsusi omonimlər” (10, s.328). Prof.
S.Cəfərov bu qrupa leksik-qrammatik omonimləri də daxil etmişdir (6,s.26). H.Həsənov omofon,
omoqraf və omoformlardan omonimlərin növləri kimi deyil, “omonimlərə oxşar sözlər” kimi bəhs edir.
Bu halı “omonimik hadisə” adlandıran dilçi bura paronimləri (səslənmələrinə görə oxşar, yazılışca fərqli
söz) və enantiosemiyanı (yazılış və tələffüzcə eyni, mənaca əks olan söz) da aid edir (8, s.54). Məlumdur
ki, omonimlər yazılış və tələffüz zamanı eyni fonetik tərkibdə səsləşən, mənalarına görə fərqlənən sözlərdir.
Ədəbi dilimizdə olduğu kimi,şərq qrupu dialektlərində də leksik omonimlərdən başqa, müəyyən morfoloji
dəyişmələrə məruz qalan və başqa xüsusiyyətlər qazanan leksik vahidlər də mövcuddur.
Eyni tonla tələffüz olunan, eyni fonetik tərkibdə səslənən və müxtəlif şəkildə yazılan sözlərə omofonlar
deyilir. Şərq qrupu dialekt və şivələrində qeydə aldığımız omofonlara nəzər yetirək: Çig (Dər.)-1. “şeh”:Sə`rləri bağə girmağ ulməyədu çigdən; 2.”çiy-üzsüz süd”:-Qeymağın dibinnən çıxana çiydən yidim;
3.”çiskin,narın yağış”. Döşəmək sözü Bakı dialektində “təsdiq və razılıq bildirmək üçün əlini başqasının
əlinə vurmaq”, Şamaxı dialektində isə “doyunca yemək” mənalarını ifadə edir. Məs.:-Döşüyün gəlsün
(B.). Döşəmmeg şəklində Bakı dialektində “acgözlüklə yeməyə soxulmaq” mənasını da ifadə edir.
Məs.:-Adə,ac qurt kimi nə döşəmmisən aşun canına? (1,s.144) Ellik sözü Salyan dialektində iki mənada
işlənir:1.”bütünlüklə,tamamilə”; 2.”el”. Ellig şəklində isə Cəlilabad şivəsində “hamı,hamısı” mənasını
ifadə edir.Məs.:-Bağımızın elligin yıasan,yeddi yeşig üzüm olmaz (Sal.);-Onı elligə,camãtdığa qurban
elədim (Sal.) (1,s.150);-Bizim elliyimiz toydeydi (Cəl.). Əlçim//əlçin sözü Masallı, Lənkəran, Salyan
dialekt və şivələrində “təmiz daranmış yun” və “ovuc” mənasında işlənir.Məs.:-Mə` əlçim verün (Sal.);Xörəyə bi əlçim duz atun (Mas.). Əmbərə İsmayıllı şivəsində və Salyan dialektində “kiçik, dayaz arx”,
Şamaxı dialektində isə “dəyirmanın növü”mənasında işlənir:-Əmbərəynən su axır bağmıza (Sal.); Uşağı
qoymuyun əmbərəyə düşər (İsm.). Əmmərə Salyan dialektində “kiçik su arxı”, əmmərəçu isə “göyərti
əkmək üçün sahə” mənasında işlənir.Ənov (Lən,) //ənö (B.,Sal.)sözü iki mənada işlənir:1.dalaq
xəstəliyi; 2.xarab olmuş sirkə. Məs.: Xəccenin ənö:i artıb,heç zad yimir (B.). Keyvani Dərbənd
dialektində “aşpaz”, keyvəni forması isə Cəlilabad və Masallı şivələrində “qarı,qoca arvad” mənasını
daşıyır. Məs.:-Keyvani yaxşı aş pişirmişdi (Dər.);-Keyvəni dünən bizə qonağ gəldi (Mas.).
Omonimlərin tipləri içərisində əsas yer tutan söz qruplarından biri də omoqraflardır. Omoqraflar eyni
şəkildə yazılıb, müxtəlif tonla tələffüz olunan sözlərdir. Omoqrafların yaranmasında vurğu əsas rol
oynayır. Çilə ismi Salyan dialektində iki mənada işlənir:1.”çeçələ barmaq”;2.”doğuşdan sonrakı qırx
günlük müddət”. Şamaxı dialektində çiləmək-“tumurcuqlamaq” mənasında işlənir:-Ağajdar çileyib.
Çalma sözü isim və fel kimi işlənir,vurğu ilk hecanın üzərinə düşür. Çal feili şərq qrupu dialektlərində
II şəxsin təki və əmr şəklinin inkarında işlənərək, vurğuya görə omoqraf əmələ gətirir. Məs.:– Başına
ipeg çalma bağlıyıb (B.); – Hələm otu çalmoun,tezdi (Şam.). Döndərmə - İmişli dialektində “aşıq –aşıq
oyunu”, Salyan dialektində - “süd, qatıq saxlanan qablar üçün ağacdan hazırlanan qapaq” mənalarında
işlənir. Müasir ədəbi dilimizdə isə - “taxılın ikinci dəfə suvarılması” (2,s.680) mənasını daşıyır.
Nəticə: Şərq qrupu dialekt və şivələrində işlənən omonimlər nəzərdən keçirilir.Həmçinin adları qeyd
olunan dialektlərdə işlənən leksik-qrammatik omonimlərlə omoformlara, eləcə də omoformlarla
omoqraflara, leksik omonimlərlə qrammatik omonimlərə geniş linqvistik tədqiqatlar əsasında aydınlıq
gətirilir. Ümumilikdə isə dialektlərin təhlili zamanı onların öz aralarında olan omonimliyin, ədəbi
dildəki qarşılıqlarından bəzən tamamilə, bəzən isə fonetik xüsusiyyətlərinə görə dəyişməsində müşahidə
olunur. Şərq qrupu dialektlərdə işlənən bəzi sözlərin isə tam olaraq ədəbi dilimizdə qarşılığı
olmadığından bu cür sözlər ədəbi dildə yalnız müəyyən sözlər vasitəsi ilə ifadə olunur. Bu dialektlərdə
işlənən omonim sözlərin bəzilərinin digər dialektlərdə də eyni qarşılıqlarının olduğunu müşahidə etmək
mümkündür.
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QARABAĞ FOLKLORUNDA DİNİ MƏZMUN: PEYĞƏMBƏRLƏR VƏ ONLARIN HƏYATI,
İDEYALARI
RELIGIOUS CONTENT IN KARABAKH FOLKLORE: PROPHETS AND THEIR LIVES, IDEAS
XALİDƏ ŞAİQQIZI (MƏMMƏDOVA)
AMEA Folklor İnstitutu, “Dədə Qorqud”
şöbəsinin böyük elmi işçisi
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9991-7796
XÜLASƏ
Qarabağ folkloru üçün spesifik xüsusiyyətlərdən biri də peyğəmbərlər və digər dini şəxsiyyətlər
haqqında geniş məzmunlu mətnlərin mövcudluğudur. Hansı ki, nəzər yetirdiyimiz nümunələrin böyük
bir qismi məhz peyğəmbərlərin həyatı, ideyaları barədə təsvirlərin sadə və aydın formada nəql olunduğu,
üslubu, təhkiyəsi, təsvir vasitələri ilə diqqət çəkən örnəklərdir. Bu mətnlərdəki süjet rəngarəngliyi
tədqiqat işinin əsas prinsiplərinin həllinə kömək edir. Bölgədə məhz islam dininin dərindən kök salaraq
insanların mənəviyyatına nüfuz etdiyini, islam peyğəmbəri olan Məhəmməd peyğəmbərin mütərəqqi
ideyaları necə dəstəklədiyini sözügedən mətnlərin simasında müşahidə edirik. Qarabağda – müsəlman
Azərbaycan türklərinin yaşadığı bölgədə islam dini və bu dinlə bağlı olan tarixi şəxsiyyətlər xatırlanır,
onlar tərif olunur, əməlləri öyülür. Ümumilikdə Qarabağ folkloruna aid olan yeganə antologiyada
(2000-ci ildə nəşr olunub) və oncildlik “Qarabağ: Folklor da bir tarixdir” adlı topluda həmçinin bu
peyğəmbərlər haqqında da müxtəlif məzmunlu örnəklərə rast gəlirik: Zərdüşt peyğəmbər, Adəm
peyğəmbər, Davud peyğəmbər, Süleyman peyğəmbər, Musa peyğəmbər, Yusif peyğmbər, İsa
peyğəmbər, Xıdır peyğəmbər, İbrahim peyğəmbər, İsmayıl peyğəmbər, və s.
Adları sadalanan peyğəmbərlərin həyat və fəaliyyəti barədə şifahi ədəbiyyat nümunələrimiz içərisində
- bu kontekstdə - Qarabağ folklorunda geniş material özünü qoruyub saxlamaqdadır. Peyğəmbərlərə
həsr olunan mətnlər orijinallığı ilə seçilir və bölgə insanının dini dünyagörüşünün, dini inanclarının,
digər dinlərə və onların qurucularına bəslədiyi münasibətin tolerantlığını ortaya qoyur.
Açar sözlər: Qarabağ folkloru, peyğəmbər, Adəm Peyğəmbər, Məhəmməd Peyğəmbər, Nuh
Peyğəmbər, Musa peyğəmbər.
ABSTRACT
One of the specific features of Karabakh folklore is the existence of extensive texts about prophets and
other religious figures. Most of the examples we have considered are examples in which the descriptions
of the lives and ideas of the prophets are narrated in a simple and clear way, and their style, narration,
and means of description are remarkable. The variety of plots in these texts helps to address the basic
principles of research. We see in the form of these texts that Islam is deeply rooted in the region and
penetrates the spirituality of the people, and how the Prophet Muhammad, the Prophet of Islam,
supported the progressive ideas. In Karabakh, a region inhabited by Muslim Azerbaijani Turks, Islam
and historical figures associated with this religion are remembered, praised and praised for their deeds.
In general, in the only anthology of Karabakh folklore (published in 2000) and in the ten-volume
collection "Karabakh: Folklore is also a history" we also find examples of these prophets with different
content: Prophet Zoroaster, Prophet Adam, Prophet David, Prophet Solomon, Prophet Moses, Prophet
Joseph, Prophet Jesus, Prophet Khidir, Prophet Abraham, Prophet Noah, Prophet Ishmael, etc.
Among our examples of oral literature about the lives and activities of the prophets whose names are
listed - in this context - extensive material is preserved in the folklore of Karabakh. The texts dedicated
to the prophets are distinguished by their originality and show the tolerance of the people of the region
in their religious outlook, religious beliefs and attitudes towards other religions and their founders.
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Key words: Karabakh folklore, prophet, Prophet Adam, Prophet Muhammad, Prophet Noah, Prophet
Moses.
Giriş: Ümumiyyətlə, dünyəvi dövlət hesab olunan Azərbaycanda bir çox dinlərin nümayəndələri
yaşamaqdadır. Əhalinin çox hissəsini müsəlmanlar təşkil etsələr də, xristianlar, yəhudilik dininə sitayiş
edənlər də bu ölkənin vətəndaşlardırlar və öz təlimlərini azad şəkildə icra edir, ibadətlərini həyata
keçirdirlər. Bu proses Azərbaycan ərazisində əsrlərlə davam edib, muasir dövrdə də davam etməkdədir.
Tək islam dini deyil, digər dinlər və bu dinlərlə bilavasitə bağlı olan tarixi şəxsiyyətlərə aid
informasiyalara gerçəklikləri bu və ya digər formada yaşadan folklorumuzda da rast gəlinməkdədir.
Məsələyə milli foklorumuzun əsas hissəsindən birini təşkil edən Qarabağ fokloru kontekstində nəzər
yetirmək aktual sayıla bilər.
Qarabağ Azərbaycanın ən qədim insan məskənlərindən biridir. Bu əraziyə daxil olan bölgələrdə yaşayan
insanların arxaik dünyagörüşü, fəlsəfəsi, təfəkkür tərzi həm də onların folklorunda öz əksini tapmışdır.
Dini inanclar və dini məzmun daşıyan təsəvvürlər də şifahi ədəbiyyat nümunələrində nəzərə
çarpmaqdadır. Qarabağdan toplanılmış folklor materiallarının nəşr olunduğu kitablar üzərində tədqiqat
apararkən sözügedən təsəvvürləri – dini görüşləri aydın şəkildə izləmək mümkündür. İşıq üzü görmüş
bəzi antologiyaların köməyilə Qarabağ folklorunun dini məzmunlu mətnlərinə nəzər saldıq. Məlum olur
ki, tək Tanrı inancı, Tanrının hökmü ilə ilk insanların yaranması, kosmosda nizamın bərpa olunması,
müqəddəs peyğəmbərlər, imamlar və onların keçdiyi həyat yolu, kəramətləri həmin mətnlərin
leytmotivini təşkil etməkdədir.
Dini məzmun Qarabağ folkloruna aid edilən bir çox folklor janrlarında diqqət çəkməkdədir. Bu
kontekstdə miflərin, rəvayətlərin, əfsanələrin, nağılların və s-in adını çəkmək olar. Qədim miflərin
məzmununda Allahın varlığına dair arqumentlər əks olunur, Allah ilk insanları yaradan müqəddəs bir
varlıq kimi xarakterizə olunur. Folklor örnəklərindən görürük ki, ilk insanı yaradan və ona can verən
Allah yasaq meyvəni Qarabağ folklorunda istinad etdiyimiz mətnlərə görə, almanın, buğdanın, arpanın
adı çəkilir) [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, VI 2013: 15; 16] yedikləri üçün Adəmlə Həvvanı cənnətdən
qovur. Qoruyuculuq funksiyası arxa plana keçərək, insanlara cəza kimi, “uşaq dünyaya gətirmək, doğum
sancısı çəkmək, yaradılmaqdan doğulmaya keçiş” [Bayat 2007:113] bəxş olunmağa başlayır.
Qarabağ folklor mətnlərini incələyərkən gəldiyimiz qənaət ondan ibarətdir ki, sonsuzluqdan faniliyə
keçid mərhələsi ilə bəndəsini qoruyan Tanrının antropomorfik obrazla təqdimatı məhdudlaşmağa
başlamışdır. Təbii ki, bu, Allahın deus-otiosus xarakterinə mənsub olma fikrini vurğulamaq deyildir.
Söhbət ondan gedir ki, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, antropomorflaşma məhdudlaşdığı üçün
qoruyuculuq heç də əriyib yox olmamışdır. Əksinə, arxaik inanclara əsasən, xeyir-dualar, alqışlar,
qurbankəsmələr sayəsində Tanrı yenə də insanların arzu və istəklərini dinləmiş, şükür edən insanları
mükafatlandırmışdır. Türk mifoloji şüuruna qiymət verən F.Bayatın təbirincə desək, Tanrı insanlara
fəlakətdən qoruyan, bolluq, nemət verən baba kimi görünmüşdür. Türklər etdikləri hər iş üçün Tanrıya
hesab verər, etdikləri hər yaxşı işi Tanrının adına yazarlar [F.Bayat 2007: 265]. Bu kontekstdə
nümunələrdə “övladları olmasa da, Allaha şükür edənlərə Allah övlad verər” [AFA, Şirvan folkloru, XI
2005: 119] inancına rast gəlirik. Belə nümunələr, misallar saysız-hesabsızdır.
Müxtəlif dinlərin ortaq ideyası, ortaq nöqtəsi hesab edilən Tanrının varlığına inam və bu inama səbəb
olmuş yaradılışlar haqqında informasiyaların bir qismi öz mənbəyini həmin miflərdən götürmüşdür.
Dini inanclara görə, “hüquqi və əxlaqi prinsipləri Allahdan alaraq insanlara çatdıran” [Sarıçam 2013:
17] Tanrı elçilərinə peyğəmbərlər deyilmişdir. İnsanlar arasında ən müqəddəs vəzifəni peyğəmbərlərin
icra etdiyi şübhəsizdir. Çünki onlar Allaha qulluq üçün yaradılıblar.
Peyğəmbərlər. Bütün bu inancları bütünlüklə öz mahiyyətində yaşadan Qarabağ folkloru üçün spesifik
xüsusiyyətlərdən biri də peyğəmbərlər və digər dini şəxsiyyətlər haqqında rəvayətlərin mövcudluğudur.
Hansı ki, nəzər yetirdiyimiz nümunələrinin böyük bir qismi məhz peyğəmbərlərin həyatı, ideyaları
barədə təsvirlərin sadə və aydın formada nəql olunduğu, üslubu, təhkiyəsi, təsvir vasitələri ilə diqqət
çəkən örnəklərdir. Peyğəmbərlərin həyata baxışlarının müxtəlif prizmalardan dəyərləndirildiyi bu
mətnlərdə süjet rəngarəngliyi diqqət çəkməkdədir. Təbii ki, bu süjetlərin çəkisini xüsusi tədqiqatla
müəyyənləşdirmək mümkündür. Ümumilikdə oncildlik Qarabağ: Folklor da bir tarixdir adlı topluda bu
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peyğəmbərlər haqqında müxtəlif məzmunlu örnəklərə rast gəlirik: Zərdüşt peyğəmbər, Adəm
peyğəmbər, Davud peyğəmbər, Süleyman peyğəmbər, Musa peyğəmbər, Yusif peyğəmbər, İsa
peyğəmbər, Xıdır peyğəmbər, İbrahimxəlil (İbrahim) peyğəmbər, İsmayıl peyğəmbər, Məhəmməd
peyğəmbər və s.
Qarabağla bağlı folklor nümunələrinin ayrıca toplanılıb tərtib edildiyi, geniş ictimaiyyət üçün nəzərdə
tutulduğu ilk buraxılış 2000-ci ildə nəşr olunub. Həmin nəşrdə – antologiyada yalnız bir nəfərdən
peyğəmbər kimi bəhs olunmuşdur. Söhbət adı tarixə zərdüştilik dininin yaradıcısı kimi həkk olunmuş
Zərdüşt peyəmbərdən gedir. Sözügedən mətn “Zərdüşt peyğəmbər Qarabağda” adlanır. Rəvayət olunur
ki, Zərdüşt ilk dəfə atlı-dəvəli gəldiyi bir ərazini gəzib-dolandıqdan sonra yenidən oraya qayıtmalı olur;
amma tapa bilmir: “Camaat soruşur ki, axtardığı necə kənddi? O deyir: Qara bağı var idi. Bu soraqla
kəndi tapırlar. Həmin vaxtdan kəndin adı Qarabağlı qalır. Sonradan bu yerin hamısına Qarabağ deyirlər
[ AFA, Qarabağ folkloru, V 2000: 224 ]. Yazıya alınmış bu mətn toponomik bir rəvayətdir və Qarabağ
adının etimologiyası ilə şifahi xalq ədəbiyyatında danışılan müxtəlif versiyalardan biridir.
Qarabağ: folklor da bir tarixdir adlı oncildlik üçün isə peyğəmbər kimi birinci Adəmdən bəhs olunması,
ümumiyyətlə, Qarabağ bölgəsi üçün səciyyəvi xüsusiyyətdir. Sözügedən regiona istinad edilən, ilk
insanın yaradılmasını həsr olunan miflərin əsas qəhrəmanı sayılan Adəm peyğəmbərin 990 il yaşadığı
deyilir [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, III 2012: 33]. Qarabağ folklorundan ilk insanın – ilk
peyğəmbərin yaradılışı bu cür poetik boyalarla təsvir edilir: “Azrayıldı, Mikayıldı, Cəbrayıldı, İsrafildi,
bular dörd qardaşdı. Adəm peyğəmbər yarananda Allah-talanın hökmüynən hərəsi dünyanın bir
küncünnən bir xışma torpax gətirir. Deyir ki, get dünyanın dörd küncünnən torpax gətir, buna can verim.
Odur ki, deyillər Adəm torpaxdan yaranıf. Olar dördü də məlakədi. Deyillər: “Yarəbbi, icazə ver biz
gedəh gətirəh”. Dedi: “Axı gətirəmməzsiniz”. Dedi: “Gətirməsəh, bizə nə qəsd eliyirisən elə”. Oların
dördü də gedillər. Dünyanın dörd küncünnən hərəsi bir ovuc torpax gəti-rir. Qatır o palçığa, Allahtalanın əmriynən buna can gəlir” [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, II 10].
Nəzər yetirdikdə görünür ki, ilk insanlarla bağlı müxtəlif motivlərin təsvir olunmasına baxmayaraq, bu
mövzudakı törəyiş – yaradılış mətnləri, əsasən Adəm peyğəmbərin adı ilə bağlanılmaqdadır. Nümunələr
əsasında görürük ki, qədim etiqadların izi görünən Qarabağ folklorunda da Adəm peyğəmbərlə bağlı
həmin mətnlər insanın möcüzəli törəyişini təsvir edir. Bu təsvirlər miflərdən epik folklor janrlarına
transformasiya olunmuşdur. Azərbaycan folklorunda adı keçən möcüzəli şəkildə doğulmuş
qəhrəmanların ən qədimi Adəm peyğəmbər sayıla bilər. İnanca görə, o, Tanrı hökmü ilə yaradılmış ilk
insandır. Müxtəlif dini kitabların baş mövzularından biri olan yasaq meyvə yemə səbəbilə cənnətdən
qovulan Adəm haqqında Qarabağ folklorunda çoxlu sayda mətn vardır. Məhz bu motivin aparıcı yer
tutdğu bölgə folklorunda məlum tarixi rəvayət müxtəlif variantlarla danışılmaqda davam edir: ”Siftə
cənnət yarananda Adəm peyğəmbər Havvaynan olufdu cənnətdə... Adəm peyğəmbəri cənnətdən qavan
Allah elə deyil ki, bizim kimi bəndələrə qıymıya” [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, IV 2013: 21].
Adəm peyğəmbər haqqında bu gun Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində müvəqqəti məskunlaşmış
qarabağlı söyləyicilərdən toplanılan bəzi folklor nümunələrində təsadüf edilən “arxaik elementlərin
varlığı həmin mətnlərin yaranması dövrünü əks etdirmir. İş ondadır ki, qədim zamanlardan süzülüb
gələn üç yaddaş tipinə əsasən – şifahi ənənənin yaddaşı, süjetin yaddaşı və söyləyicinin yaddaşına
əsasən” [Əsgər 2013: 107] cağdaş dövrdə də yaradılan mətnlər yazıya alınmışdır: Beləliklə, bu nəticəyə
gəlmək olar: mifik təsəvvürlərə əsasən, bugünkü insanların əcdadı sayılan Adəm peyğəmbər möcüzəli
şəkildə yaranmış, zaman keçdikcə, bu təsəvvürlərin köməyi ilə qadın-kişi münasibətləri bədiiləşdirilmiş
və insanın yaranması ilə bağlı daha poetik məzmunlu təsvirlərdə öz əksini tapmışdır. Torpaqla başlayan
ideya cansız obyektlərdən doğulmanın mümkünlüyünə inancın bünövrəsini qoymuşdur.
Dünya folklorunda olduğu kimi, Azərbaycan türklərinin antropoqonik miflərində də (bölgə olaraq
Qarabağ) ilk insanın möcüzəli şəkildə torpaqdan yaradılmış Adəm atanın adına bağlandığını toplanılmış
mətnlərin üzərində apardığımız tədqiqatın nəticələrinə uyğun olaraq təqdim etdik. Qeyd olunduğu kimi,
möcüzəli doğuluş motivinin kökləri məhz Adəm peyğəmbərlə bağlı sözügedən mətnlərə gedib çıxır.
Hətta dini mərsiyələrdə də Adəmin adı hörmətlə xatırlanır və onun iştirak etdiyi folklor mətnləri yalnız
miflərlə – mifoloji rəvayətlərlə məhdudlaşmır:
Adəm yarandı torpaxdan
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Libası oldu yarpaxdan
Həvva bir cür qabırğadan
Sübhənallah, - deyə-deyə [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, VII 2014: 366].
Qarabağ folklorunda İslam dininin banisi olan Məhəmməd peyğəmbər haqqında mətnlər də üstünlük
təşkil edir. İslam dininn yaranması, zaman içində Azərbaycanda da yayılmağa başlaması, kök salması
xalqın folklorunda da iz buraxmışdır. Sitayiş edilən din və onu yaradan müqəddəş şəxsiyyət haqqında
hafizələrdə qorunub saxlanılan informasiyalar məharətlə yazıya köçürülmüşdür. Mətnlərin birində nəql
olunur ki, Qurani-Kərimdə yüz iyirmi dörd min peğəmbərdən iyirmi beşinin adı yazılıf. Hansı ki, o
peyğəmbərrərə kitaf gəlif, səyfə gəlif, vərəx gəlif. Oların da ən hörmətdisi bizimkidi, Məhəmməd
peyğəmbərdi” [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, VI 46].
Faktiki materiallardan bəlli olur ki, Məhəmməd peyğəmbər haqqında nümunələr əsasən bu janrlarda –
rəvayətlərdə, nağıllarda təsvir olunmuşdur. Dini məzmunlu şeirlər də toplanılmışdır, hansı ki, həmin
toplama materiallarında Məhəmmər peyğəmbər vəsf olunaraq təriflənir:
Allahın dosdu Məhəmməd
Dinin irasdı Məhəmməd.
Məhəmməd anadan oldu,
Can gəldi, cəsədə doldu.
Məhəmməd oldu o gejə,
Yüz min kafir dinə gəldi.
Ay Məhəmməd, can Məhəmməd
Canım sana qurban, Məhəmməd [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, VI 413].
Rəvayətlərdə daha çox Məhəmməd peyğəmbərin doğuluşu, yaşadığı dövr, məsləki uğrunda etdiyi
mübarizə və səfərləri, xalqa verdiyi dəyərli məsləhətləri, ailəsi və s. haqqında danışılıb.. İlahi qüvvənin
rizası ilə peyğəmbərlik statusu qazanan Məhəmmədin dünyaya gəlişinə həsr olunmuş mətnlər xeyli
saydadır. Tarixi şəxsiyyət haqqında söylənilən həmin rəvayətlərdə qeyri-adilik, müqəddəslik və
bənzərsizlik bir insanın simasında cəmlənir Həmin mətnlərin bir qismində möcüzəli doğuluş motivinə
rast gəlinir. Bəzi mətnlərə görə, peyğəmbər səviyyəsinə qaldırılan insanların doğuluşu qeyri-adi şəkildə
baş vermişdir. Yazıya alınmış “Məhəmməd peyğəmbərin doğuluşu” adlı rəvayət mətninin ilk
cümləsindən gələcək peyğəmbərin doğuluşu haqqında proqnoz verilir: “ Yazılmışdı kitaba ki,
Məhəmməd adında bir şəxs gələcək dünyaya, dünyanı o idarə eliyıcək [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir,
I, s.43]. Qeyd olunur ki, haqqında məlumat verilən uşaq nəhayət ki, doğulur. Dayənin süd gələn
döşündən əmmək istəməyib süd gəlməyən – qurumuş döşünü ağzına alan uşağa Allah özü ruzi göndərir.
Mətnlərə görə, peyğəmbərin çiynində bu sözlər yazılıb: Məhəmmədi rəsulallah, yəni Allahın elçisi
[Qarabağ: Folklor da bir tarixdir I 2012: 43]. Qeyd olunan mətndə gələcək peyğəmbərin doğuluşunun
əvvəlcədən proqnoz edilməsi nağıllardan bizə məlum olan möcüzəli mayalanma hadisəsini əvəz edir.
Gələcək qəhrəmanla – bu mətndə peyğəmbərlə bağlı informasiyanın – onun doğulacağı haqda xəbərin
əvvəlcədən yayılması, proqnozlaşdırılması epik folklorda sıx-sıx rast gəlinən təsvir üsuludur. Haqqında
əvvəlcədən məlumat verilən şəxslə bağlı informasiya doğrulanarsa, yəni həmin qəhrəman dünyaya
gələrsə, bu doğuluş adi doğuluşlara bənzəməyib möcüzəli şəkli ilə qavranılır. Xalqın təxəyyülünə görə,
bu qeyri-adi doğuluşdur. Digər bir folklor mətninin məzmunu da məhz Məhəmməd adlı bir müqəddəs
şəxsin doğulacağına işarə edir: Məkkeyi-Mədinənin qapısına yazılmışdı ki, Məhəmməd adında bir şəxs
gələjəh, onda bu bulax qaynıyajax” [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, I 2012: 42].
Qarabağlı söyləyicidən, daha dəqiq desək, Ağdamın Abdal-Gülablı kəndində yaşamış 1910-cu il
təvəəlüdlü Səkinə Babayevadan toplanılmış bu mətnlər bölgə insanının sitayiş etdiyi dinin qurucusu
haqqında, müqəddəsliyi və qeyri-adiliyi vurğulayan kimliyi barədə xalqın yaratmış olduğu folklor
nümunələrindəndir. Ərazidə məhz islam dininin dərindən kök salmasını, insanların mənəviyyatına yaxın
olduğunu, mütərəqqi ideyaları dəstəklədiyini sözügedən mətnlərin simasında müşahidə edirik.
Qarabağda – müsəlman Azərbaycan türklərinin yaşadığı bölgədə islam dini və bu dinlə bağlı olan tarixi
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şəxsiyyətlər xatırlanır, onlar tərif olunur, əməlləri öyülür. Rəvayətlərdə Məhəmməd peyğəmbər el
ağsaqqalı kimi mübahisələri həll edən, doğru yol göstərən, maarifləndirən bir şəxsiyyət kimi
göstərilmişdir. “Fatihə surəsinin savabı” adlı mətndə dünya malina asi olanlar məhz Məhəmməd
peyğəmbərin hüzurunda doğru yola dəvət olunur, Quran ayələrini oxuyub-dərk etməyin var-dövlətə
sahib olmaqdan daha ağır çəkiyə malik olduğu vurğulanır. Mətnlərdən birinin qısa məzmununa görə,
peyğəmbərin iki barmağı arasından “bax” deyə göstərdiyi istiqamətdə bir tərəzi qurulduğunu görürlər:
“... Belə baxanda gördü böyüh tərəzi quruluf, bunun dəvəsini qoyuflar tərəzinin bir gözünə, o yeddi ayə
də bir gözündədi. Dəvə qalxıb göyün üzündə durufdu”. (Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, II 2012: 44).
Peyğəmbər son məsləhətini isə belə verir: “Oğul, o Allah kəlamının bir dənə la-ilahə-illallahı sənin yer
üzündə olan bütün dəvələrinin dəyərinnən də artıxdı” [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, II 2012: 44].
Mətnləri təhlil edərkən aydın şəkildə görmək mümkündür ki, tarixi şəxiyyət olan Məhəmmədə pərəstiş
edən bölgə əhalisi onu ən şərəfli, kamil, hörmətli insan kimi tanımışdır. Qarabağ folkloru ölümünün,
axır gününün vədəsini – zamanını əvvəlcədən duya bilən, həmin ərəfədə xalqına ağıılı tövsiyə vermək
arzusunda olduğunu bildirən peyğəmbər haqqında çox ciddi material verir: “Bir gün bı əsabalarını yığıf
başına. Çağırıf deyif ki, mən dünyamı dəyişəjəm, mənim bir-iki töfsiyəm var, gəlin sizə nağıl
eliyim...gedif oğurrux eləmiyəsiz, əv çapmıyasız, adam öldürmüyəsiz, zəhmatınıznan işdiyif dolanasız.
Haram mal yemiyasız” [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, III 2012: 46].
Məhəmməd peyğəmbərin ibrətamiz kəlamları, cənnət və cəhənnəm haqqında söylədikləri, zərərli
adətlərə qarşı sərt mövqeyi Qarabağlı söyləyicilərin dili ilə rəvayət olunur. Səliqə-səhmanlı olmaq,
yaxşılıq etmək öyülür, əksinə pintilk, günahlara sahib olmaq isə mənfi hal kimi qiymətləndilir.
Peyğəmbərin dilindən deyilmiş alqışların məzmunu maraq doğurur: “...Səni görüm evdə oturub ər çörəyi
yeyəsən; ...Səni görüm özün qazanıf, özün yeyəsən [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, III 2012: 48]. Qızı
atasının nə üçün bu alqışları etdiyini söylədikdə verilən cavab da ibrətamiz olur: “O suyunu işmədiyin
qız pinti qızdı, hara getsə, qayıdıf gələcəh o evə. Yoldaşı gedif çöllərdə işdiyəcəh, gələcəh, baxmıyacax
təmizdi, çirklidi, qoyuf qavağına bir tikə yeyəcək ki, yatsın, tezdənnən işə gedəcəh... Amma o təmiz qız
hara getsə, özünün başını saxlıyacax da, bədbəxt olmuyacax” [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, III 2012:
48]. Bəzi nağıllarımızda Məhəmməd peyğəmbər obraz kimi iştirak edir, yenə də imdada çatan, Allahın
kəlamlarını insanlara çatdıran, qarşıdurmaları həll edən, ədaləti təbliğ edən ağsaqqal kimi süjetlərin
mərkəzində dayanır. “Peyğəmbərin Allaha iltiması” [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, V 2013: 214], “
Peyğəmbərin nağılı” (Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, VII 2014: 208), “Peyğəmbərlə oğru” (Qarabağ:
Folklor da bir tarixdir, VII 2014: 215) bu tip nağılardandır. Bəzi mətnlərdə isə konkret adın
çəkilməməsinə baxmayaraq, söhbətin hansı peyğəmbərdən getdiyinə şübhə yaranmır. Hadisələrin
məzmunu Həcc ziyarətinə, namaz qılıb oruc tutmağa, Məkkə-Mədinə şəhərlərinə həsr olunduğuna görə,
bir sözlə, təsvir və tərənnüm olunan obyektlərin mahiyyətinə görə personaj kimi iştirak edib adına
peyğəmbər deyilən şəxsin məhz islam dininin banisi olduğu qənaətinə gəlinir.
“Peyğəmbərin qarğışı” adı ilə yazıya alınmı lətifə mətnini Ağdam rayonunun Şelli kənd sakini, 1936-cı
il təvəllüdlü Cəfərov Zümrüd söyləmişdir. Söyləyici səmimi şəkildə peyğəmbəri – kamil bir insanı,
Allahın elçisi olan müqəddəsi həm də yumor hissinə malik olan şəxs kimi canlandırıb təsvir etmişdir.
Qısa məzmun ondan ibarətdir ki, namaz qılan peyğəmbərdən qarğışın neçə ildən sonra tutduğunu
soruşurlar. “Qırx ildən sonra” cavabını verən peyğəmbərin çuxasını oğurlayaraq “Qırx ildən sonra nə
olar, olar” deyənin başına isə iş gəlir; o iki addım getməmiş yıxılıb qıçını sındırır. Oğru peyğəmbərə
müraciətlə “Ya peyğəmbər, sizdə də yalan olur? Bəs demədin qırx ildən sonra tutur?” – müraciətinə
gələn cavab ibrətamiz olur: “Bir yazığın inəyini oğurlamışdın, qırx ili tamam oldu, mənimki soradı hələ”
[Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, I 2012: 368].
Məhəmməd peyğəmbərin mənəvi kamilliyə çatması üçün Meraca getməsi, söyləyicilərin dilindən
yazıya alınmış daha obrazlı təsvirlərdə öz ifadəsini tapmışdır. Qeyri adi – möcüzəli hadisənin baş
verdiyinə böyük inancın təcəssüm tapdığı bu mətnlər islam dininin qəbul edilərək onun ilahi mənbəyi
haqqında dərk olunmuş mahiyyətini əks etdirir. Qarabağ folklorunun III cildində rast gəldiyimz
“Peyğəmbərn Meraca getməsi” adlı rəvayət mətnində Məhəmmədlə bərabər müsəlmanların müqəddəs
saydıqları, digər tarixi şəxsiyyət olan Həzrət Əlinin də adı çəkilir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Həzrət
Əli haqda folklor mətnləri də qarabağlı söyləyicilərin dilindən yazıya alınmışdır. Onun da həyatına,
səfərlərinə, döyüşlərinə bölgə insanı özünəməxsus şəkildə nağıl-rəvayət həsr etmişdir. Ancaq islam
aləmində adı hörmətlə çəkilən müdriklərdən biri olan Həzrət Əli haqqında bəhs etmək bizim başqa bir
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yazımızın əsas mövzusu olacaqdır. Ətraflı şəkildə üzərində dayana bilmədiyimiz bu məsələni həmin
yazımızda geniş müzakirə edəcəyik.
Xıdır peyğəmbər haqqında məlumat verilən digər peyğəmbərlərdən fərqli xüsusiyyətlərə malikdır.
Onun ölməzlik qazanaraq hələ də diri olduğuna inanılır. Qarabağ folklorunda Xıdırın peyğəmbərliyini
nümayiş etdirən çoxlu sayda mətnlərin özünəməxsus yeri vardır. Bildirdiyimiz kimi, həmin
nümunələrdə ölməz, hələ də yaşamaqda davam edən bir peyğəmbər təqdim olunur: Xızır peyğəmbərə
hamı diri peyğəmbər deyir: “Deyillər ki, o, ölmüyüb sağdı” [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, VI 2013:
47]. Himayədar, qoruyucu rolunda çıxış edən Xıdırın funksiyaları bunlarla bitmir. Qarabağ örnəklərinə
əsasən, Xıdır peyğəmbər yolgöstərən, çətin anlarda imdada yetən qəhrəman kimi təsəvvür olunur. Boz
atlı deyə barəsində danışılan Xıdır peyğəmbər Qarabağ mətnlərində bəzən Xızır və Xıdır İlyas adıyla da
yaddaşlara həkk olunur, və Beşbarmaq adlı ziyarətgahın onun ocağı olduğuna inanılır [Qarabağ: Folklor
da bir tarixdir, VI 2013: 47]. Bəzi mətnlərdə isə Xıdırın və İlyasın ayrı-ayrı şəxs, həmçinin qardaş olduğu
göstərilir və hər ikisinin peyğəmbər statusunda iştirak etdiyi diqqəti cəlb edir. Bu mətnə diqqət yetirək:
Xıdır peyğəmbər İlyasnan gedirmişlər. Gedillər, bir bulağım üsdündə buların da bişmiş balığı varmış.
Bir bulağın üstündə oturullar yeməyə. Balıx sırfadan sıçrıyır, düşür suyun içinə. Balıx dirilif üzür, gedir.
İndi bu sudan bı su içir. Bını bı Xızır peyğəmbər İlyas peyğəmbərə demir” [Qarabağ: Folklor da bir
tarixdir, VI, 49].
Məsələnin maraqlı görünən tərəfi həm də ondan ibarətdir ki, Qarabağ bölgəsində Novruz bayramından
öncə təşkil olunan Xıdır Nəbi mərasimləri də məhz Xıdır peyğəmbərin şərəfinə keçirilmişdir.
M.H.Təhmasıb bu adların hamısının bir adama – bir obraza aid edildiyini vurğulamışdır [Təhmasib
2010: 43]. Həm yaşıllığın, həm gəncliyin, həm də ölməzliyin-ölümsüzlüyün hamisi kimi tanınan
[Babayeva 2013: 74]. Xızır – Xıdır peyğəmbərin adına qeyd olunan bu bayramın əsas mahiyyəti maraq
doğurur. Yazın gəlişi ilə sanki yenidən oyanan – dirilən təbiətdəki hadisələr inasanların diqqətindən
yayınmamış, baş verənlər böyük hadisə kimi qiymətləndirilmişdir. Yaşıllığın, gəncliyin himayədarı
sayılan Xıdır peyğəmbər yazərəfəsi bayramlarda adı anılan, şərəfinə qurbanlar kəsilən, şərəfinə 3 gün
bayram qeyd edilən mifoloji qəhrəmanlardan sayılıb. Qarabağlı söyləyicilər mərasimlərlə bağlı bəhs
etdikləri etnoqrafik mətnlərdə Xıdırı müqəddəs olaraq görüblər: Xıdır Nəbi gələndə xaşıl bişirirdih
Xıdır Nəbinin adına. Bişmiş asırığ, o da peyğəmbərimizin biridi. [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, VI,
172]. Şuşa şəhərində anadan olmuş Mütəllim Hüseynxanovun bildirdiyinə görə isə onlarda Xıdır Nəbi
xaşılını qovutdan bişirərdilər: “Deyilənə görə, Xıdır Nəbi qovut xəşilini çox sevir” [Qarabağ: Folklor
da bir tarixdir, X 2018: 67]. Qarabağın bəzi bölgələrində Xıdır üçün bişirilən bu yeməyə Xıdır ehsanı
da deyilmişdir [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, IX 2014: 144]. Kəlbəcər rayonundan qaçqın düşmüş
söyləyicilərin qənaətinə görə də Kiçik Çillənin çıxmağı münasibətilə, fevralın 9-da Xıdır Nəbi
bayramını keçirirdilər. Deyilənə görə, həmin tarix məhz Xıdır peyğəmbərin anadan olan günüdü”
[Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, VIII 2014: 98]. Kəlbəcərlilər fevralın 9-u gününün axşamı bir evə
yığışaraq üç nəfəri bəzədiklərini də söyləyiblər: “ Biri tülkü olurdu, biri kosa, bir də Xıdır olurdu”
[Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, VIII 2014: 98]. Digər bir söyləyici isə sözügedən tarixi fevralın 5-i ilə
əvəz edərək, yaddaşındakıları belə nəql edib: “Xıdır peyğəmbər həmən gün (fevralın 5-i ) zühr eliyir,
urza paylıyır. Naftalan Xıdır peyğəmbərin dəvəsinin ayağınnan çıxıf... Xıdır Nəbi gejəsi gərək təknəni
boş qoymuyasan. Kirkirədə qavıd çəkirdilər, qoyurdular ləyəndə pəncərənin ağzına, təknədə də çörəyi
qoyurdular. Deyirdilər, Xıdır peyğəmbər gəlif əlin basajax ora” [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, IV
2013: 230-231].
Beləliklə, məlum olur ki, Qarabağ folklorunda Xıdır həm də ritual- mifoloji sisteminin aparıcı
personajlarından biridir. Ərəblərdə bir neçə peyğəmbərin (hətta Məhəmmədin də) ustadı və məsləhətçisi
sayılan Xıdırın türkdilli xalqların, o sıradan azərbaycanlıların təfəkkürünün məhsulu olan Xızırla
eyniləşdirilməsi [Qafarlı 2019: 51]. Qarabağ folklorunda da diqqətdən yayınmır. Xızır taleyi
müəyyənləşdirən tanrı elçisidir [Qafarlı 2019: 52]. Baxmayaraq ki, mənbələrdə Xızır və Xıdırın ayrıayrı varlıq olmasına dair yorumlar bildirilməkdədir. Bu məsələyə Mirəli Seyidovun da munasibəti
maraqlıdır: Xızır-Xıdır birliyi o deməkdir ki, türkdilli xalqlarla ərəblərn mifoloji təfəkkürü tarixin hansı
çağındasa qarşılaşmış və demək olar ki, hər obraz öz keyfiyyətini müəyyən müddət qoruyub saxlamışdır.
Güclü islam təbliğatına baxmayaraq, azərbaycanlıların Xızırı təslim olmamış, ərəb Xıdırı ilə yanaşı
yaşamışdır. (Seyidov 1994: 105).
“Mən Xıdırın quluyam,
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Boz atının nalıyam” [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, VI 2013: 173].
deyən qarabağlı söyləyici Xıdır peyğəmbərə itaət edildiyini vurğulamağa çalışmışdır. Bayram
ərəfəsində keçirilən payistəmə rituallarında da Xıdırın adı hörmətlə çəkilir:
Pay verənə pay olsun,
Pay vermiyənə vay olsun.
Xıdırın qədrin bilmiyənin
Qara dayın yanında yatmağı olsun [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, IV 2013: 232].
Gədəbəy Folkorunda verilən məlumatda bildirilir ki, Xıdır Nəbi Xıdır Elləz peyğəmbərin adıyla bağlıdı
[Gədəbəy folklor örnəkləri 2016: 273]. Həmçinin gədəbəyli söyləyicilər Xıdır Nəbidən bəhs etdikləri
mətndə onu Xıdır baba adlandırıblar [Gədəbəy folklor örnəkləri 2016: 271].
Qarabağ folklorunda rast gəldiyimiz bəzi mətnlər isə Nuh peyğəmbərin həyatına həsr olunmuşdur.
Dünya daşqını haqqında söhbət gedən mətnlərin mərkəzi fiquru məhz Nuh hesab olunur. Mifoloji şüurda
kosmosda nizamın bərpa olunması həm də məhz Nuhun adıyla bağlanır. Qədim inanclara görə, insan
nəsli, hətta heyvan növləri əvvəlcədən düşünülmüş tədbir ilə yox olmur, yenə də çoxalmaqda davam
edir. Azərbaycanın digər bölgələrindən toplanılan folklor mətnlərində olduğu kimi, Qarabağla bağlı
folklor cidlərində də əfsanəvi Nuh peyğəmbərin Naxçıvan ərazisinə gəmi ilə gəldiyi bildirilib: “Nuhun
gəmisi gəlir, indiki Naxçıvan olan yerdə, orda bir adada qayaya dəyir, dağılır. Onda da Nuhun özü
olmaxnan bərabər, ona sadiq olanlar, Allaha inanan adamlar o qayaya yaxın olullar... O Nuhun çıxdığı
yerə inidi Naxçıvan deyillər. Oranı adı vaxdiynən Nuh çıxan olub” [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir I,
2012: 49]. Qeyd etdiyimiz kimi, Nuhla bağlı folklor mətnləri çox saydadır, məzmun bəzən nəzm
şəklində söylənilmişdir:
Dağlar təzələndi,
Qar yağdı, təzələndi.
Nuh Peyğəmbər gəldi,
Dünya təzələndi [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, I 2012: 48].
Və ya:
Dəryada oynadı Nuhun gəmisi
Biçildi, qalmadı onun zəmisi [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, I 2012: 49].
Qarabağ folklorunda Nuh peyğəmbərlə bağlı nəzər yetirdiymiz bəzi mətnlərdə isə Nuhun gəmisinin
məhz Ağrı dağına istiqamət götürdüyü, məhz son olaraq orda dayandığı təsvir olunmuşdur [Qarabağ:
Folklor da bir tarixdir, II 2012: 12, III 2012: 35]. Əski- Əhddəki ifadələrə görə, Nuhun gəmisi Ağrı
dağında yerləşmişdir [İstek 2018: 97]. Maraqlıdır ki, bəzi mənbələrdə bu dağa məhz elə Nuh dağı
deyilmişdir. Beləliklə, Qarabağ ərazisindən toplanmış mətnlərə əsasən bildirmək olar ki, söyləyicilər
etnik yaddaşda qorunub saxlanılan informasiyalara istinad etmişlər. Dünya daşqını zamanı Allahtaladan
Nuh peyğəmbərə vəhy – səda gəldiyi, fəlakətdən xilas olmaq üçün böyük bir gəmi düzəldirmək əmrinin
verilməsi və nəticədə bəşər övladının nəslinin tükənməməsi bu folklor nümunələrində əsas mövzu
olaraq qalır. Səslənən fikirlərə görə, dünya daşqını zamanı gəmi ideyasının verilməsi və sağ qalmaq
üçün çarpışmaq məhz kafirlərin Nuha inanması, onun peyğəmbərliyinə iman gətirmək məqsədi
daşımışdır [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, III 2012: 34].
Musa Peyğəmbərin Tur dağına səfər edib Allahla kəlmələşməsi, insanların arzu və istəklərinin
çatdırılmasında vasitəçi – Allahın rəsulu kimi iştirak etməsi Qarabağ folklor nümunələrinin dini
şəxsiyyətlərə həsr olunmuş rəvayətlərində əsas mövzulardandır. Məhəmməd peyğəmbərlə bağlı
mətnlərdən fərqli olaraq Musa peyğəmbərə aid olunan nümunələrdə peyğəmbərin Allahla daha çox
dialoqa girməsi, hətta allahlıq etmək iddiasında olduğu nəzərə çarpmaqdadır. Musa Peyğəmbərlə bağlı
materialların böyük bir qismini məhz bu məzmun təşkil edir. Örnəklərin birində qarabağlı söyləyici
“Allahın ərkəsöyünü” [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, IV 2013: 22] adlandırdığı Musanın Allahla
girdiyi dialoqdan söz açır: “Musa bir gün gedir deyir ki, ya təbərri-allah, qoy bir gün mən allahlıx eliyim
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da. Deyif: – Ya Musa, bəndədən Allah olmaz. Sənə peyğəmbərlik vermişəm, əl çək, ağ eləmə” [Qarabağ:
Folklor da bir tarixdir, IV 2013: 23].
Bütün hallarda o da digər peyğəmbərlər kimi Allahın elçisi olaraq qəbul edilmişdir, söyləyicilər bu tarixi
rəvayətləri uydurma olmadığına inanırlar: Cənabi Musaya deyirlər ki, sən Allahı görməlisən. Sən Allahı
görməsən, sənə biyət eləmiyəjiyih, peyğəmbər demiyəjiyih. Həzrəti Musa peyğəmbərə o ərazidə olan
camahat dedi. Həzrəti Musa peyğəmbər əlinə çəliyin aldı, getdi çıxdı Turi-Sina dağına [Qarabağ: Folklor
da bir tarixdir, VI 2013: 50]. Nümunələrin birində Musanın Misir padşahlarının - Fironların dövründə
yaşadığını qeyd edən söyləyici bizim eradan əvvəlki tarixi vurğulayıb: “Musa peyğəmbərə Allahdan
vəhy gəlir ki, get Fironu dinə dəvət elə” [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, VI 2013: 52].
Bəzi Mətnlərdə yeddi, bəzi mətnlərdə isə qırx oğul sahibi kimi göstərilən Davud Peyğəmbər də bir
qisim rəvayətlərin baş qəhrəmanıdır. Təsvirlərə görə, o, hər zaman şükür edir və bu şükrünə görə də
mükafatlandırılır. Qısa məzmunlu rəvayətlərin birindəki məzmuna görə, şeytan Allah-talaya
şikayətlənir ki, Davud peyğəmbər ona çoxlu var-dövlət verildiyinə görə şükür edir. Allah da deyir ki,
mən neynəsəm, o, Allaha şükrünü kəsməyəcək. Allahın hökmü ilə onun yeddi oğlu vəfat etdikcə, vardövləti əlindən çıxdıqca o, şükrünü kəsmir və qeyd edildiyi kimi, digər peyğəmbərlər kimi mükafata
layiq görülür : “Gətirir axır-axırda Süleyman peyğəmbərtək evladı ona qismət eliyir. Deyir sənnən
aldıxlarımı Süleyman peyğəmbərin vasitəsiynən səə verəjəm. Süleyman peyğəmbərə o qədər bilik, elm
verir ki. Ona da bir dənə üzüh qismət eliyir ki, bütün dünyanın tilsimi o üzüyün qaşına həkk olunufmuş.
Bütün bəşəriyyətin dilini Süleyman peyğəmbər bilir” [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, II 2012: 36].
Azərbaycan folkloruna aid digər antologiyalarda Süleyman peyğəmbərin çox uzun ömür sürdüyü qeyd
edilib. Bu xətt Qarabağ seriyasında da görünməkdədir. Süleyman peyğəmbərə həsr olunmuş rəvayətlər,
nağıllar çox saydadır. Nəql olunur ki, Süleyman peyğəmbər 287 il yaşayıb: Deyirlər Süleyman
peyğəmbərə Allah peyğəmbərrih verdi... Süleyman hər şeyin dilini bildi, hər gün ünsiyyətdə olduğu
qadının dilini bilmədi [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, I 2012: 52-53]. Qarabağ mətnlərində təsvir
olunur ki, Süleyman peyğəmbər də Allahla dialoqa girib, insanların giley-güzarını ona çatdırır, Allahdan
gələn nəsihətləri isə xalqına ərz edir. Bu mətnlərdə ümumbəşəri dəyərlər təbliğ edilir. Ağcəbədidən olan
qarabağlı söyləyicinin danışdığı rəvayətdə həmin dialoqlardan biri maraq kəsb edir: “Süleyman
peyğəmbərə Allah-tala nə qədər var verdisə, ona minnət qoymadı. Amma elm verəndə dedi: “Sənə
minnət qoyuram. Yanı elmini Allah yolunda istifadə elə” [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, II 2012: 39].
Süleyman peyğəmbərin bütün canlıların dilini bildiyi, onlarla söhbətləşib mübahisə etdiyi görünür.
Azərbaycan folklorunun Qarabağ bölgəsində Süleyman peyğəmbəri həm də “küləkdən qorxan
peyğəmbər” adlandırıblar. Hətta mətnlərin biri məhz bu adla yazıya alınıb [Qarabağ: Folklor da bir
tarixdir, II 2012: 40]. Azərbaycan folklorunda yayğın olan “Süleyman və qarışqa”, “Süleyman və qoca
dünya” mətnləri Qarabağ folkloru üçün də xarakterikdir. Mahiyyətində dünyanın faniliyi göstərilən
mətnlərin məzmunu heç kimin əbədi olaraq nə həyatda, nə də hakimiyyətdə qala bilməyəcəyi haqda
mesaj verir:
Ay dünya, fanısan, fanı
Sənə gələn cannar hanı?
Davud oğlu Süleymanı
Şah taxtından salan dünya [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, V 2013: 19].
Qarabağ bölgəsində yaşamış insanlardan “Quran”da adı müstəqil bir surəyə verilən peyğəmbərlərdən
olan İbrahim peyğəmbər (İbrahimxəlil peyğəmbər) haqqında da rəvayətlər yazıya alınmışdır. Onu
da qeyd edək ki, Qarabağ folklor mətnlərində İbrahim peyğəmbərin adı daha çox İbrahimxəlil
peyğəmbər şəklində yaşamışdır. Bu mətnlərdən görünür ki, sonralar peyğəmbərlik stausu verilən oğlunu
– İsmayılı Allah yolunda qurban kəsmək istəyən İbrahimxəlil peyğəmbər mükafatlandırılır. Ən böyük
sevgisini ilahi qüvvəyə ünvanlayan İbrahimxəlil peyğəmbərin bu istəyi novella kimi bitir. Təkcə
Azərbaycan folklorunda deyil, digər xalqların folklorunda da bu qəribə məzmunu əks etdirən örnəklərlə
qarşılaşmışıq. Qarabağ folkloru da həmin məzmundan bəhs edən xeyli sayda nümunələrə malikdir.
İbrahim peyğəmbər adıyla təqdim olunan mətnlərdə də süjetin əsasında oğulun – yəni İsmayılın qurban
kəsilmək üçün atası tərəfindən aparıldığı söylənilir. Nüümunələrin məzmununa əsasən söyləmək olur
ki, İsmayılın doğuluşu adi doğuluşlara bənzəməyib qeyri-adiliyi ilə seçilir. O, atasının – yəni
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İbrahimxəlil peyğəmbərin Allaha yalvarışlar etməsindən sonra möcüzəli şəkildə doğulmuşdur. Cəbrayıl
rayon sakini Rəhim Əliyevin söylədiyi mətndə İbrahimxəlil peyğəmbərin dediyi sözlər əsərin təsir
gücünü artırır: “... Mən demişəm, Allah, mənim bir oğlum olsun, Ərəfa dağında qurban kəsəjəm. İndi
mən İsmayılı aparıf orda qurban kəsməliyəm” ... [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, I 2012: 58]. Folklor
nümunəsindən anlaşılır ki, həm atanın bu niyyəti, həm də oğulun bu niyyətə etiraz etməməsi Allahın
mükafatı ilə nəticələnir. Qurban kəsilmək üçün bir qara qoç göndərilir. Söyləyicinin danışdığı mətnin
son cümləsi bu olur: “İsmayıl qurbanı onnan qalıf” [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, I 2012: 58].
Məhdud saylı mətnlər var ki, orda Cərciz adlı peyğəmbərdən də bəhs edilmişdir.
Məlum olur ki, Cərciz peyğəmbər Həzrət İsanın dövründə yaşayıb. Söyləyicinin danışdığına görə, bu
peyğəmbərin vətəni Azərbaycandı: “Deyir, Hacı Qulu Haca ziyarətə gedib. Orda Hacın alimləri deyiflər
ki, sizdə Cərciz peyğəmbər var. Onu tapıb ziyarət eləsəniz, Elə bil ki, Hacı ziyarət eləmisən [Qarabağ:
Folklor da bir tarixdir, IX 2014: 21].
Araşdırdıq ki, həqiqətən də Azərbaycanda da belə bir ziyarətgah var, hansı ki, Beyləqanda yerləşir.
Adı məhdud sayda mətnlərdə çəkilən İsa peyəmbər və Yusif Peyəmbərlə bağlı tarixi rəvayətlər də
Qarabağ folkloruna istinad edilən bəzi cildlərdə tədqiqat obyektinə çevrilə bilir. İsa peyğəmbər adlı
yalnız bir mətn diqqətimizi çəkmişdir ki, orda da İsanın hələ sağ olduğu, onun Mehdi Sahib- Zaman
zuhr etdiyi zaman gələcəyi inancı sərgilənir. Qarabağ folklorunda İsa peyğəmbər həmçinin ölüləri
dirildən, onları danışdıraraq həyata qaytaran möcüzəli şəxs kimi obrazlaşdırılıb. İnanca görə, o hələ
bundan sonra Mehdi Sahib -Zamanla birlikdə 40 il padşahlıq eliyəcək [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir,
III 2012: 46].
Yusif peyəmbərin adı isə bir mətndə sadəcə xatırlanır, digəri isə onun kimliyinə həsr olunur. Onu yuxu
yozan peyğəmbər adlandırıblar. Hətta kimsə yuxu görəndə oyanıb deyərmişlər ki Yusif peyğəmbər
xeyrə yozsun. Cəbrayıl rayonunun Xələfli kəndində yaşamış qarabağlının danışdığı mətnin də əsasında
yuxular və onların yozulması dayanır. Yusif peyğəmbərın adı vuğulanan rəvayətin sonu bu cümlə ilə
ifadə olunur: “... görüflər ki, bu nə yozur, düz çıxır” [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, I 2012: 59].
Qarabağ folklorunda Hatəm peyğəmbərlə bağlı mətnlər də vardır. Bu mətnlərdə Hatəm çox səxavətli,
yüksək ada layiq biri kimi dəyərləndirilib. Hətta bəzi mətnlərdə ad ümumiləşərək nəcib – səxavətli
sözlərinin sinoniminə çevrilir. Yəni, hatəm olmaq, həddindən artıq əliaçıq olmaq mənasında işlədilir.
Nümunələrin birində Hatəm peyğəmbərdən soruşurlar ki, sənndən də səxavətli adam varmı görəsən? O
isə sualı “hə” deyərək cavablandırır. Mətnin qısa məzmunundan o anlaşılır ki, Hatəm qonaq getdiyi
evlərin birində onun şərəfinə heyvan kəsildiyini görür. Ondan soruşurlar ki, sən harasından istəyirsən,
ordan bişirim: “Heyvanda ciyararası deyilən vəz olur, çox dadlı olur. Dedim ki, elə maa o ciyararası
deyilən vəz bəs eliyər. Bu kişinin də cəmi beşcə qoyunu varmış. Fikirrəşif ki, bu ciyararası nədi ki? Bir
qoyunda heç bir şiş eləmir. Beş qoyunu varmış, tutuf beşini də kəsir... Hatəmə deyillər ki, bəs sən ona
nə verdin? Deyir, mən ona beş qoyunun əvəzinə beş yüz qoyun verdim, nə qədər mülk verdim, torpax
sahəsi verdim. Deyillər, əşi, o saa cəmisi beş qoyun kəsmişdi. Sən ona gör nə qədər şey vermisən. Deyir,
yox o genə azdı. O olanın vermişdi mana, mən olanımdan bir qismini vermişəm. Ona görə o mənnən
çox hatəm adamdı” [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, V 2013: 25-26]. Bu mətn isə Füzuli rayonunun
Qazaxlar kəndində olan söyləyicinin dilindən yazıya alınıb [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, V 2013:
434].
Bəzi Qarabağ nümunələrində isə Hatəm Tay adlandırılan bu peyğəmbərin etdiyi yaxşılıqların
müqabilində cənnətə düşmədiyi onun ibadət etməməsiylə əlaqələndirilmişdir. Mətlərin birində həddən
ziyadə səxavətli insan hesab olunan, çoxlu qurbanlar kəsib ehsanlar paylayan Hatəm peyğəmbər
haqqında “... cənnətə getdi, cəhənnəmə getdi?” ritorik sualı verilmişdir. Cavab da maraqlıdır: ... nə
cənnətə getdi, nə cəhənnəmə. Cənnətnən cəhənnəm arasında neytral bir yer var, orda qalıf. Çünki
səxavəti vardı, ibadəti yoxuydu. İkisi də olsaydı, cəhənnəmlik olardı” [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir,
IX 2014: 28]. Azərbaycanda, ümumiyyətə, el arasında həddən artıq yaxşılıq edən, nəciblik, səxavətlilik
göstərən adama hətəm deyirlər.
Qarabağ folklorunun II cildində Ucubulux peyəmbər adlı bir mətn də diqqətlərdən yayınmır.
Adıçəkilən personajın peyğəmbər kimi təqdim edən ikinci bir örnək qarşımıza çıxmamışdır. Yalnız bir
nümunə ilə yazıya alınmış folklor mətninin qəhrəmanı olan Ucubulux peyğəmbər haqqında verilən qısa
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məlumatlar budur: Çay qırağında olufdu, özü də çox uzun olufdu. Yüz iyirmi dörd min peyğəmbərin
içində o var. Ucubulux peyğəmbər çöldə yaşayırmış [Qarabağ: Folklor da bir tarixdir, II 2012: 35]. Digər
antologiyalarda Ucubuluxdan peyğəmbər kimi bəhs edilməyib. Yalnız Ağbaba folklorunda qarşımıza
çıxan bir nümunədə həmin personajın Ucubılıx adlı başqa bir variantından söhbət gedir. Çox ucaboylu,
nəhəng bir adam kimi təsvir olinan Ucubılıx, qeyd etdiyimiz kimi, Qarabağ variantından fərqli olaraq
peyğəmbər statusuna malik varlıq kimi təqdim olunmayıb. Ondan sadəcə sakitliyi sevən və əgər sakitlik
olmasa, küsüb gedən, quraqlığa səbəb olan, bar-bərəkəti çəkib-aparan mifoloji obraz kimi bəhs olunub
[Ağbaba folkloru, VIII 2003: 62-63].
Sonuc. Fikirlərimizi ümumiləşdirərək bunları demək mümkündür : Peyğəmbərlərin həyat və fəaliyyəti
barədə şifahi ədəbiyyat nümunələrimiz içərisində – bu kontekstdə – Qarabağ folklorunda geniş material
özünü qoruyub saxlamaqdadır. Təbiət hadisələrinə, ictimai proseslərə, ailə-məişət məsələlərinə təfəkkür
tərzinin səviyyəsinə uyğun şəkildə – bəzən çox obrazlı, poetikası yüksək qiymətləndirilmiş formada,
bəzən də çox sadə üsullarla münasibət bildirilmişdir. Yüzlərcə misallar sübut edir ki, tarixi şəxsiyyətlərə,
xüsusən də peyğəmbərlərə həsr olunan mətnlər də orijinallığı ilə seçilir və bölgə insanının dini
dünyagörüşünün, dini inanclarının mahiyyətini ortaya qoyur. Xalq içərisində yayılmış bu inanclar
yaradıcılıq məhsulu olaraq görüş və təsəvvürlərlə bağlı dolğun fikir formalaşdırır.
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TÜRKİYƏ GAZİ UNİVERSİTETİNDƏ TƏHSİLİN İDARƏ EDİLMƏSİ VƏ PROQRAM
HAQQINDA
Əlvan CƏFƏROV
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
1926-cı ildə Türkiyədə Cümhuriyyət elan edildikdən dərhal sonra “Orta Müəllimlər Məktəbi və Maarif
İnstitutu” yaradıldı. Bu tarixdən etibarən Pedaqogika kafedrası Milli Təhsil Nazirliyi üçün müfəttişlərin
hazırlanması və digər şöbələrə peşə bilikləri kurslarının tədrisi funksiyasını yerinə yetirməyə
başlamışdır. 1926-1982-1983-cü illərdə pedaqogika kafedrası şöbələrə bölünmədən bütövlük göstərən
strukturda xidmət etmişdir. Ali təhsil proqramlarının yenidən qurulması və Qazi Təhsil İnstitutunun
Qazi Təhsil Fakültəsinə çevrilməsindən sonra Təhsil Elmləri Bölməsi və şöbə daxilində şöbələr
yaradılır. 1980-ci ildən sonra ali təhsil proqramlarının yenidən qurulması və Qazi Təhsil İnstitutunun
Qazi Təhsil Fakültəsinə çevrilməsindən sonra Təhsil İdarəetmə Şöbəsi daxilində magistratura və
doktorantura proqramları yaradılmışdır. Qazi Təhsil İnstitutunun nəzdində əsasən Pedaqogika şöbəsi adı
altında müfəttişlərin yetişdirilməsi, təhsil institutları üçün peşə kursları üçün müəllimlərin hazırlanması
və müəllim hazırlığı proqramlarının məqsədi Qazi Təhsil İnstitutu Qazi Təhsil Fakültəsinə çevrildikdən
sonra Təhsil Elmləri Şöbəsi olaraq təşkil edilmişdir. şöbəsi Təhsilin İdarə Edilməsi Departamenti
adlandırılmışdır.Şöbə kimi daxil edilmişdir. Bu şöbə 1997-ci ilə qədər təhsil müəssisələri üçün müfəttiş
yetişdirmək üçün bakalavr proqramını davam etdirdi, lakin 1997-ci ildə Ali Təhsil Şurası tərəfindən
edilən bir nizamnamə ilə Təhsil İdarəetmə Departamentinin bakalavr proqramı bağlandı. 1984-cü ildən
davam edən Təhsil İdarəçiliyi Magistratura və EYD Doktorantura proqramları 1998-ci ildə yenidən
qurulmuş və üç ayrı proqram yaradılmışdır: 1. Təhsilin idarə edilməsi və nəzarəti ? Tezisli Magistr
Proqramı, 2. Təhsilin İdarə Edilməsi və Nəzarəti ? Tezissiz Magistratura Proqramı və 3. Təhsilin idarə
edilməsi və nəzarəti üzrə doktorantura proqramı Qazanılan dərəcə Proqramı uğurla başa vuran
məzunlara Təhsilin İdarə Edilməsi üzrə magistr dərəcəsi verilir. Qəbul Tələbləri Türk və əcnəbi tələbələr
üçün Təhsil fakültəsində hər hansı proqram üzrə bakalavr dərəcəsinin olması şərtdir. Açar sözlər: Gazi
Universiteti, təhsil fakültəsi, magistratura, EYD Doktorantura proqramları
Proqramən məzmunu
Bu məlumat paketində Təhsil İdarəetmə kafedrası çərçivəsində Magistratura proqramı haqqında əsas
məlumatlar (məqsəd, hədəf, şərtlər və s.) və ətraflı kurs təsvirləri (AKTS, kursun öyrənmə nəticələri və
s.) təqdim olunur.
TARİX
1926-cı ildə Cümhuriyyət elan edildikdən dərhal sonra “Orta Müəllimlər Məktəbi və Maarif İnstitutu”
yaradıldı. Bu tarixdən etibarən Pedaqogika kafedrası Milli Təhsil Nazirliyi üçün müfəttişlərin
hazırlanması və digər şöbələrə peşə bilikləri kurslarının tədrisi funksiyasını yerinə yetirmişdir. 19261982-1983-cü illərdə pedaqogika kafedrası şöbələrə bölünmədən bütövlük göstərən strukturda xidmət
etmişdir. Ali təhsil proqramlarının yenidən qurulması və Qazi Təhsil İnstitutunun Qazi Təhsil
Fakültəsinə çevrilməsindən sonra Təhsil Elmləri Bölməsi və şöbə daxilində şöbələr yaradıldı.
1980-ci ildən sonra ali təhsil proqramlarının yenidən qurulması və Qazi Təhsil İnstitutunun Qazi Təhsil
Fakültəsinə çevrilməsindən sonra Təhsil İdarəetmə Şöbəsi çərçivəsində magistratura və doktorantura
proqramları yaradılmışdır. Qazi Təhsil İnstitutunun tərkibində əsasən Pedaqogika şöbəsi adı altında
müfəttişlərin hazırlanması, təhsil institutları üçün peşə kursları üçün müəllimlərin hazırlanması və
müəllim hazırlığı proqramları, Qazi Təhsil İnstitutu Qazi Təhsil Fakültəsinə çevrildikdən sonra Təhsil
Elmləri Şöbəsi olaraq təşkil edilmişdir. 1984-cü ildən davam edən Təhsilin İdarəedilməsi Magistratura
və EYD Doktorantura proqramları 1998-ci ildə yenidən təşkil edilmiş və üç ayrı proqram yaradılmışdır:
1. Təhsilin idarə edilməsi və nəzarəti ? Tezisli Magistr Proqramı,
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2. Təhsilin idarə edilməsi və nəzarəti ? Tezissiz Magistratura Proqramı və
3. Təhsilin idarə edilməsi və nəzarəti üzrə doktorantura proqramı
Qazanılan dərəcə
Proqramı uğurla başa vuran məzunlara Təhsilin İdarə Edilməsi üzrə magistr dərəcəsi verilir.
Qəbul tələbləri
Türk və əcnəbi tələbələr üçün Təhsil fakültəsində hər hansı proqram üzrə bakalavr dərəcəsinin olması
şərtdir.
Təkmilləşdirin
Magistratura təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vurmuş namizədlər ALES imtahanından etibarlı qiymət
almaq və kifayət qədər ingilis dili biliyinə sahib olmaq şərti ilə Təhsilin İdarə Edilməsi Departamentində
doktoranturaya müraciət edə bilərlər.
Məzun tələbləri
Buraxılış tələbləri Qazi Universitetinin Lisansüstü Təhsil və İmtahan Qaydalarında göstərildiyi kimidir:
Məzun olmaq üçün orta qiymət ən azı 2.50/4.00 olmalıdır.
Məzunların İş İmkanları
Magistratura tələbələri dövlət və özəl sektorlarda təhsil meneceri, təhsil müfəttişi, akademik koordinator
və s. Onlar titullarla işləyə və müxtəlif sektorlarda insan resurslarının idarə edilməsi və ixtisasartırma
təlimi bölmələrində təlim mütəxəssisləri kimi işləyə bilərlər. Bundan əlavə, magistratura tələbələrimiz
ölkəmizdə və xaricdə universitetlərdə müəllim kimi fəaliyyət göstərə bilərlər.
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