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11 KASIM OTURUM 1,  SALON-1 

10:00-12:00 

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. REFİK TURAN 

11 KASIM OTURUM 1, SALON-2 

10:00-12:00 

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. MƏMMƏDOVA MƏLEYKƏ ALI QIZI 

11 KASIM OTURUM 1, SALON-3 

10:00- 12:00 

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. NESTAN KUTIVADZE 

PROF. DR. NECATİ DEMİR 

OĞUZNAME’DE YER ALAN TÜRK DİLİ İLE KONULAR 
 ÖĞR. GÖR. DR. SEVİNÇ AHUNDOVA 

SOVYET DÖNEMİNDEKİ DERS MÜFREDATLARINDA TÜRK 

SOYLULARA YABANCI DİL EĞİTİMİ METOTLARI, YABANCI DİL 

OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİNDE UYGULANABİLİR Mİ? 

 д. псих. н. доцент, АРПЕНТЬЕВА МАРИЯМ РАВИЛЬЕВНА 
ИСТОРИЯ ТАТАРСКОГО ФОЛЬКЛОРА: ДО И ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 
1917 ГОДА 

REŞİDE YÜKSEL 
KAZAKLAR’DA TUSAVKESER TOYU VE TÜRK DÜNYASINDAKİ 
UYGULAMALARI 

 DOÇ. DR. REFİK TURAN 
AVRUPA KONSEYİ’NİN TARİH ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ 
FAALİYETLERİ 

 DOÇ. DR. MƏMMƏDOVA MƏLEYKƏ ALI QIZI 
TÜRKDİLLİ XALQLARININ TOY MƏRASİM ƏNƏNƏLƏRİ 

PROF. DR. NESTAN KUTIVADZE 
İRAKLİ ABAŞİDZE ŞİİRLERİNDE RUSTAVELİ’NİN ALGILAMASI 
(RECEPTİ) 

 ÖĞR. GÖR. DR. HALİL UYSAL 

MISIR LEHÇESİNDEKİ TÜRKÇE KELİMELERİN KAVRAMSAL 
ANALİZİ 

 ГӨЛНАР ЮЛДЫБАЕВА 

 ГӨЛНАЗ ХАНОВА 

БАШҠОРТ ХАЛЫҠ ИЖАДЫНДА ҠАРҒЫШ МОТИВЫ (“САҠ-

СУҠ” МИФОЛОГИК БƏЙЕТЕ НИГЕҘЕНДƏ) 

 DOÇ. DR. LUKA DVALISHVILI 
RUSTAVELİ’NİN KAPLAN POSTLU ŞÖVALYE ADLI UZUN 
ŞİİRİNDE BOLLUK-ÜLKENİN SOSYAL VE POLİTİK 
DÜZENLEMESİNDEKİ BAŞARININ 
TEMELİ 

 DR. IŞIL AYDIN ÖZKAN 

ḲIṢAṢ-I ENBİYĀ’DA YARDIMCI EYLEMLE KURULMUŞ BİRLEŞİK 

EYLEMLERİN İSTEM YAPILARI 

 Z. SIRAZITDINOV & L. BUSKUNBAEVA & A. IŞMUHAMETOVA & G. 

 ŞAMSUTDINOVA 
BAŞKURT DİLİNİN DOĞU AĞZI DERLEMİ İÇİN ARAŞTIRMA 
SEFERLERİ ESNASINDA MATERYALLER TOPLAMA VE İŞLEME 
PRENSİPLERİ 

 ГӨЛНУР ХӨСƏЙЕНОВА 
БАШҠОРТ ҺӨЙЛƏҮ ТЕЛЕНЕҢ ҺƏМ ХАЛЫҠ ИЖАДЫНЫҢ 
ХƏҘЕРГЕ ТОРОШО (БЕЛОРЕТ РАЙОНЫНДА ЯҘЫП АЛЫНҒАН 
МАТЕРИАЛДАР НИГЕҘЕНДƏ) 

 DOÇ. DR. REFİK TURAN 

İLKÖĞRETİMDE ERMENİ SORUNU İLE İLGİLİ KONULARIN 

ÖĞRETİLME DÜZEYİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

 

 PROF. DR. AVTANDİL NİKOLEİŞVİLİ 

   KAPLAN POSTLU ŞOVALYE ESERİ VE ESKİ GÜRCÜ MANZUMESİNİN 
NAZIMSAL YAPISI  

 PROF. DR. SULKHAN KUPRASHVİLİ 

 DOÇ. DR. GİGA KAMUSHADZE 

RUSTAVELİ ÇAĞINDA GÜRCİSTAN’DA EĞİTİM SİSTEMİ 
DURUMU 

 БАДРТДИНОВА АЛСУ АНИСОВНА 
ТАТАР ТЕЛЕНЕҢ УРТА ДИАЛЕКТЫ ВОКАЛИЗМ СИСТЕМАСЫНЫҢ 

КАЙБЕР ҮЗЕНЧƏЛЕКЛƏРЕ 

 DR. NİGAR NAGİYEVA YORULMAZ 

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ’IN “BOZKURTLAR” ROMANINDA SÖZ 

VARLIĞI VE TÜRK KÜLTÜRÜ 

PROF. DR. RUSUDAN SAĞİNADZE 
  ŞOTA RUSTAVELİ’NİN KAPLAN POSTLU ŞÖVALYE ESERİNDE   
DUYGUSALLIĞI İFADE EDEN KALIPLAR  

 ARŞ. GÖR. ELİF NUR ANBAR 
DÎVÂN EDEBİYATINDA TÜRK ALGISI 

 п.ғ.к. ЖАБАЙ ҚАЛИЕВ 

 ҚАЙЫРКЕН АДИЕТ 
ҚАЗАҚСТАН-ТҮРКИЯ ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ МƏДЕНИ 
АСПЕКТІЛЕРІ 

 ЮНУСОВА ГУЗЕЛЬ ФАЙЗРАХМАНОВНА 

МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ ГИЛЯЗЕТДИНА САЙФУЛЛИНА 
DOÇ. DR. REFİK TURAN 
TARİH VAKFI’NIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİYLE İLGİLİ FAALİYETLERİ VE 
DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ 

 DR. NİGAR NAGİYEVA YORULMAZ 

BİR KİTABIN SÜRGÜN HİKAYESİ: “KAPLAN POSTLU 
ŞÖVALYE” 

 DOÇ. DR. KERAMET MULLAHOCAYEVA 

ALİ ŞİR NEVAİ VE ABDURAHMAN CAMİ GAZELLERİNDE 

İRFANİ GAYELERİN TELKİNİ 

 к. пед. н., доцент НУРГАЯНОВА НЕЛЯ ХАБИБУЛЛОВНА 
ТРАДИЦИЯ ИНТОНИРОВАНИЯ ЖАНРА БАИТА В МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЕ ТАТАР СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 ASSOC. PROF. NANULİ KAÇARAVA 

TÜRKİYE’DE GÜRCÜ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ OLAN 

ÜNİVERSİTELER VE GÜRCÜ DİLİ ÖĞRETİMİ 

 НАСИБУЛИНА ЭЛЬМИРА НАИЛЬЕВНА 
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ 

 фил.ф.к. ГАНИЕВА АЙГӨЛ ФИРДИНАТ КЫЗЫ 

Ф. ХӨСНИНЕҢ «УТЫЗЫНЧЫ ЕЛ» РОМАНЫНЫҢ ИКЕ 

ВАРИАНТЫ 

Av. SEZEN GÖNENÇ OKCAN 

ŞOTA RUSTAVELİ VE GÜRCÜ KÜLTÜRÜNÜN TÜRKİYE’YE 

YANSIMASI 

GULZORA SAIDBOBOEVA 

SOME ASPECTS OF POSTCOLONIAL INDUSTRY IN 

TURKESTAN 

 к.фил.н. АЙГУЛЬ РУСТЭМОВНА САЛИХОВА 

ГАБДУЛЛА КАРИЕВ – ВЫДАЮЩИЙСЯ ДЕЯТЕЛЬ ТАТАРСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА 

 ÖĞR. GÖR. DR. HALİL UYSAL 

İSM-İ MEVSULLERİN ANLAM HARİTASI VE TÜRKÇE’YE 

ÇEVRİLMESİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR 

 к.фил.н. САФИНА ЭЛЬВИРА ИРФАТОВНА 

ОБЩЕТЮРКСКИЙ ПЛАСТ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ 

ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА 

к. фил. н. БУЛАТОВА МИННИРА РАХИМОВНА 

КАТЕГОРИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В ТАТАРСКИХ ГОВОРАХ СРЕДНЕГО 

ДИАЛЕКТА 



 

11 KASIM OTURUM 2, SALON-1 

13:30-15:30 

OTURUM BAŞKANI: 

11 KASIM OTURUM 2, SALON-2 

13:30-15:30 

OTURUM BAŞKANI: 

11 KASIM OTURUM 2, SALON-3 

13:30- 15:30 

OTURUM BAŞKANI: 

 ASSOC. PROF. MAIA KİKVADZE 
“THE KNIGHT IN THE PANTHER'S SKIN” AND 
GEORGIAN TRADITIONS 

к. фил. н., доцент ГИНИЯТУЛЛИНА ЛИЛИЯ МИННУЛЛОВНА к. 
фил. н., доцент ШАКУРОВА МУСЛИМА МАГЕСУМОВНА 
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 

ТАТАРСКОЙ 
ЛИНГВИСТИКЕ 

 к.иск. ГАЛИМОВА ЭЛЬМИРА МУНИРОВНА 
ДРАМА ТЕАТРЫНДА МУЗЫКА: КОМПОЗИТОРНЫҢ ГАМƏЛИ 
ТƏҖРИБƏСЕ 

PROF. DR. ALİ EROL 
AZERBAYCAN ROMANTİK EDEBİYATI’NIN TEŞEKKÜLÜNDE RUSYA 
VE AVRUPA ETKİSİ 

ASSOC. PROF. NATELA PHARTENADZE 

PECULIARITIES OF PREVERB FORMATION IN “THE KNIGHT IN THE 

PANTHER’S SKIN” 

 

к. фил. н., доцент ШАКУРОВА МУСЛИМА МАГЕСУМОВНА 
к. фил. н., доцент ГИНИЯТУЛЛИНА ЛИЛИЯ МИННУЛЛОВНА 
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Г. ИСХАКИ 

 

 к. фил. н. ХУСАИНОВА АЛИНА ЯМИЛЕВНА 
ДИАЛЕКТНЫЙ КОНСОНАНТИЗМ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА: ИСТОРИЯ 
ИЗУЧЕНИЯ 

 SADYKOVA DAMEZHAN ADİLKHANOVNA 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ МАРКА ӨНІМДЕРІ 

Prof. Dr. KONYRBAYEVA SARASH SAHIYEVNA 

THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND NEW TRENDS IN 

THE EDUCATION SYSTEM 

 
 

 фил.ф.к. НАДЫРШИНА ЛƏЙСƏН РƏДИФ КЫЗЫ 
ХХ ЙӨЗ БАШЫ ТАТАР РЕАЛИСТИК 
ПОЭМАЛАРЫ 

 д.ист.к. профессор ВАЛЕЕВ РАМИЛЬ МИРГАСИМОВИЧ 
ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ А. Е. КРЫМСКОГО И ЕГО 
ПИСЬМА РОССИЙСКИМ ВОСТОКОВЕДАМ В АРХИВНЫХ 
ФОНДАХ РОССИИ (1890 – 1930-е гг.) 

 SADYKOVA DAMEZHAN 
ADİLKHANOVNA ASTANA'NIN TURİZM 
ÖZELLİKLERİ 

 п.ғ.д., профессор ЖҰМАБАЕВА ƏЗИЯ ЕЛЕУПАНҚЫЗЫ 

 ОМАРОВА ГҮЛНАРА ЖОЛДАСҚЫЗЫ 

СӨЗДІКТЕРМЕН ЖҰМЫС КӨПТІЛДІЛІККЕ ҮЙРЕТУДІҢ ҚҰРАЛЫ 

РЕТІНДЕ 

 

PROF. DR. BAUYRZHAN OMARULY 

MAKTYMKULY FRAGI AND KAZAKH-TURKMEN LITERARY 

TIES 
  АБДУЛЛИНА ДИЛƏРИЯ МАРАТ КЫЗЫ 

Г. Тукай иҗатында Коръәннән алынган үзгәрешсез цитаталар 
Prof. Dr. KONYRBAYEVA SARASH SAHIYEVNA 

依据民族教育学-民族心理学分析哈萨克族家庭的民族社会关系 

к.иск. Л.М. ШКЛЯЕВА 

   ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА В 
ТАТАРСТАНЕ  

кандидат ф-м наук, профессор КДЫРБАЕВА АЗАТКУЛЬ 
АХМЕТОВНА & ОМАРОВА ГУЛЬНАРА ЖОЛДАСОВНА 
СОЗДАНИЕ КРЕАТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
КАК УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ ПОЛИЯЗЫЧНОГО 
ПЕДАГОГА 
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Фил. ф. к. ГАЛИМҖАНОВА ЭЛЬМЕРА МƏХМҮТ КЫЗЫ 

 ФƏЙЗУЛЛИНА ФƏНИЯ ГАЛИМУЛЛА КЫЗЫ 
«МƏКТƏПТƏ МИЛЛИ ƏДƏБИЯТ ДƏРЕСЛƏРЕ»НЕҢ ТӨЗЕЛЕШЕ 
ҺƏМ ЖАНР ҮЗЕНЧƏЛЕКЛƏРЕ 

 

DOÇ. DR. GАPTRAUF SALİH OĞLU NURİEV 
OĞRETMEN DİLİNDE MELODİK ARALİKLARİNİ GELİŞTİRMEDE 
YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER 

 т.ғыл.д., профессор РЫСБЕКОВ ТҰЯҚБАЙ ЗЕЙІТҰЛЫ 

 т.ғыл.д., профессор ШЫНТЕМИРОВА БАЯН ҒАББАСҚЫЗЫ 

АБАЙДЫҢ ҚОҒАМДЫҚ САЯСИ КӨЗҚАРАСТАРЫ 

 АБДУЛЛИНА ЧУЛПАН ЗӨФƏРОВНА 

Икетеллелекнең акыл эшчәнлегенә йогынтысы 

 фил.ф.к., ЗƏЙНИЕВА ГӨЛНАРА НУРГАЛИ КЫЗЫ 

Г. ИБРАҺИМОВНЫҢ «КАРТЛЫККӨННƏРЕНДƏ» ҺƏМ «КАРАҢГЫ 

ТӨННƏРДƏ» ҖЫЕНТЫКЛАРЫ ХАКЫНДА 

 ЫРЫСТАНҰЛЫ БАЗАР 

КӨНЕ ТҮРКІ ЕСКЕРТКІШТЕРІ ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ДƏСТҮРЛІ 

ӨНЕРІНІҢ ТҮП ҚАЗЫҒЫ 

 ШАИХОВ РАУШАН ФАЙЗРАХМАНОВИЧ 
ОСОБЕННОСТИ НАРОДНОГО ТАТАРСКОГО ТАНЦА 

 к.фил.н. Ф. К. САГДЕЕВА 

КОНЦЕПТ КАК ТЕРМИН ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ 

 п.ғ.д., профессор ЖОЛДАСБЕКОВ ƏБДІМАНАТ ƏБДІРАЗАҚҰЛЫ 

 п.ғ.д., профессор ДАНИЯРОВ ТАЛҒАТ ƏБУБƏКІРҰЛЫ 

АБАЙ ҚҰНАНБАЙҰЛЫНЫҢ АҒАРТУШЫЛЫҚ ИДЕЯЛАРЫ 

 к. филол. н. ГАРИПОВА ЛЕЙЛЯ ШАМИЛОВНА & к. филол. н. 

 МИННУЛЛИНА ФАТЫМА ХАЛИУЛЛОВНА  

ОЛУГ МӨГАЛЛИМƏ ҺƏМ ТАЛАНТЛЫ ШƏКЕРТ: ЗАҺИДƏ 
БУРНАШЕВА БЕЛƏН ЛАТЫЙФ ХƏМИДИ (З.БУРНАШЕВА ШƏХСИ 
АРХИВЫ БУЕНЧА) 
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RESUL RIZA’NIN ġĠĠRLERĠNDE TĠPTEN KARAKTERE GEÇĠġ SÜRECĠ VE ĠNSAN 

TEMĠ 

 

Öğr. Gör. Dr. AyĢe ATAY 

Balıkesir Üniversitesi, aysemtay@hotmail.com 

 

ÖZET 

Azerbaycan’da “Sovyet Dövrü” olarak adlandırılan yılların başlarında edebî hayata katılan 

Resul Rıza, 1930’lu yıllardan itibaren kendini göstermeye başlayan Sosyalist Realizm’in 

şekillenmesi ve 1960’lı yıllarda hız kazanan serbest şiirin gelişip yerleşmesine öncülük etmiş bir 

isim olarak Azerbaycan edebiyatı adına önemli bir değerdir. II. Dünya Savaşı yıllarında Kırım 

cephesinde çeşitli ordu gazetelerinde görev alan şair, aynı dönemde kaleme aldığı savaş konulu 

şiirleri ve tiyatro eserleri ile de dikkat çekmiştir.  

Resul Rıza özellikle “Parti” ve Lenin hakkındaki çalışmalarından dolayı sonraki yıllarda 

büyük eleştirilere maruz kalmış, zaman zaman “repressiya” yıllarında yaşanan acıların 

sorumlularından biri gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Oysa zaman ve zemin problemlerinin 

ortadan kalktığı günümüzde yapılan araştırmalar da göstermektedir ki bu tavır sadece o 

yıllardaki mecburiyet ve mahkûmiyetin getirdiği bir refleksten ibarettir.   

Resul Rıza’nın sanat anlayışında dönemsel olarak ve belki de dönemin getirdiği şartlara 

bağlı olarak iki farklı yaklaşım dikkati çeker. Bunlardan birincisi edebiyatın propaganda vasıtası 

olarak algılandığı, edebî çalışmalarda tamamen güdümlü bir sürecin yaşandığı yıllarda sergilenen 

sosyalist gerçekçi tavır, diğeri ise “Yeni Merhale” olarak bilinen 1960’lı yıllarda kendini 

gösteren birey merkezli  tavır.   

Hal böyle olmakla birlikte insan unsuruna olan inanç ve onun kutsal varlığını yüceltme 

gayreti şairin her iki dönem çalışmalarında bir ortak paydayı teşkil eder.   

Resul Rıza’nın şiirlerindeki insan, zayıf, güçsüz, karamsar bir tipleme değil aksine büyük 

idealler peşinde yaşama yön veren, aktif, dinamik güçlü ve gelecek umudu içerisinde hayallerine 

sımsıkı sarılmış bir karakter olarak karşımıza çıkar. Şairin “Men Torpağam”, “Bir Gün de İnsan 

Ömrüdür”, “Menim Küçem”, “Pencereme Düşen İşıq”, “Rengler”, “Teyyare Düşünceleri”, 

“Vaxt Var İken”, “Heyat Düşünceleri” gibi birçok şiirinde kendisini merkezi statüde bulan insan, 

öz itibarıyla bütün beşeriyetin de güç kaynağını oluşturur. Bu karakter hayattan kopuk, hayali bir 

kahraman olmayıp evrensel donanımlarla birlikte aynı zamanda milli nitelikleri haiz bir 

karakterdir. 

Bu bildiride Resul Rıza’nın şiirleri üzerinden insan imgesinin komünist partizan şablon 

tipten sıyrılıp edebî mecrada nefes alan kanlı, canlı bir karaktere dönüşümü ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Edebiyatı, Resul Rıza, “Repressiya” Dönemi, 

Azerbaycan Şiirinde “ Yeni Merhale”. 
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HÜSEYĠN NĠHAL ATSIZ’IN “BOZKURTLAR” ROMANINDA SÖZ VARLIĞI VE 

TÜRK KÜLTÜRÜ 

 

Dr. Nigar NAGĠYEVA YORULMAZ 

Girne Amerikan Üniversitesi, nigarnagiyeva@gau.edu.tr  

 

ÖZET 

Türkçülük akımının önemli liderlerinden olan Hüseyin Nihal Atsız aynı zamanda tarihçi, 

türkolog, yazar ve şairdir. Atsız hayatı boyunca savunduğu ideolojiyi makalelerinin yanısıra 

şiirleri ve romanları ile ortaya koymuştur. Özellikle yazarın bir birinin devamı olan iki romandan 

ibaret “Bozkurtlar” eseri Türk nesrinde milliyetçilik akımının önemli örneklerinden biridir. 

Atsız, 1930’lardan itibaren Mecmua, Orkun ve Ötüken gibi dergilerde Türkçenin sorunlarına 

geniş yer vererek dilin sadeleştirilmesi ve ortak Türkçeden kopmamak adına mücadele vermiştir. 

Araştırmanın merkezinde, yazarın eserlerinin Türkçe ve Türk kültürü ile ilgili savunduğu 

görüşlerine ne ölçüde hizmet ettiği ve amacına ulaşıp ulaşmadığı durmaktadır.  Bunun yanı sıra 

yazarın romanlarında “Dede Korkut” destanı ve “Göktürk” yazıtlarının izleri de incelenmiştir.  

Nihal Atsız romanlarında öztürkçe kelimeler kullanmaya dikkat etmiş, sade, duru bir dil 

kullanmıştır. Günümüzde unutulan eski Türkçe, Uygurca, Göktürkçe kelimeleri bilinçli bir 

şekilde kullanmıştır. Bu kelimeleri konuşmalara gerçekçilik vermek niyeti ile  diyaloglarda 

kullanmakla yetinmemiş, anlatım dilinde de günümüz Türkçesinde unutulan kelimelere yer 

vermiştir. Ayrıca yazarın  dil ile ilgili verdiği tavsiyeler arasında olan “Doğacak çocuklara 

Türkçe isim verme mecburiyeti getirilmeli” görüşüne uygun olarak Bozkurtlar romanı ile eski 

Türkçe isimlere sahip kahramanlarını sevdirerek bu isimlerin halk arasında tercih edilmesini 

amaçladığını ve bu amacına kısmen de olsa ulaştığını görmekteyiz. Araştırmada “Bozkurtlar” 

romanındaki söz varlığından yola çıkarak Atsız’ın günümüz Türkçesinde kullanılır hale getirmek 

istediği eski Türkçe kelimeler, deyimler, isimler incelenmiş, ayrıca Türk kültür ve tarihine 

katkısı ele alınmıştır. “Bozkurtların Ölümü” Göktürk devletinin çökmeye başladığı dönemi ele 

almaktadır ve 621 yılından itibaren Türk tarihinin efsanevi kahramanı Kür Şad ve diğer Göktürk 

kahramanlarının mücadelesi anlatılmaktadır. “Bozkurtlar Diriliyor” romanında ise olaylar 

Göktürk devletinin bağımsızlığını kazandığı 680 yılına kadar uzar. Atsız, dönemin ticaret, tören, 

evlilik ve savaş geleneklerine de geniş yer vermiştir.  Bu geleneklerle  Türk halk destanlarında 

ve Göktürk yazıtlarında karşılaşmaktayız. Bütün bu özellikleri ile “Bozkurtlar”ın ortak Türk 

kültürü ve değerleri bakımından çağdaş Türk edebiyatındaki yeri örnek gösterilecek niteliktedir.  

Anahtar Kelimeler: Atsız, söz varlığı, Bozkurtlar, Türk kültürü 
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AZERBAYCAN ROMANTĠK EDEBĠYATI’NIN TEġEKKÜLÜNDE  RUSYA VE 

AVRUPA ETKĠSĠ 

 

Prof. Dr. Ali EROL 

Ege Üniversitesi, erolali99@gmail.com 

 

1789 Fransız İhtilâli’nin ardından pek çok Avrupa ülkesinde de sıkça telâffuz edilmeye 

başlanılacak olan hürriyet, eşitlik, adalet, demokrasi, hümanizm gibi kavramların Rusya’daki 

yansımaları, Çar’a karşı başlatılan bağımsızlık mücadeleleri ve bu hadiselerin kültürel sahadaki 

etkileri, modernleşme adına yeni bir safhaya girmiş olan XX. yüzyıl Azerbaycan edebiyatı için 

önemli bir ilham kaynağı oluşturmuştur. Mevcut gelişmelerin de bir sonucu olarak bu dönemde 

Azerbaycan’da teşekkül eden iki önemli edebî akımdan birisi Romantizm olmuştur. Ayırt edici 

nitelikleri  her ne kadar 1950’lerden sonra fark edilmeye başlanmış, tanımı ve tasnif çalışmaları 

ancak bu yıllardan sonra kendini göstermeye başlamış olsa da Romantizm, Çağdaş Azerbaycan 

edebiyatının şekillenmesinde  belirleyici rol oynayan en önemli temayüllerden birisi olmuştur.  

Rusya ve Rusça,  Romantizm’in teşekkülü ile birlikte,  Avrupa’daki sosyal ve siyasi 

gelişmelerin, aydınlanma felsefesinden mülhem yeni fikirlerin ve özellikle edebiyat sahasındaki 

gelişmelerin takibinde önemli bir bağlantı noktası olur. Zira İngiltere ve Almanya’dan sonra 

birçok Batılı ülke ile birlikte Türk edebiyatında da derin etkiler yaratacak olan Fransız kültür ve 

edebiyatının ilk ulaştığı yerlerden birisi de Rusya olmuştur.  

Avrupa’daki bu gelişmelerin de etkisi ile Rusya’da baş gösteren yenilikçi hareketlerin, 

Azerbaycan kültür ve fikir hayatı üzerindeki etkileri, esasen 1813 Gülistan ve 1828 Türkmençay 

anlaşmaları sonucu Azerbaycan’ın bağımsızlığını kaybetmesinin hemen ardından kendini 

göstermeye başlamıştır. Bu yıllarda Rusya’nın Azerbaycan ve bütün Kafkasya üzerinde 

yürütmeyi amaçladığı siyasî politika, bölge aydınları arasında yeni bir dayanışmanın zarûretini 

ortaya koymuş, bilhassa Tiflis, donanımlı ve yenilikçi fikirlere açık aydınların buluştukları bir 

kültür merkezi hâline gelmiştir.  

Gerek Rusya’nın açtığı Rus-Tatar, gerekse çağdaş ve aynı zamanda millî şuur sahibi 

aydınlarca açılan özel okullarda yetişen yeni kuşak, Dünya’da olup biten gelişmeleri takip etme 

imkânı bulabilmiş, yeni Dünya düzeni içerisinde yer alabilmenin şartlarını tahlil ederek kendi 

insanlarına anlatma gayreti içerisine girmiştir. Romantik ekole mensup Cavid, Hadi, Sehhet, Şaiq 

gibi isimler Batı’daki siyasi, sosyal ve kültürel gelişmeleri takibe almışlar Daniel Defoe, Victor 

Hugo, Schiller, Mendes, Byron, Lermantov, Krılov’dan çeviriler yaparak Azerbaycan aydınına 

yeni bir bakış açısı kazandırma gayreti içerisinde olmuşlardır.  

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Edebiyatı, Romantizm, Maarifçiler. 
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TÜRKDILLI XALQLARININ TOY MƏRASIM ƏNƏNƏLƏRI 

  

SənətĢünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Məmmədova Məleykə Ali Qizi 

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, turkeli_@hotmail.com 

 

ÖZET 

Mifoloji şüurda yer alan evlilik, “təbii varlıq”dan “mədəni-sosial varlıq”a bir keçid olaraq 

dəyərləndirilir. Dünyanın yenilənməsinə meydan açan evlilik, mifologiyada “ev”, “mağara”, 

“ocaq” olaraq görülür. Şamanizmdən qaynaqlanan “ev-evren simvolizmindəki gübbə-göyüzü-

yay, orta dirək-həyat ağacı-ox ilişkiləri” əslində “ruhi təmizlik” anlayışı ilə bağlıdır. Şamanizmə 

görə evlilik, həm də bir “törəmiş”dir. Evlilik qurumunun kökləri araşdırılarkən “törəmək üçün 

lazımi təchizata malik” olan qadın, “əbədi çevril mitosu”nu işarələr, gəlin isə “bir mikro-kainat, 

bir həyat ağacı” olaraq qəbul olunar.    

Evlilik təşkilatına aid “adət və mərasimlər” üç ana başlıqda (Toy əvvəli; Toy; Toy sonrası) 

dəyərləndirilir. Etno-mədəni oyun-tamaşaların təsnifi olaraq dəyərləndirilən evlilik, özündə 

oyun, əyləncə və zövq anlayışlarını barındırır. Evlilik, “elçilik”, “gəlin alma”, “kiçik nişan”, 

“nişan”, “gəlin-qız”, “bayraq tikmə”, “toy yürüşü”, “toy”, “seçmə”, “xınayaxdı” - “ağır oyun” 

(“dönmə oyun”), “gecələmə”, “eloğlu” (“çökmə oyun”) və s. oyun-tamaşa ənənələri ilə 

zəngindir. Evlilik, özündə həm də mani söyləyərək qız istəmək və nəğmə oxuyaraq rəqs etmək 

ənənələrini saxlayır. Əski Türklərdə “bayram”, “ziyafət”, “düyün ziyafəti” anlamlarını verən 

“toy”un, teatr tipologiyasının bir modeli olaraq ortaya çıxışı, evlilik ənənəsi ilə bağlıdır.   

“Milli və dini yoldan gələn qaynaq” olaraq dəyərləndirən “toy”un “yağma”, “qız qaçırma”, 

“elçilik” kimi üsulları, müxtəlif şəkilli nigahları da mövcud olmuşdur. Toy ənənəsində, həyat 

tərzi və yaşam  fəlsəfəsi ilə bağlı fərqli cəhətlər, Türk xalqlarının etno-psixologiyasının və həyat 

fəlsəfəsinin eyni kökdən pərvəriş etdiyini sübuta yetirən dastanlarda qabarıq özünü 

göstərməkdədir. “Toy”u “dünyanı sarsıdan ideoloji epidemiyalar”dan uzaq tutmaq gərəkliyinin 

ortaya çıxdığı bir dönəmdə, bu mərasim ənənəsinin quruluşunu və mayasını milli mədəniyyət 

havası ilə gücləndirməyə ehtiyac duyulur.  

Açar Kəlimələr: mifologiya, törəmiş, mikro-kainat, tipologiya, etno-psixologiya 

 

Mifoloji şüurda yer alan evlilik, “təbii varlıq”dan “mədəni-sosial varlıq”a bir keçiş, bir  

“məhdudlaşdırma” - cütləşərək təklikdən xilas olma keyfiyyəti, öz varlığını davam etdirmək 

cəhdi kimi dəyərləndirilir. Evlilik, təkcə “qadın və kişinin bir-biri üzərində cinsəl istifadə 

haqlarına sahib olmalarını təmin edən bir müqavilə nəticəsində yaranan birlikdəlik” şəklindəki 

“tək istiqamətli təyin etmə” deyil, eyni zamanda “soyun davamı, ictimai bütünlüyü və 

müqaviməti təmin etmək kimi faktorlar”larla (6, s.9) da bağlıdır. Evlilik, həm də “doğumla ölüm 

arasında yer alan və yaşama yön verən bir anlaşma”, “iki fərdin ailə quraraq nəslini davam 

etdirməsi”, eyni zamanda “ictimai quruluşun təməlini meydana gətirməsi” anlamı”nı (30, s.127) 

verməkdədir. Daha konkret desək, “Sədat Veyis Örnək, evlilik təşkilatının “gərək qızın və 

kişinin sosiallaşma müddətinin əhəmiyyətli bir mərhələsini meydana gətirməsi, gərəksə ailələr 

arasında qurulan həmrəyliyi, sosial və iqtisadi əlaqəni təyin etməsi və tənzimləməsi baxımından 

hər vaxt və hər yerdə əhəmiyyətli bir hadisə gözüylə” görüldüyünü ifadə edər.” (6, s.8). Etno-

mədəni oyun-tamaşaların təsnifi olaraq dəyərləndirilən bu əhəmiyyətli hadisəni - evlilik təşkilatına 

aid “adət və mərasimləri” üç ana başlıq və bu başlıqlar altındakı ara başlıqlarda qiymətləndirən 

Pertev Naili Boratava görə evlilik, “Toy əvvəli (görücülük, elçilik; söz seqmenti, şərbət, nişan; 

düyün oxuntusu; cehizin getməsi və sərgilənməsi; gəlin hamamı); Toy (xına gecələri, qız xınası, 

oğlan xınası; gəlin köçürmə; nikah; gərdək; gərdək ertəsi-duvaq-paça) və Toy sonrasından (gəlin 
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paltarı və kürəkənlik törələri)” meydana gəlməkdədir.” (6, s.9) Mənşəyini “qadağan meyvə” və 

“tanrı mərtəbəsindən qovularaq yer üzünə endirilmək”lə bağlı izahatlardan alan, ilk dönəmlərdə 

yalnız birliklər olaraq diqqət çəkən, ictimai varlıq mərhələsinə daxil olduqdan sonra isə 

insanların düşünmə və yaşayış formaları içindəki gəlişmiş davranışlarıyla biçimlənməyə 

başlayan evlilik, öz praktiki şəklini evlilik təşkilatının vazkeçilməz ünsürü sayılan “Toy”larda 

tapır. “Toy” kəliməsi əski Türklərdə (öncələri topluluq, böyük toplantı anlamında olsa da) 

“bayram”, “ziyafət”, “düyün ziyafəti” anlamlarında da istifadə edilmişdir. Türkmən Türklərində 

ənənəyə görə erkək və ya qız uşağını yaşı kamala çatanda evləndirmək gərəkir. Əski zamanlarda 

qıza təlpəklə vurulduğu məqamda yerə yıxılmırdısa, evlənmə vaxtının gəldiyi anlaşılırmış.” (14, 

s.72)  Evliliyin təbiətini anlamaq üçün, onun təkcə sosioloji deyil, həm də bioloji və psixoloji 

tərəflərinin kültürəl təməllərinə göz atmış olursaq görərik ki, evlilik, ilk növbədə bioloji 

ehtiyacdır; uyğunlaşma istər. Yəni, “erkək eşq verir, cinsəllik istər, qadın da cinsəllik verir, eşq 

və sevgi istər”. Evliliyin kültürəl fakt olduğu da ortadadır, yəni “evlilikdəki standartları 

mədəniyyətlər qədər insanın şəxsiyyətində olan ünsiyyət stili, problemi həll etmə tərzi, düşüncə 

forması təyin edər. Bu üç ünsür (sosioloji, bioloji və psixoloji – M.M), ictimai bir təşkilat olan 

evliliyi iki tərəfin qarşılıqlı mənfəətinə dayalı, işləyən bir-birlikdəlik halına gətirər.” (41)  

Türk xalqlarının kültüründə ayrıca yeri olan evlilik qurumunun kökləri ilə bağlı 

məlumatlara İslami ədəbiyyatda daha çox rast gəlinir. “...İbrani ədəbiyyatın (“hubranu”: saabi 

dininə bağlı ədəbiyyat - M.M) təsiri altında olan İslami ədəbiyyata görə ilk evli cüt, ilk insanlar 

olaraq qəbul edilən Adəm ilə Həvvadır. Yenə hər iki ədəbiyyata görə insan nəsli, ilk evli cüt olan 

Adəm ilə Həvvanın yarısı qız, yarısı kişi olan uşaqlarının bir-birləriylə çarpazlama bir şəkildə 

evlənmələriylə davam edib çoxalmışdır. Hər iki ədəbiyyatda da Həvvanın hər səfərində biri kişi, 

digəri qız olmaq üzrə əkiz uşaqlar dünyaya gətirdiyinə, bir qardaşla birlikdə dünyaya gələn qızın 

digər əkiz uşaqlardan kişi olanla evləndirildiyinə yer verilmişdir.” (18, s.2-3).  

Türk düşüncəsində “evlənmə”nin anlamı “yuva qurdum”dur. Əskidən “evlənmə, Türklərdə 

bir “qusulma, dirlik, dərim” və ya “tiriglig”; yəni, “birlikdə yaşama” olaraq görülməkdəydi.” 

(19, s.65) Bununla yanaşı, “evləndirmə” isə “ebledim” (“eb” - “ev”, “çadır”) olaraq işlədilir. 

“Uyğurlar, evlənməyə, “qovuşmaq” da deyirlər; evliliyin eşq və hiss istiqamətini ifadə edirdilər. 

Evlilik, Anadoluda eyni zamanda bir “tüstü qurma”dır. Yakutlar, evliliyə “sönməz bir atəş 

yandırma” da deyirdilər. Çünkü Türk ailə hüququnda “ocaq” müqəddəsdi. Evə gələn gəlin “evi 

işıqlandıran bir atəş” olaraq görülürdü.” (19, s.65) Birlikdə yaşama olaraq görülən evlilik, 

əskidən “böyük ailə”, “ailə”, “soy”, “sülalə”, daha dəqiq desək, “ocaq” anlamını verməkdədir. 

Bu üzdən, “Türk mifologiyasında ocağın yeri ilə bağlı Ögel, “…ocaq, ailənin təməl 

simvoludur…” deməkdədir.” (4, s.45) Bu mənada “atəş, ocaq qarşısında edilən dualar, ritüellər, 

atəşə və ocağa qurban kəsmək, salam vermək, atəş və ocaq qarşısında and içmək, onu qoruyucu 

görmək kimi inanışlar atəşə və ocağa duyulan hörməti, ona ətf edilən müqəddəsliyi açıqca 

göstərməkdədir.” (4, s.45) Mifoloji düşüncədə “ocaq”, həm də “atəş” anlamını verməkdədir. 

Atəş, şamanlara görə ut-anadır. Ut-ana müqəddəslik simvolu sayıldığından, şamanlar “ruhi 

təmizlənmə”ni atəşə ünvanlı dualar oxumaqda görmüşlər. “Bezertinov, Kamın evlilik əsnasında 

ut-anaya (atəş ana) istiqamətli bir duasını belə verməkdədir: “…sənin lütfünlə bu atəş yanar. 

Beləcə evimiz pis ruhlardan və insanların zərərlərindən qorunar. Gözəlliklər davam edər. 

Pisliklər tamamilə yox olsun, minlərlə il atəş həmişə yansın, heç sönməsin. Ut-ana, bizdən xeyir-

dualarını əsirgəmə…”(4, s.45)  

Əskidən boyun “siyasi, əxlaqi, dini və iqtisadi ortaqlığa sahib demokratik bir birlik” olması 

fikri, madəri xarakterinin üstün cəhətlərindən xəbər verir.” (32, s.98) Bu fikrə nəzərən əskidən  

ailənin boy-qəbilə ilə başladıldığını, sonradan isə pədəri özəlliyə girdiyini, boyun “madəri” 

xarakterinin isə tarixin yetişmədiyi dönəmlərdə mümkün olduğunu irəli sürən Z.Göykalpa görə, 

Türk ailəsinin xarakteri hər zaman bir olmuşdur. Yəni “maternal biçim belə tamamilə anaya aid 

ailə tipi olmayıb, paternal, yəni iki cins hüququ arasında bərabərlik görən bir biçimdir.” (32, 

s.98). Bununla yanaşı, Yakutlarda “şamanların totemlərinin və qoruyucu ruhlarının”, eyni 
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zamanda “diğər topluluq üzvlərinin qoruyucu ruhları”nın da dişi olduğu diqqətə çəkilir. Əslində  

“Türk ailəsinin geniş deyil, nüvə ailə şəklində təşkilatlandığını söyləyən Donuk, Türklərdə 

kişinin ailə birliyini təmin edən nüfuz sahibi və eyni zamanda yoldaşına köməkçi, uşaqlarına 

sevgi və şəfqət göstərən bir adam olduğunu.” (32, s.98) bildirməklə, pədəri xarakterli Türk 

ailəsinin üstün cəhətlərini sərgiləmiş olur. Bəlli ki, ataerkil zamanında atəşə ibadət edilən tanrı, 

atanın tanrısı olaraq qəbul edilir. Bütövlükdə isə “əski Türklərdə ocaqda barınan, ibadət edilən 

tanrı, tək atanın deyil, eyni zamanda ananın da tanrısıdır. Bunlara od ata və od ana deyilərdi. 

Babaerkil –pədəri- ailəyə Şərq Türkləri türkün, Qərb Türkləri isə boz ocaq və ata ocağı 

deyərdilər.” (32, s.97)  

Atəşin yaranması Ülgenin adıyla bağlıdır. Türk mifologiyasına görə, ağ və qara rəngli daşı 

Göydən Yer üzünə endirən “Ülgen atəş yandırmasını insanlara öyrədərək, “bu atəş atamın 

qüdrətindən daşa düşmüş atəşdir” dedi. Bundan ötəridir ki, Altaylar və Yakutlarda çaxmaq daşı 

müqəddəsdir. Bu səbəbə ayinlərdə yandırılan atəşdə kibrit istifadə edilməz.” (46) Kibritlə 

yandırılan atəşi “rus atəşi” hesab edən Sahalar və Altaylar, öz ayinlərində çaxmaq daşından 

faydalanmağa üstünlük vermişlər. Evlilik zamanı yeni ocağın çaxmaq daşıyla yandırılması adəti, 

Altaylara xasdır. “Altay Türkləri, hər şeyə küfr etsələr də, atəşə təhqir etməzlər. Atəşi su ilə 

söndürmək, atəşə tüpürmək, odla oynamaq qətiliklə qadağandır.”(23, s.41) Türk etiqadında yer 

alan ocağın-atəşin təmizləyici funksiyası (“hər şeyi təmizləyər, pis ruhları qovar”) ilə bağlı bir 

çox məlumatlar yer almaqdadır. Evlilik öncəsi atəşlə fala baxmaq ritualı ilə “Manas” dastanında 

qarşılaşırıq: “Manasın atası Çakıp Xan, atəşə baxaraq, gəlinlərinin müqəddəratını söyləmişdir.” 

(23,s.41) Məlumdur ki, Göktürk dönəmində Bizans elçiləri qəbul edilməzdən öncə, pis 

düşüncələrdən təmizləmək üçün onları atəşdən keçirmişlər. Bir başqa məlumat isə Başqırd və 

Qazax Türkləri ilə bağlıdır. Bildirilir ki, onlar “bir yağlı çınqılı alovlandırıb, xəstənin ətrafında 

“alas, alas” deyə dolaşdırarlar. Buna “alaslama” deyilir. Bu söz Türkiyə türkcəsinə “alazlama” 

şəklində keçmişdir. Mənası, atəşdə təmizlənmə deməkdir. Bu səbəblə köhnə Türk inancında atəş 

kultü ilə ocaq kultü bir-birindən ayrılmaz.” (23. s.41) “Ocaq-atəş”, Türk inanc sistemində 

evliliyin təməl simvolu olaraq dəyərləndirildiyindən, ocağın-atəşin heç sönməməsinə çalışılar. 

Atəşə təzim, ocağa ehtiram, həm də buradan qaynaqlansın gərək. Təsadüfi deyil ki, “Qazax 

qadınları, “yeni yurda ilk girişlərində və gərək ilk uşaqları doğulduğu zaman atəş qarşısında 

əyilər və üzlərinə yağ parçaları sürtəllər”. Altaylılarda gəlin, qayınananın evinə girdikdən sonra 

ocağın qarşısında yerə qədər əyilər. Bunun üzərinə qayınata və ya qohumlardan biri gəlini 

qaldırar və nəsihət verər.” (19, s.17)  

Şamanizmə görə qurulan hər bir ailə, bir ocaqdır  və hər ocağın öz sahibi var; hər kəs öz 

ocağını qorumaqda görəvli sayılar. Bu səbəbdən “əski Türklərdə bir gənc evlənərkən nə arvadını 

öz ocağına  gətirər, nə də xanımının ocağına gedərdi; iç güvənlik olmadığı kimi, iç gəlinlik də 

yoxdur. Oğlan, ata ocağından hissəsini alar, qız da yumuş deyilən cehizini gətirərdi. Gəlin və 

damad, mallarını birləşdirərək ortaq bir ev sahibi olardılar. Bunların qurduğu yeni ailə ocağına 

“ağ ev” deyərdilər.” (32, s.97-98)  Xeyir yükü ilə yüklənən ağ rəng, sabitliyin davamlılığını 

işarələyər. “Dədə Qorqud”da ağ rəng, gözəllik etalonu olaraq qəbul edilir. Cənnət hüriləri 

“Quran”da ağ rənglə təsvirlənər. Evlilik zamanı ərə gedən qızın ağ libasda görünməsi, yeni 

qurulan ailə ocağına verilən  adın “ağ ev” olması, özündə “işıq – nur – aydınlıq” simvolunu 

işarələr. “Platon yazırdı: “Harda qarşılıqlı münasibətlərdə işıq, nur yoxdursa, orada zülmət 

hökmranlıq edir...” (43) “Dədə Qorqud”da Bayındır xanın əmriylə “qara yerin üstünə ağ xan 

evi tikdir”diyi “min yerdə ipək xalıca döşət”dirdiyi (3, s.40) otaq, Ali Duymaza görə əslində 

Rəşidəddinin “Oğuznamə”si ilə “Şəcərə-i Tərakimə”də yer alan “altun ev”dir. Xanın “qüdrət; 

varlıq və sərvət göstəricisi” sayılan bu evi, özündə dünyaya hakimliyin simvolunu daşımaqdadır.  

Hilal Palabıyık, “evlilik” və “evlənmə”nin “ev” deyil, “törəmiş” olduğuna diqqət çəkər. O, 

“köçəri Türk birliklərində də evlənən hər adam üçün yeni bir üy edildiyi  və bunun “ev”lənmək 

mənasını verdiyi”ni bildirməkdədir. N.Palabıyıka görə, hər bir evlilik, “əski Türk ənənəsində hər 

yeni çadır, yəni “ev”, yeni bir xananı təmsil edərək, yeni bir ictimai təşkilatın qurulmasını ifadə 
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edər.” (15, s.1) Burada “çadır” - “yurd” anlamını verməkdədir. Bildiyimiz kimi, “çadır”, köçəri 

Türk qövmlərinin həyat tərzinin vazkeçilməz ünsürlərindən sayılır. Divarları, damı və qapıları 

keçə ilə örtülən bu “çadır-yurd”lar, əsasən yük heyvanlarıyla daşınan hərəkətli “avtomobil 

çadırlar”dan ibarətdir. Mövzu ilə bağlı yaxından ilgilənən Əhməd Gökbelin təqdimatında, 

“1245- 1247-ci illər  arasında Dəşti Qıpçaqdan keçən P.Carpininin “Dərmə Evlər” olaraq tabir 

edilən çadırları bu şəkildə təsbir etdiyi nəql edilməkdədir:”Onların incə çubuqlardan hörülən və 

dirəklərdən edilmiş, yuxarıya doğru getdikcə daralan çadır formasında evləri vardır. Ən üstdə və 

tam ortasında yumru bir dəlik açılmışdır. Bu bacadan içəriyə işıq girər, eyni zamanda tüstü 

çıxardı. Atəş yeri və ya ocaq, hər vaxt çadırın ortasında olardı...” (44) Türk mifologiyasında 

ocaq, “...Orta Asiya Türk Mədəniyyətindəki “Göyün Dirəyi” simvoluna qarşılıq gələn bir ünsür.” 

(7, s.418) olaraq da bilinməkdədir. “Göyün Dirəyi,… səma ilə yer üzü arasındakı əlaqənin 

simvolu idi... Bir başqa ifadəylə evin ruhi dünyaya açılan qapısıdır. Gəlinin evin orta dirəyinin 

ətrafında dolaşdırılması, səmadan gələn təsirlərlə gəlinin əlaqələndirilməsi və o təsirlərlə 

yuyunması, təmizlənməsi mənasını verər... Bu inisiyasionun birinci mərhələsinə qarşılıq gəlir. 

Orta Dirəyin ətrafında gəzmək isə inisiyasiondakı ikinci mərhələyə keçişi simvollaşdırmaqdadır. 

Çünki artıq əsl ruhi təmizlik başlayacaq.” (7, s.418)  

Şamanizmdən qaynaqlanan “ev-evren simvolizmindəki gübbə-göyüzü-yay, orta dirək-

həyat ağacı-ox ilişkiləri” (3, s.41), əslində “ruhi təmizlik” anlayışı ilə bağlıdır və bu anlayışın  

sonradan islamiyyətlə qaynayıb-qarışması fikri, ocaq başında gəlinin etdiyi “dua ritualı”nda öz 

təsdiqini tapır. Məsələn,“Manas Dastanı”nda bir gəlinin qayınatasının evinə girişi belə təsvir 

edilər: Qızlar və gəlin cüt-cüt olub evə girdilər. Gənc gəlin ağsaqqala əyilərək salam verdi; 

Ağsaqqal atəşə yaxın gəldi, əyildi, atəşə salam verdi.” (7, s.419) Ağsaqqal, yəni qayınata (həm 

də ata) atəşlə gəlin arasında, bir növ vasitəçi rolunu oynamaqdadır. Qız, ata evindən ər evinə 

uğurlanarkən, atası tərəfindən üç dəfə ocaq başına dolandırılar. Atanın xeyir-duasını aldıqdan 

sonra, çıraqla (lampa) yeni “yurd”a yola salınar. Ər evinə qədəm basan gəlini, qayınata qapının 

önündə qarşılar; ona “xoş gəldin” deyər və əyilərək atəşə təzim edər. Bu adət, yeni qurulan 

ailəyə - ocağa ehtiramın və şükranlığın ifadəsidir. Türk kültüründə evliliyin yanan atəşə 

bənzədilməsi, bu baxımdan diqqət çəkicidir. Bəlli ki, “dinə inanlar, “lampa, atəşin, ruhun 

simvoludu, ruh ölməz, o evlərə gəlir, o atəş kimidir” deyərlər. Bu səbəbdən “Lampa rəqsi”, 

Sincanın (Doğu Türkistan) güzey və güney bölgələrində bu gün də vardır.” (9, s.42)  

Atəşə inam, islamdan öncə Uyğurlarda da görülmüşdür. Şər ruhları qovmaq və xeyir 

ruhları səsləmək niyyəti ilə ocağın alışdırılması, kürəkənin dostlarının, ehtiram əlaməti olaraq qız 

evinin böyüklərinin qarşısında doqquz dəfə yerə əyilməsi, ər evinə yola salınan qızın  qarşısında 

göyə doqquz dəfə atəşin açılması və s. bu kimi adətlər, Türk qəbilələrinin “toy” rituallarına 

daxildir. Doqquz rəqəmini, göyün doqquz qatı ilə əlaqələndirən Bektaşilik, göyün yeddi qatdan 

deyil, doqquz qatdan (göydən sonra gələn Ərş ilə Kürsi də bu qata daxil edilir) ibarət olması 

fikrini əsas götürmüşdür. Göyün doqquz qatı ilə dörd ünsürün (torpaq, hava, su və od) 

təmasından “insan”ın meydana gəlməsi fikri də Bektaşiliyə məxsusdur. Bektaşiliyə görə “9 qat 

göyə “Doqquz  Ata (abayı ülviyə)”, 4 ünsürə də “Dörd Ana (ümməhatı süfliyə)” deyilir.” (45) 

Türk xalqları arasında doqquz rəqəminə verilən dəyər - “düyünlərdə doqquz çeşit meyvə 

hazırlama, düyündə qız tərəfinə doqquz parça qumaş vermə, yeni evlənən qıza qoyunun yeddi 

tülimi (bağırsaqlarını) bişirib yedirmə, düyünün doqquzuncu günü qohumların bir-birini ziyarət 

edər, kənd doqquz qazan asıb, doqquz qoç kəsib camaatı dəvət etmə, böyüklər qıza dua edərkən 

“doqquz oğul və bir qızı olsun” diləyində olanlar, doqquz kilo aşlıq (qida) zəkat vermə, ölüm 

olan evə doqquz çörəklə bir kasa mürəbbə alıb getmək, ağı oxunarkən doqquz yerə şam 

yandırmaq və doqquz fitilli qara lampa yandırıb rəqs etmək kimi fəaliyyətlər, xalq arasında bir 

inanc olaraq mühafizə edilmişdir.” (9, s.40-41)  

Türkmənistanda “nişan” ənənəsinə az rast gəlinir. İki ailənin bir yerə yığılaraq qıza nişan 

qoyması “yağlık çəkmə” (“çarşab örtmə”) ənənəsi ilə bağlıdır.  “Qız payı” boxçası açılmadan 

öncə oğlanın anası, gələcək gəlininin başına çarşab bağlar. Düyünün vaxtı, qadınlar tərəfindən 
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bəlirlənən başlıq parasının oğlan tərəfindən ödənilməsindən sonra təyin olunar. Türkmənlərin 

“doqquzu düzüv” və ya “doqquz düzmək” ənənəsinə əsasən, ərə gedəcək qızın, cehizinin içində 

yer alacaq əşyaların sayı doqquza çatmalıdır və bu əşyalardan bir çoxu (yorğan, döşək, yastıq, 

məhraba və s) cüt şəkildə olmalıdır. Ənənəyə görə, düyün olan evin çöl hissəsini bəzəmək işi 

kişilərə, evin içi isə qadınlara həvalə olunar. “Söykö saluu” (“kuda saluu” – “qayınata olmaq”), 

Qırğız Türklərində nişan mərasiminə verilən addır. Mərasimdə oğlan tərəfi nişan rəmzi olaraq 

qızın qulağına sırğa taxar. Özbəklərdə isə oğlan tərəfindən verilən əsas hədiyyə “orayda” zamanı  

(gəlin ər evinə girərkən) verilər. Gəlin kişi evində, “otov” (gəlin üçün hazırlanan otaq) önünə 

gəlincə, atdan endirilərkən bu “Böyük Orayda” deyilər; gəlinin üzərinə taxıl sancılar.” (26)  

“Gəlinə alqış tutmaq” Tuvalıların toy ənənələrindən sayılır. Ətrafı tərəfindən seçilərək 

“axsaq qadın” ləqəbli şəxs, “alqış tutmaq” məqsədiylə bir əlində balta, o biri əlində içi yulaf 

dolu bez, gəlinlə birgə qayınatagilə üz tutar. Bunu görən “qayınana bir kasaya süd qoyaraq əvvəl 

özü dadına baxar, sonra gəlininə verər. Gəlini də südün dadına baxar və təkrar qayınanasına 

verər.”  (38)  

Tuvalılarda toy estafeti ocağın alovlanmasıyla başlar: Arxa-arxaya otağa daxil olan iki 

oğlan, əllərindəki quru odun parçalarını bir-birinin üsünə yığaraq, ocağın alovlanması işini 

gəlinlə kürəkənə həvalə edər. İstək yerinə yetirildikdən sonra, kürəkən öz bacarığını göstərmək 

üçün ova göndərilər. Ov ətindən hazırlanan yemək, qızın böyüklərinə təqdim edilər. Yemək 

əsnasında qız tərəfin bir-birinə yönəlik “doydum”, “oldu” söylənişi, iki gəncin izdivacına razılığı 

işarələr. “İlk ovdan sonra toy düzənlənməsi sıx rastlanan bir durumdur. Bu toy, ilk ovun sosial 

qəbulu və onaylanması anlamını da daşımaqdadır. Beləcə, gəncin sorumluluq sahibi bir erişkin 

olduğu, evlilik, bəylik və ad alma kimi erişkinlik simvollarını haqq etdiyi təsdiqlənəcəkdir.”(3, 

s.50)   

Sağdişin (gəlinin rəfiqəsi) müşaiyəti ilə gəlinin kürəkən evinə götürülməsi də Türk 

xalqlarının toy adətlərindən sayılır. “Anadolu da da əskidən gəlin almağa süslənmiş bir atla 

gedildiyi bilinir.” (14, s.78)  Qızın ata evindən yola salınması, “günümüzdə Türkmənistanda 

ölməyə başlayan bir ənənəyə görə, kəcavə (kecebe) içində götürülür. Kəcavə, əsasən dəvənin 

belində qurulan, ağacdan düzəldilmiş, dördkünclü bir oturma düzənəyidir. Üç tərəfi xalçalarla və 

ya ipək parçalarla əhatəlidir. Alt tərəfində yürök (“ürək”) adı deyilən oturma yeri mövcuddur. 

Yürök, gəlinin dəvənin üstündə rahat otura bilməsi üçün xalı, yorğan və b. şeylərdən ürək 

şəklində hazırlanmış bir oturma yeridir. Gəlin kəcavəyə oturunca, kəcavənin ön tərəfinə də bir 

örtü gəlir.” (14, s.78)   

Türkmən toylarında yer alan və böyük bir coşğu ilə keçirilən “seçmə” mərasimi, toyda 

hədiyyə qazanmaq məqsədinə xidmət edir. İştirakçısı kişilərdən, tamaşaçısı isə qadınlardan 

ibarət olan bu mərasimdə, dama bir oğlan çıxar, toy əhlini əlində tutduğu əşyanı ələ keçirməyə 

təhrik edər. Qalib gələnlər, ancaq at və ya güləş yarışmaları zamanı, “Əmin” deyilən yarış hakimi 

tərəfindən mükafatlandırılar. Maraqlı cəhət ondadır ki, “Armin Herman Vambery, 1863-cü ildə 

Türkmənistana etdiyi səyahətdən bəhs edən əsərində, Türkmən bəxşiləri haqqında, “Türkmənlər 

üçün ən böyük zövq, bəxşinin gəlişi və dutar yoldaşlığında Köroğlu və ya Məhdimqulu 

türkülərini icra etməsidir” deyərək, onların Türkmənlər arasında nə dərəcə rəğbət gördüyünü 

ifadə etməkdədir.” (39) Ümumiyyətlə, əyləncə xarakterli şənlik mərasimlərində hədiyyə, 

mükafat, şabaş və s. kimi maddi dəyərləndirmələr, Türk xalqlarının mərasim ənənəsi üçün 

xarakterikdir. “Bu gün belə Suriya Türkmən kəndlərində əksəriyyətlə kəndlərdə görülən “şabaş”, 

ictimai həmrəyliyin ən gözəl nümunələrindən biridir. Toyun son günü … toya qatılanlar, 

müəyyən bir nizam içində uzun bir halay meydana gətirər. “Şabaşı baraban çalan abdallardan 

biri ortalıq yerdə “şabaş-şabaş” deyə yüksək səslə pul toplamaya başlar…Toplanan bu pullar toy 

sahibinin xərcləri üçün xərclənər…Şabaşdan sonra … atla gəlin gəzdirilərdi… bəzi kəndlərdən 

keçən toy alayının yolunu kənd uşaqları kəsər, bəxşiş almaq üçün yola daşlar düzərlər, bəxşişlər 

alındıqdan sonra yollar açılar, bu şəkildə gəlin evinə çatılar. Kürəkən evin damına çıxar, gəlinin 
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başına şəkər-pul səpər, uşaqlar şəkər qapmaq üçün sanki bir-birləri ilə yarışar.” (2, s.227) Bu, 

əski Türk kültüründə “saçı ənənəsi” olaraq dəyərləndirilməkdədir. “Yenə bu gün gəlinin başına 

parlaq markalar və ya şəkər atmaqla modernizə olan “saçı ənənəsi”nin kökləri Türklərin ən əski 

inanmalarından olan Şamanizmə qədər gedər.”(25, s.156) Təməlində müxtəlif inancları 

barındıran “saçı”, əski Türklərin “gəlin alma” ənənəsində yer alır. Bu ritualda əsas obyekt, bəsit 

funksiyalı “tanka”dır. Ənənəyə əsaslanan, insanla kainat arasında əlaqənin yardımçısı 

funksiyasını daşıyan, “gəlinin saç hörgüsünə hörülən, kürəkən tərəfindən saçı olaraq paylanan və 

hamama girdiklərində pəncərə önü, hamam göbəyi kimi yerlərə qoyulan tanka (gümüş axça), 

bolluğun, Göylə eyniliyin simvolu olaraq yer, ev, hamam və s. yerlərdə olduqlarına inanılan 

qoruyucu ruhun şəfqətini qazanmaqda əhəmiyyətli rol oynamışdır. Gümüş tanka, Göy rəngini, 

ulduzu xatırladar və Göyün bir parçası hesab edilərmiş. Yerdə edilən bütün işlərdə onun 

müvəffəqiyyət gətirəcəyinə inanılarmış.” (35, s.126) Qeyd etmək lazımdır ki, “bəzək əşyası 

olaraq bir xalqın geyimlərində və həyatında iştirak edən tankanın daşıdığı məna” zaman-zaman 

dəyişikliyə uğrasa da, Slav, Alman qəbilələrində və Antik Yunanların da toy ənənəsində yer alan 

“saçı” mərasimi günümüzdə də öz yaşamını davam etdirməkdədir.  

Türk mifologiyasında “törəmək üçün lazımi təchizata malik” olan qadın, dünyanın 

mərkəzi, “əbədi çevril mitosunu işarələmək”lə “kozmoqononin yenilənməsi”nə meydan açan hər 

yeni gəlin isə “bir mikro-kainat, bir həyat ağacı” olaraq qəbul edilir. Bəlli ki, Türk xalqlarının 

həyatı üçün əhəmiyyətli rol oynayan “hər evlilik mərasimi yaradılış hərəkətinin ayinsəl olaraq 

yenidən təkrarlanmasıyla müqəddəsləşdirilmişdir. Anadolu çölündə, gəlin başlarında istifadə 

edilən ağac budaqları, çiçək dəstələri və tüklər, çiçək və ağac formalı metal və oya taclar gəlin 

başlarında istifadə edilən aksesuarlar olub gəlini bir mərkəz halına gətirməkdədir.” (21, s.118- 

119) “Baş bəzəmək” Türk inanc sistemində “dünyanın yaradılışını yenidən hazırlamaq” anlamını 

verməkdədir. Türk həyatında “qadının ictimai statusunu, zövq, inanc, duyğu və düşüncəsini əks 

etdirən bir ünsiyyət vasitəsi” olaraq dəyərləndirilən, xalqın “inanc fəlsəfəsinin maddi 

mədəniyyətə əks etdirildiyi ənənəvi bir baş geyimi xüsusiyyəti”ni (13, s.155) özündə əks etdirən 

aleyçin, subay qızların bəxtinin açılmasına və gəlinlərin xoşbəxt həyat yaşamasına inancını 

simgələr. Türkiyənin Çorum bölgəsinin Şiə kəndlərində “Toy əvvəli gəlin qızın yaxını olan 

qadınlar tərəfindən hazırlanan və yalnız toyda gəlinə geydirilən aleyçin, Hz. Əliyə duyulan sevgi, 

hörmətin bir göstəricisi olaraq Əli üçün, Əliyə mənası yüklənərək, xalq ağızında zamanla aleyçin 

sözünə çevrilən və toylarda istifadə edilən gəlin başlığına verilən addır.” (13, s.155)  Əvvəllər 

“Anadoluda qız evdən çıxmadan əvvəl anasının tikdiyi bir “analıq” geyimini geyər. Ancaq 

bundan sonra gəlinin başlığı qurular və gəlin paltarı geydirilərdi.” (25, s.154) 

Türk mifologiyasında yer alan “ev”, həm də “mağara” olaraq görülür. Burada  “mağara”, 

ana bətni olaraq düşünülür. “Mağarada doğulma və ya mağarada olma düşüncəsi Türk xalq izah 

etmələrində də iştirak etməkdədir.” (10, s.52)  Bir çox Türkdilli xalqların mənşə əfsanəsində yer 

alan mağara, Hun Türkləri üçün müqəddəs ata ocağı sayılır. “Misirli tarixçi Aybek ed-

Devadarinin Türklərin mənşəsi haqqında izah etdiyi əfsanədə, Türklərin ilk atası ay-Ata da yenə 

bir mağarada meydana gəldiyini” (10, s.51) söylər.  “Battalnamə”də Seyid Battal Qazinin 

dünyaya gəlmədən öncə ana bətnini xatırladan bir mağarada doğulduğu söylənməkdədir. Bənzər 

hal ilə biz, “Bozqurd Dastanı”nda qarşılaşırıq. Ziya Gökyalpa görə, “mağara” təkcə saxlanma 

motiviylə bağlı deyil, həm də “yeraltı dünyaya açılan qapı” olaraq da dəyərləndirilməkdədir. 

Məhməd Qaplan, bu fikri bir qədər də konkretləşdirərək “mağara”nı içə dönüşlə - insanın 

“yenidən doğulma” motivi ilə əlaqələndirir. Oğuzlar, Türkmənlər və Qərb Türkləri “mağara” 

motivini, daha çox ictimai funksiya daşıyan “gərdək” (“çadır”) anlayışı ilə eyniləşdirirlər. 

“Divanı Lüğətit-Türk”də gərdəyin adı “mendiri” olaraq keçir; “bu ...çadırın bəzəndiyini, görkəmi 

ilə evlənən adamın etibarı arasında bir əlaqə olduğunu və bu çadırın tikiləcəyi yerin evlilik 

mərasimindən əvvəl ox atılaraq təyin olunduğunu “Dədə Qorqud” hekayələrindən bilirik. Gərdək 

çadırının yerinin təsbit edilməsində iştirak edən ox atma tətbiqi “Dədə Qorqud” hekayələrindən 

əlavə, başqa qaynaqlarda da təzahür etməkdədir. Bəzi qaynaqlar bizə, Başqırd Türklərində bir ata 
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oğulunu evləndirmək istəsə ona ox atdırar və atdığı ox hara düşsə oradan evləndirdiyini xəbər 

verməkdədir.” (10, s.53)  

“Gərdək” (farsca “qübbə”, “qübbəli bina”), toy gecəsi gəlinlə kürəkənin baş-başa 

qaldıqları otaq, “gərdəklik” (Özbəklərdə “otov”- evlənən cütlüyün xifafa girdiyi çadır), “gərdəyə 

girmək” isə “zifaf gecəsi” mənasında işlədilməkdədir. Türk inanc sistemində göy qübbəsinin, 

müqəddəs bir özəlliyə sahib olması baxımından “əski Türklərdə Göy “çatıl”, Yer  isə “dişil” 

prinsipin simvolu olaraq ələ alınmaqdadır idi. Xatırlamaq yerinə düşər ki, İslam Təsəvvüfü 

düşüncəsinə görə insan makro kozmosun yer üzündəki bir kiçik bənzəri və parçasıdır. 

Təsəvvüfdə bu səbəblə də insana “mikro kosmos” təyin etməsi gətirilmişdir.” (7, s.423) 

Hunların, Göytürklərin və hətta Çinlilərin də belə çadırlarını göy qübbəsi şəklində inşa 

etdirmələri fikrimizcə, onların Yerdə öz “mikro kosmos”larını yaratmaq cəhdi ilə bağlı olmuşdur. 

Məlumdur ki, “Hunlara və Göytürklərə gəlin gedən Çinli şahzadələr, öz gəlin otaqları olan 

qübbəli Türk çadırları üçün, şeirlər belə yazmışlar…” (10, s .54)  

Türkmənistanda “gərdək gecəsi”, kürəkən milli paltar geymədən yoldaşları tərəfindən 

gəlinin olduğu otağa gətirilməz. “Azərbaycanda isə, bəy (kürəkən), toy gecəsi gərdəyə girər. 

Gərdək gecəsi qızın belindəki qırmızı qurşağı həll etmək üçün kürəkən gəlinə bir sıra hədiyyələr 

verər... Əgər gəlin bakirə isə bu gərdək gecəsi silah atılaraq ifadə edilər. Əgər gəlin bakirə 

deyilsə, bəzi bölgələrdə ya saçları dibindən qırxılar və ya bir eşşəyin belinə tərs mindirilərək ata 

evinə göndərilər. “Türklərdə bəkarət anlayışı, islamiyyətdən əvvəl də vardı. Türklər, bakirə qız 

üçün “kopaglıg qız” deyərdilər.” (25, s.155) Gərdəklə bağlı ənənədə yer alan “Pərçəm” (kəkil - 

tel), Ərzurum ətrafında rituala çevrilən əski “toy” adətlərindən sayılır. Rituala görə “toydan sonra 

gəlinlə kürəkən üç gün boyunca otaqlarından çıxmazlar. Üçüncü günün sonunda gəlin otaqdan 

alınaraq, əvvəl qayınana və qayınatasının, daha sonra da digər ailə böyüklərinin əlləri öptürülür. 

Ardından birlikdə yemek yeyilir. Yeməkdən sonra anası və atası sağ olan bir gənc qızın əliylə, 

gəlinin kəkili kəsilər və ortaya qoyulmuş sininin içinə hər kəs hədiyyəsini buraxar, yeyilir, içilir, 

oynanır.” (7, s. 423) Bu rituala günümüzdə Çində də rast gəlmək mümkündür: “Yeni evlənən 

cütlük gərdəyə girdikdən sonra, bir-birlərinin saçından qarşılıqlı olaraq bir tutam kəsər və bunu 

xatirə olaraq ömür boyu saxlayarlar.” (40) Türk ənənəsində gərdəyə girmədən öncə elin 

ağbirçəyi (“pazırthan içe”) tərəfindən saç hörüklərinin əlli və ya altmış olduğu bilinən alp 

qızlarının hörgülərinin ikiyə endirilməsi, Xakas dastanlarında da görüldüyü kimi “sas toyu” (“saç 

toyu”) ilə müşaiyət olunur. “Ümumi qənaətə görə qızların bir çox hörgüsü (sürmes) olardı, 

bunların hörülməsi bir saatı alırdı (otsar). Evli qadınların iki hörgülü saçları olardı (tulun). Qoca 

qadınların isə üç hörgüsü olardı (sürmes). Gənc bir qız evlənmədən bir doğum etdiyində tək 

hörgüylə gəzmək məcburiyyətində idi (kiçege) ki, bu vəziyyət bir rüsvayçılıq sayılmaqda idi...” 

(6, s. 30)  

Türkdilli xalqların etno-psixologiyasının və həyat fəlsəfəsinin eyni kökdən pərvəriş 

etdiyini sübuta yetirən bir çox dastanlarda toy ənənələri ilə bağlı xeyli məlumatlar yer alır. 

“Kitabi-Dədə Qorqud”, Türk xalqlarının toy ənənəsi ilə bağlı əsas qaynaqların önündə gəlir. 

“Kitabdakı Bamsı Beyrək boyundaki toy təsvirləri, dastandakı toyların quruluşunu şərh etməyə 

imkan yaradır. Bu boyda ifadə edildiyinə görə, toyda ozan, qopuz çalıb şeir söyləməkdə, toya 

qatılanlar üçün yeməklər hazırlanmaqda, ox atma yarışmaları təşkil edilməkdə və qadınlar öz 

aralarında oynamaqdadırlar.” (16, s.125) Ümumiyyətlə, bol-bol yeyib-içmənin, at yarışının, ox 

atmanın, güləşin, ozan dinləmənin əsas sayıldığı toy ənənəsi, Türk dastanlarında demək olar ki, 

bir-birinin bənzəridir. “Köroğlu”nun Türkmən versiyasında Davud Sərdar üçün toy hazırlığı 

edilərkən bütün obalara, şəhərlərə atlılar göndərilər, yeddidən yetmiş yeddiyə hər kəs toya dəvət 

edilər, toy əvvəli ovçular ova çıxar, altı və səkkiz qanadlı çadırlar qurular, oğlaq qapma və ox 

atma yarışmaları təşkil edilər. Davud Sərdarın evləndiyi qız, əcnəbi bir ölkədəndir, ancaq toy, 

Türkmən ənənələrinə görə edilmişdir. Toy günü ərəfəsində At yarışdıranlar atlarını sığallayıb 

gəzdirərlər, pəhlivanlar güləş hazırlıqları edərlər, bahşılar isə dutarlarını (“dutar”- tut ağacından 

armud biçimində düzəldilmiş qoşa telli çalgı aləti - M.M) kökləməklə məşğul olarlar.” (16, 
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s.125) “Yusif Əhməd” dastanında geniş yer alan toy adətlərinə görə “Qırx otaq ilə otuz çadır 

tikdirilib, üç yüz qoyun, yüz mal, altmış at, otuz dəvə kəsdirilmiş; dörd yüz dəvə yükü düyü 

gətirilib, altmış aşbaza yemək bişirtirilməkdədir. İti nişançıları atış edib pəhləvanları 

güləşməkdə, yaxşı at minicilər at yarışdırmaqda, igidlər gedib-gəlməkdə, yaşlılar növbə 

gözləməkdə, müdriklər söhbət etməkdə, igidləri tüfəng atmaqda, qadınları təndirdə çörək 

bişirməkdə, sarvanlar dəvə güləşdirməkdə, maskaralar oyun oynamaqda, kəndirbazlar iplərdə 

tullanmaqda, yüz cür  hünərlərini göstərməkdə, xalq isə yayılıb oturmaqda.” (16, s.126) Bir çox 

Türk dastanlarında, özünə sevgili tapmaq üçün qəhrəman minbir əziyyətə qatlaşmalı olur. 

Müəyyən vəzifələri icra etmək, yarışlara qatılmaq, uğurlara imza atmaq bir yana, “qəhrəman, bir 

döyüşçüyə bənzəyən sevgiliyə qarşı da mübarizə edib, ona üstün gəlmək məcburiyyətində” (6,s. 

23) qalır. “Sibir Türk dastançılıq ənənəsindəki alpların evlilikləri haqqında F.Bayat bunları ifadə 

edər: “Qəhrəmanın epik bioqrafiyasının tamamlanmasında bir keçiş riti olan evlənmə motivi 

əhəmiyyətli yer tutar. Türk epik ənənəsinin Sibir ilə Altay-Sayan, Qıpçaq ilə Oğuz qolları, 

evlənmə motivini ilk qəhrəmanlıq ağdindən biri olaraq göstərərlər. (…) Bahadırlıq səciyəsi 

daşıyan evlənmə motivində qəhrəman sevgilisinin ardınca gedib bir çox hadisədən sonra (o, 

evlənəcəyi qızla at qaçdırıb ox təyin edər; bəzi Yakut dastanlarında Qazan qızı tuta bilmə 

vəzifəsini yerinə yetirər; qızla güləşər və ya qıza talib olan digər bahadırlarla yarışıb qızın 

atasının verdiyi çətin vəzifələri yerinə yetirər və s.) onu gətirər.” (6, s.23) Türk xalqlarının 

dastançılıq ənənəsində yer alan evlilik ritualları ilə bağlı döyüş səhnələri qəhrəmanın 

qorxmazlığını, döyüş əzmini, mübarizliyini sərgiləməklə yanaşı, onun insanpərvərliyini, 

sülhpərvərliyini də ön plana çəkir. “Seroşevsky, “Yakut toyu, bir barış mərasimini 

xatırlatmaqdadır” deyir. Bütün Türk toyları üçün eyni şeyi söyləyə bilərik. Çünki Türk 

toylarında, simvolik döyüş ünsürü ilə, gerçək barış ünsürü yan yana görülür.... Altay Türkləri 

axtarışında qız istəməyə gedənlər, “doqquz nəsil əvvəl aramızda savaş vardı; indi biz barış 

etməyə gəldik deyə sözə başlarlar və beləcə “barış”ı ifadə etmiş olarlar.” (19, s.32)  

Toy, “Kitabi-Dədə Qorqud”da iki formada təzahür edir: “Kiçik toy” (“nişan toyu”); “Ulu 

toy” (“xına”, “gəlin köçürmə”, “gərdək”, “evlənmə toyu”). Xakaslarda da “gəlinin ölkəsində 

keçirilən düyün ilə oğlanın ölkəsində keçirilən düyün olmaq üzrə ikiyə ayrılarkən, qız toyu “kiçik 

toy”, oğlan toyu “ulug-toy” adını alır.” (6, s.24) Xakaslarda bütövlükdə “toy” anlayışı, “ülü 

kün”, yəni “böyük gün” anlamını verməkdədir. Xakas dastanlarında bunlardan yalnız bir 

neçəsinin adı keçir; “ilk qrupdakı toylar kin toylar (plasentanın basdırılması toyu), pizik toy 

(beşik toy), burma toy (ad toyu), tis toy (körpənin ilk diş çıxarmasından sonra tərtib edilən toy), 

kispik-toy (ilk saç toyu), tuzamah kiskən toy. İkinci qrupdakı evlilik toyları öz içində sas toy (iç-

içə keçmiş saç toyu), çaras (universal), kiçig-toy (hıs toy) (qız düyünü), ulug-toy (ool-toy) 

(düyün), ib-toy (yeni ev toyu), tergin (valideynlərin ilk gəlin ziyarəti) və s.” (6, s.115-116)  

Türk xalqlarının toy ənənəsi ilə bağlı məlumatlara Fransız səyyahların 

“Səyyahətnamə”lərində də rast gəlmək mümkündür. Məsələn, Le Brun, xristianlarla müqayisədə 

Türklərdə üç növ evlilik şəkli olduğunu diqqətə çəkməkdədir: 1. “Qanuni evlilik”, 2. “Kəbin”, 3. 

“Kölələrlə evlilik”. Olivierə görə “birincilərlə evlənilər, ikincilər kirayəyə götürülər, üçüncülər 

isə satın alınar.” (24, s. 195) Le Brun, evliliyin “kəbin” şəklini izah edərkən qeyd edər ki, “bu cür 

bir evlilikdə, tərəflər ödəniş mövzusunda razılaşdıqdan sonra qazıya gedərlər və üzərində qadına 

verilməsi lazım olan pulun miqdarı yazılı olan bir evlilik aktı hazırladarlar.” Olivierə görə isə, 

Türklər, bu evlənmə şəklinə o qədər də önəm verməmişlər. “Çünki, müəyyən bir səviyyənin 

üzərindəki Türk qadınları, bu şəkildə evlənməyi əsla qəbul etməzlər. Digər tərəfdən Türk kişiləri 

də, bu şəkildə kasıb bir qızla evlənməkdənsə, əsir bazarından bir qız satın almağı seçim edərlər.” 

(24, s.196)  

Türk kültüründə ailə, dövlətin təməli sayılır. Bu, “ailənin davam etməsi, dövlətin davam 

etməsi anlamına gəlir.” (20, s.116) Bu üzdən ailənin möhkəmliyinə cavabdeh olan “ataların 

vəzifəsi, oğulun təhsiliylə sona çatmaz. Ata, oğluna ayrı bir həyat qurmaqla da vəzifəli.” (16, 

s.127) sayılar. “Manas” dastanında “Manasın atası Cakıp Xan, oğlunun evlənəcəyi qızı tapa 
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bilmək üçün yurdundan ayrılar və uzaq ölkələrə gedər. Sonunda bir çobanın tövsiyəsiylə Teymur 

Xanın qızı Kanıkeydə qərar verər.” (16, s.127)  Oğlunu evləndirmək istəyən Türkmənlər, ailəyə 

uyğun qız tapmaq üçün vasitəçini - savcını (“söz aydıcısı”) görəvləndirər. “Abdulqadir İnan, 

“Türk düyünlərində “Exogamie izləri” adlı məqaləsində  Başqırd, Qazax və Altay ləhcələrində 

kürəkən və qız arasında vasitəçilik edən kişiyə yavçı (yuçı) deyildiyini bildirmiş və Anadolu 

Türkləri arasında da, bu kişiyə görücü, dünürcü, elçi kimi adlar verildiyini əlavə etmişdir.” (14, 

s. 73)  Bu da, bir həqiqətdir ki, “görücü yoluyla evlənmə əski Türk ənənəsində yoxdur. Radloff, 

Altaylılarda qadın və kişi arasındakı danışma və görüşmə sərbəstliyinin çox uzaq keçmişlərə 

söykəndiyi qənaətindədir.” (11, s.103)  

Mənsub olduğu boya, özünə layiq həyat yoldaşı seçmək, Türk dünyasında əskidən bir 

qəhrəmanlıq işi sayılmışdır. Əski inanca görə, ailə həyatı qurmaq arzusunda olan gənc, yalnız 

şamanlar tərəfindən məlumatlandırıldıqdan sonra evliliyə təşviq edilmişlər. Əski Türklərin 

evlənmə adətində “endogami”nin (“içəridən evlilik”) deyil, “egzogami”(“kənardan evlilik”) 

qaydasının hakim olduğunu qeyd edən “İnana görə,... “Yenisey kitabələrindən birində “yatta 

tühürimə ardıldım”-yad əldəki qayınatamdan ayrıldım- qeydi də göstərir ki, o dövrdə qayınata 

yad eldən olardı. Bu adətin əsrlər boyu sürətlə davam etdiyi aydın olmaqdadır.” (32, s.100) Bu 

yerdə İnan, onu da bildirir ki, “hətta Oğuzlar Anadoluya gəldikdən sonra egzogami qanununa 

uyğun gəlmişlər. Dədə Qorqud izah etmələrindən aydın olduğu kimi, İç Oğuz Bəyi Qazanın 

dayısı Daş Oğuz Bəyi Aruz idi. Beybura ilə nişanlısı Banuçiçək bir-birini tanımırdılar. Qazan 

bəyin oğulu “yad qızı halalıma destur versin” deyə vəsiyyət edir; Dəli Domrul “yad qızı halalım 

var” deyir.” (32, s.100) Qeyd etmək lazımdır ki, Totemizm (“totem”- qəbilənin müqəddəs bildiyi 

hər hansı bir nəsnəyə simvolik bağlanışı), ilk dini və ictimai sistemində eyni kökdən gələn qadın 

və kişilərin bir-biriləri ilə evlənməsi yasaq edildiyindən, kənardan evlənmə (ekzoqami) zərurəti 

yaranmışdır. O da məlumdur ki, “ilk insanın, ətrafına və təbiətə baxaraq, yaradıcısını 

axtarışından, Tanrı axtarışından ortaya çıxan Totemizm, nəsil xaricindən evlənmə qaidəsi ilə, 

ailə təşkilatının qoruyucusu olmuşdur.” (19, s.3) Öcal Oğuz bildirir ki, “Türk kültüründə 

yabançıdan qız almaq “erkəklik, igidlik”, yabançıya qız vermək “zül” sayılmışdır... Məsələn, 

Dədə Qorqud qəhrəmanları, “kafir qızlarına şərab içirdib əylənməklə” öyünərkən, Burla 

Xanunun kafur çadırına getməsinə oğlu Uruz canı bahasına əngəl olmağa hazırdır.” (22, s.22) 

“Çöldən evlənmə”, Oğuz Türkləri üçün əhəmiyyət kəsb etmədiyi halda, digər Türk qövmləri 

(Qazaxlar, Başqırdlar, Altaylar, Yakutlar, Uyğurlar və b.) üçün həyati məsələ sayılmışdır. Türk 

boylarında içdən evlənməyə qoyulan cəzanın ölümlə nəticələnməsindən doğan ağrı və əzablar, 

toy ənənəsi ilə bağlı mahnılarda öz ifadəsini tapar. Bu mahnılar, toyu bir başqa havaya soxar. 

Məsələn, “Başqırd qızları toyun son günü, yəni qızın ər evinə gedəcəyi günü, matəm gününə 

çevirərlər. Ölülərə ağı söyləyər kimi çox yanıq ahənglə qırx-əlli qız bir ağızdan mahnı söyləyər 

ki, buna sindev deyərlər.” (19, s.33) “Çöldən evlənmə” ənənəsinə dolayısı yolla da olsa qızın öz 

etirazını ağlayıb-sızlamaqla bildirməsi “sınsıv”ın (“aytış” da deyilir) mövzusunu təşkil edir. 

Mövzuyla bağlı “N. Devkaraev, bunları söylər: “Qız, evlənmək amacıyla evdən kürəkən tərəfinə 

gedərkən, ümumiyyətlə ağlar... Qız, evdən gəlin olaraq çıxarkən ağlamazsa bu, ayıb sayılır. Qız, 

bir az ağladıqdan sonra, qızı almağa gələn kişilər, çadırın təpə qismindəki keçə parçasını (üzik) 

qaldırıb, “Ağlamağı buraxsın, olur indi”, “Haydi, alıp çıxın, çıxardın” deyə səslənirlər. Bundan 

sonra ağlayıp dayanan qız, içində olduğu vəziyyəti və başına gələnləri koşuk ilə söyləməyə 

başlar.” (27)  

İslamdan sonra oturaq həyata keçən bir çox Türk birliklərinin evlənmə mərasimlərində  

əski köçəri həyatına dair “exogamie” ənənələrinin davam etdiyini vurğulayan “Abdulqadir 

İnanın “Türk Toylarında Exogamie İzləri” başlıqlı məqaləsində olduqca doyurucu məlumatlar 

vardır. İnana görə Türklər, həm exogamie yoluyla evlilik edirlər, həm də qızı, döyüşərək, yəni 

qaçıraraq alıb aparırlar. Yenə İnan, exogamie ənənəsinin İslamlaşma ilə birlikdə yumşaldığını, 

ancaq “qaçıraraq evlənmə” tətbiqinin hələ canlı olduğunu ifadə edər.” (10, s.48). Qıpçaqların 

nəvələri sayılan  Başqırdların, eyni zamanda Yakut və Altay Türklərinin evlilik ənənəsindəki 
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“qaçıraraq evlənmə”nin qanuni hal alması, “sosial-kültürəl quruluşun gərəyi” (10, s.49) olduğu 

düşünüldüyündən, günümüzdə də öz yaşamını itirməmişdir. “Manas” dastanında, Manasın 

“yağma edərək qız alıb götürdüm, lakin qız almış kimi olmadım” söylənişi, “qaçıraraq 

evlənmə”dən duyulan peşmanlçılığın ifadəsi sayılır. Bu, o anlama gəlir ki, “sosial-kültürəl 

quruluş bu halıyla davam etdiyi müddətcə “qaçıraraq evlənmə” ənənəsinin də davam etməsi 

qaçınılmaz.” (10, s.49) olacaqdır. 

Hunların “pədərşahi” və “egzogami qanunu” ilə ailə quran bir qövm olaraq tarix səhnəsinə 

çıxdığı söylənir. Eyni zamanda Göytürklərdə, Uyğurlarda və Qırğızlarda da “müəyyən bir boya 

qız vermə, yəni qarşılıqlı qız dəyişdirmə ənənəsi”nin də əsrlər boyu davam etdirildiyi 

söylənirkən qeyd olunur ki, “hətta Oğuzlar Anadoluya gəldikdən sonra egzogami qanununa 

uyğun gəlmişlər. Dədə Qorqud izah etmələrindən aydın olduğu kimi, İç Oğuz Bəyi Qazanın 

dayısı Daş Oğuz Bəyi Arıq idi. Beyböyrək ilə nişanlısı Banu Çiçək bir-birini tanımırdılar. Qazan 

bəyin oğulu “yad qızı halalıma dəstur versin” deyə vəsiyyət edir; Dəli Domrul “yad qızı halalım 

var” deyir.” (29, s.100)    

Son zamanlara qədər Yakutlarda və Altay Türklərində öz qanuniliyini qoruyub saxlayan  

“yağma” (türkcə “şölən”, farsca “şeylan”) və “qız qaçırma”nın, öz yerini buraxdığı “elçilik” 

üsulu ilə “...evliliyin Hunlardan etibarən yayğın hala gəldiyini Oğuz dastanında “Qaraxan, oğlu 

üçün Kür-Xana adam saldı qızını istəyərək, oğulu Oğuza aldı” ifadəsindən anlamaqdayıq.” (11, 

s.104) Daha çox gənclər tərəfindən icra edilən “yağma” ilə bağlı toy ənənəsi bir çox Türk 

xalqlarında bu gün də yaşamaqdadır. Toy zamanı qız evindən qiymətli əşyaların yağma edilməsi 

və yaxud gəlinin başına səpilən nəsnələrin (pul, şirniyyat, meyvə qurusu və s.) qapılaraq 

götürülməsi, Anadoluda bu gün də görülməkdədir. Bir kimsə bu adətə qarşı çıxa bilməz, çünki 

“yağma, qonaqların haqqıdır, geri alına bilməz.” (29, s.101) Çünki “bu qaçırma işi hadisəyə bir 

növ yağma, qapışma rəngi də verər.” (29, s.101) Bir sözlə, “İnan, bir çox müasir Türk xalqlarının 

toy ənənələriylə əlaqədar təbirləri, pədərşahi ailə təşkilatının egzogami qanunu çərçivəsində qız 

yağma etmək yoluyla qurulduğunu açıqca göstərdiyini ifadə edər.” (29, s.101) Bununla yanaşı, 

“Qırgızların “Manas” dastanında əski üsulun xatirəsi olaraq yağma və qaçırma yoluyla 

evlənmədən söz edildiyi kimi, barış yoluyla, yəni “kalın” ödəyərək evlənmə də təsvir  

edilməkdədir.” (11, s.344) Kalın ödənincə qızın atasının kürəkənin ailəsinə bir ziyafət vermək 

adəti də Yakutlara xasdır.   

Türk xalqlarının toy ənənəsində yeni ailə həyatı quran gənclərə “ailə malı”ndan (“ailə 

sığortası”) ayrılan pay “başlıq” (“kalın”, “kaim”) olaraq dəyərləndirilir. Bu səbəbdən “başlıq 

markası”yla bağlı qəbul olunan qaydalar, “Türk mədəniyyətinin evlilik ənənələri içərisindəki ən 

əski və funksional tətbiqlərinin başında gəlməkdə” (10, s.50) idi.  Ayrıca qeyd etmək lazımdır ki, 

“Qırğız və Başqırdlarda, “kalın” qarşılığı istifadə edilən “süyek atma” termini, çöldən evlənməyi 

ifadə edər. “Süyek”, “sümük” deməkdir. Yakut ləhcəsindəki “sulu” sözü və digər Türk 

ləhcələrindəki “yulug” kəlməsi, qız qaçıran soyun, boyun, cəzadan xilas olması üçün verilən mal 

olub, tam qarşılığı “diyet, qurtuluş akçesi, fıdye-i necatdır.” (19, s.32)  

“Kalın” adəti ilə bağlı Mahmud Kaşğarlı da araşdırmalar apararaq, onları incələməyə 

çalışmışdır. “Kaşğarlı Mahmuda görə “kalın” adətinin Orta Asiya, Qazax, Qırğız və Özəklərdə 

tətbiq olunduğu görülməkdədir. Kalın sözü Göytürk kitabələrində “kalın”; “Dədə Qorqud”da 

“kalınlıq” şəklində ifadə edilməkdədir. Orta Asiyadakı Türklər arasında da kürəkənin ailəsi qız 

tərəfinə müəyyən bir miqdar başlıq (Qalam və ya Kalıng) ödəyərdi. Oğlan tərəfi heyvan verərək, 

qız evinin xidmətində duraraq, ya da qızlarını o ailəyə verərək kalın xərcini qarşılayar.”Əski 

Türklərdə qaim, qızın təhsili üçün xərclənən xərclərə qatılma üsulu olaraq sayılardı.” (33, s.126) 

Mahiyyət etibarı ilə eyniyyət təşkil edən “kalın”la “başlıq”, çox cüzi cəhətləri ilə bir-birindən 

seçilir: “Kalın, daha çox atası sağ ikən oğulların evlənə bilmələri üçün verdiyi paydır. Başlıq isə, 

evlənmə əsnasında qız ailəsinə verilən bir “hədiyyə” görünüşündədir.” (19, s.66)  
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Toy ənənəsində “çarpaz evlənmə” (“dəyiş-düyüş”) üsuluna önəm verən Qırğız 

Türklərində   evliliyin əsas cəhəti, başlıq pulunun alınmaması ilə bağlıdır. Bu, toy xərclərinin 

sıxıntı yaratmaması baxımından hər iki tərəfin qarşılıqlı razılığı əsasında həyata keçirilir. 

Məlumdur ki, əski Türk ailəsində evlilik dönəmində övlada atadan pay düşməsi ənənəvi xarakter 

almışdır. Övladlar arasında bərabər şəkildə bölünən bu “pay”ın qıza düşəni “cehiz”, oğlana 

qalan bir hissəsi isə “kalın” olaraq dəyərləndirilməkdədir. Burada məqsəd, gənc ailənin möhkəm 

təməllər üzərində qurulmasına, onun bölünməzliyinə xidmət etməkdən ibarətdir. Başlığın 

verilməsi ilə bağlı fikirlərin birmənalı qəbul edilməməsi ilə bağlı ən obyektiv fikri, Ögel 

söyləmişdir: “Ögelə görə, başlıq pulu kişinin qadını  boşamasına və qadının da istədiyi zaman 

qaçıb  ata evinə getməsinə maneə törədən bir depozit olaraq verilər.” (15, s.3) Əslində, gəlinin 

dəyərinin ona verilən başlıq ilə ölçülməsi halları ilə (bu hal daha çox Xəzərlərə məxsusdur), bir 

çox Türk xalqlarının evlilik ənənəsində də qarşılaşırıq. Başlığı və cehizi müqəddəs sayan əski 

Türklər üçün  “başlıq, ... süd haqqı və gəlinin dəyəridir. Başlığı verilən gəlinlər, kişi ailəsinin bir 

üzvü mövqesinə yüksələr və ailə fərdləri arasında bərabər bir mövqeyə sahib olar.” (1, s.116) 

Qeyd  edək ki, “başlığın çeşidli biçimlərdə “mehir”, “kalın”, “süd haqqı”, “drahoma” kimi 

fərqli funksiya daşıyan formaları da mövcuddur. “Başlıq  sözü bütün Türk dillərində ortaq və çox 

əski bir sözdür... Süd haqqı isə... anaya süd haqqı üçün verilən hədiyyə” (15, s.2) sayılır. 

“Drahoma” ənənəsi Türk xalqlarının toy ənənəsində gəlinin ailəsi tərəfindən oğlanın ailəsinə 

verilən pul, mal və sairlə bağlıdır. Onu da qeyd edək ki, Avustraliyada qanun halını alan 

“başlıq”, daha çox Türkiyədə yaşayan yunan, erməni, musəvi və rum əsilli ailələr üçün də 

xarakterik olmuşdur. “XIX əsrdə Balkanlarda yaşan iki cəmiyyət olan Rumlar və Arnavutların 

bir-birindən fərqli başlıq pulları tətbiqləri vardır. Bunlardan Rumlar, oğlan tərəfinə “drahoma” 

adında başlıq pulu ödəyərkən, Arnavutlarda tam tərsinə, başlıq pulunun qız tərəfinə verilməsi 

əsas götürülürdü.” (28, s.319)  

Türkmənlərdə nikah müxtəlif şəkillidir: “Alış-veriş”, “beşik kəsmə” (“beşik kertme”), 

“gəlin qaytarmaq”, “məsləhətləşmə” və s. Bunlardan ən yayğın olanı “alış-veriş”dır; toy 

xərclərinin sıxıntı yaşatmaması üçün ərə gedən qızın, ər evindən ata evinə gəlin olaraq 

göndərilməsi adət halını almışdır. “Gəlin qaytarmaq”, toydan iki və ya üç gün sonra icra olunan 

Türkmən adətlərindən sayılır. Adətə görə, ata evinə dönən gəlin, bir müddət burada öz cehizini 

hazırlamaqla məşğul olur. Toy sahibinə maddi və mənəvi dəstək vermək məqsədiylə bir araya 

gələrək  məsləhətləşmək (“məsləhətləşmə”)  - birlikdə yardım etmək cəhdi, Türkmən kültüründə 

yer alır. Valideyinləri tərəfindən kiçik yaşlı uşaqların bir-birinə ad edilməsi, “beşik kəsmə” ilə 

müşaiyət olunur. “Qəhrəmanlar yetişib evlilik çağına gəldiklərində ailələri arasında edilən bu 

müqavilədən xəbərdar olarlar və gərəyinin edilməsini istəyərlər, ancaq çox zaman tərəflərdən biri 

verdiyi sözdən dönər və razılaşmağı pozar. Bundan sonra qəhrəmanların ayrılıq müddəti, bir-

birlərinə qovuşa bilmək üçün verdikləri mübarizə dövrü başlar.” (16, s.123) “Beşik kəsmə”ni, 

əsasən erkən evliliklə bağlayan və “qızların belə erkən evləndirilmələrinin səbəbi”ni, “kişilərin 

kiçik gəlinləri seçmələri, qız tərəfinin başlıq almaq arzusu, erkən evlənmənin qızın bəkarətini 

garantiyə alması və başqasına qaçmasının qabağına keçilməsi” ilə bağlayan İngilis yazar Elizabet 

E.Baco bildirir ki, “Qazaxlarda, ... zəngin ailələrdə oğlanlar, on iki ilə on beş yaşları arasında, 

qızlarsa daha buluğa çatmadan evləndirilərdi.” (5, s.40) Yazar onu da qeyd edir ki, “başlıq o 

qədər yüksək idi ki, çox hallarda ödəmə nisyə ödənirdi.” (5, s.40) Başlığın kreditlə ödənilməsi 

şərti Altaylarda məxsus olsa da, əsasən “qız qaçıranlara, başlığı nağd olaraq ödəmə şərti 

qoyulmuşdur.” (11, s.103) Qıpçaqlarda isə qızını gəlin görməyə qərar verən qız anası (“esi”) 

qızın atası (“chain”) ilə, yalnız oğlan tərəfindən istədikləri başlıq pulunu (“juluv”, “mihir”, 

“kalın”) aldıqdan sonra “toy” (“asar”) tədarükünə başlar.  

Bir çox Türkdilli xalqların dastan ənənəsində evlilik üçün “başlıq” və ya “kalın”ın bir 

bədəl olaraq ödənilməsi diqqət çəkir. “Ayrıca, “Dədə Qorqud” hekayələrində yer alan bir 

dastanda da erkəyin, qızı almaq üçün göstərdiyi igidliyin başlıq olaraq sayıla bildiyinə dair bir 

qisim iştirak etməkdədir. Əlavə olaraq, qız qardaşını istəyənləri öldürən Dəli Qacar isə Dədə 
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Qorquddan çəkinincə, yerinə yetirməsi haradasa qeyri-mümkün olan şeyləri kalın olaraq istər. 

Məsələn; “maya görməmiş min buğra, heç kısrağa aşmamış min ayğır, qoyun görməmiş min 

qoç, quyruqsuz qulaqsız min it…” Bu istənənlər, hekayəni cazibədar etmənin yanında qız 

almanın da çətinliyini ifadə etmək üçün bir işarə ola bilər. “Battalnamə”də də başlıq istənilməsi 

faktlarına rast gəlinməkdədir. Belə ki; maddi gücü olmayan Battal, Əmir Ömərin qızını istər və 

əmirin arvadı da onun qarşılaya bilməyəcəyini bildiyi üçün Hindistanda  olan ağ fil və üzərindəki 

qızılları, yüz dəvə və dörd yüz Ərəbi atı başlıq olaraq Battal Qazidən istəmişdir.” (15, s.3) 

Həmçinin, “Dədə Qorqud” Kitabındakı Bamsı Beyrək boyunda da qız üçün bəzi şərtlərin  

qarşıya qoyulduğunu görürük. Bir az şişirdilmiş istəklər olsa da, bu istəklərdə başlıq ənənəsinin 

təsiri vardır. Bamsı Beyrək, göbək kəsdisi Banuçiçəklə evlənmək istədiyində Banunun agabəyi 

Dəli Qacar, bacısı üçün “Min buğda gətirin ki, maya görməmiş ola, min daha ayğır gətirin ki, 

heç qısrağa aşmamış ola, min daha qoyun görməmiş qoç gətirin, min də quyruqsuz qulaqsız it 

gətirin, min  daha püre gətirin” deyər.” (16, s125) “Manas” dastanında isə “Manas, Kanıkeylə 

evlənmək istədiyində qız üçün müxtəlif mallar istənər. Dastanda buna “kalım” adı verilər: “on 

oyuğu dolduracaq/ Yılkıyı sürüb gəl! deyib/Qırx oyuğu dolduracaq/Qoyunu sürüb gəl! deyib/Üz 

oyuğu dolduracaq/Sığırı sürüb gəl! deyib/Dörd oyuğu dolduracaq/Dəvəni sürüb gəl! deyip/Artıq 

malı salmazmı? /Taparsa sürüb gəlməzmi?”. Görüldüyü kimi Manasdan qıza qarşılıq olaraq 

onlarla qoyun, at və dəvə istənmişdir. Manasın ailəsi “qalam/başlıq” olaraq istənən heyvanları 

qızın atasına apararaq Kanıkeyi gəlin olaraq alar.” (16, s.125) Heç şübhəsiz ki, hər dövrün özünə 

uyğun evlilik şərtləri mövcud olmuşdur və bu şərtlər, zaman-zaman evlilik həyatına daxil olan 

qızın da öhdəsinə müəyyən vəzifələr yükləmişdir. Yəni, ehtiyac duyulduğu halda qızdan, oğlan 

kimi at minib, qılınc qurşanılması istənilmişdir. “Dədə Qorqud” da “Qanturalı, yoldaşının 

haradasa özü kimi bir alp olmasını istəməkdədir. Qanturalı, “Baba, mən yerimdən durmadım, ol 

durmuş ola, mən qara qoç atıma minmədin, ol minmiş ola, mən qanlı kafir elinə varmadım, ol 

varmış mənə baş getirmiş ola” deyər.” (16, s.124)  

“Evlənmə”də yer alan “monogami” (“tək arvadlılıq”), “poliqami” (“çox arvadlılıq”), 

“lavirant” (“qardaş arvadı ilə evlənmə”), “sorot” (“baldızla evlənmə”) və s. kimi eviliklərin 

içində Türk ailə həyatı üçün ən xarakterik olanı “monogami”dir. Olivierə görə, “qanun, hər nə 

qədər Müsəlmanlara dörd qadınla evlənmə haqqı tanıyırsa da,  Türklər arasında, bir qadından 

çoxu ilə evlənənə az rast gəlinər. Bunun bir çox səbəbi vardır: hər şeydən əvvəl çox bahalı bir 

işdir, eyni hərəmin içində dolana bilməzlər, şikayətləri və ya tələbləriylə yoldaşlarını böhrana 

salarlar. Bundan əlavə, Türk qadınlarının böyük qisimi evlənərkən yoldaşlarına,... başqa 

qadınlarla evlənməmələrini şərt qoyarlar.” (24, s.484) Bundan əlavə, “Türklərdə məşhur olan 

“tək qadınla evlənmə, yəni monogomi”nin olduğunu ifadə edən Bahaəddin Ögəl, bu vəziyyətin 

yanında kumalıq sisteminin də olduğunu və hətta bu kumalar arasında şəxsən Çin İmperatorunun 

qızlarının da olduğunu ifadə etməkdədir.” (6, s.8) “Kuma”, əski Türk ənənəsinə görə ikinci dəfə 

evlənmək haqqına sahib olan kişinin “baştaxtı”ndan sonrakı qadınına verilən addır. Hun və 

Göytürk ənənəsində əri öldüyü halda kumaların ögey oğlu ilə evlənməsi yasaqlanmamışdır. Ölən 

qardaşın arvadı ilə evlənmək haqqı da əski dövrün evlilik ənənəsi ilə bağlıdır.  

Evlilik ənənəsi, özündə oyun, əyləncə və zövq anlayışlarını barındırır. Bir çox Türk 

xalqarının toy ənənəsində  bədən oyunları və yarışlar önə çıxdığı halda, digərlərində söz hünəri 

və söz yarışı özünü daha qabarıq göstərir. Oyun adətlərinə Özbəkistan və Azərbaycan toylarında 

sıx rast gəlinir. Söz hünəri isə daha çox Qazax, Qırğız və Qaraqalpaqlarda görünür. “Qaraqalpaq 

toylarında üç böyük adət gözə çarpar: Birincisi toyu təsvir etmə adəti. Bu, xalq arasında çox 

yayğın olan “Toy baslav” (toya başlamaq)dır. Bunu bir şair və ya axtarıcı ortaya çıxıb toyun 

veriliş səbəbləriylə və ya özəl şeirlərlə bəyan edər.” (27)  Evliliklə bağlı sevdaların manilərlə 

ifadə edilməsi, talib olduğu qıza oğlanın öz duyğularını, “xına gecələri”ndə əlinə bağlama (saz, 

qopuz) alaraq bəyan etməsi, əski toy adətlərindən sayılır. Bağlama ilə bağlı mani söylənişlərinə 

toylarda da rast gəlinir. Əskidən “Bəzi toylarda mani atışmaları şəklində yarışmalar təşkil edilər; 

itirən, bağlamanı divara asıb gedərdi.” (37)  
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Manilərlə qız istənilməsi adəti də əskilərə dayalıdır. Oğlan tərəfi elçiliyə, əski vaxtlarda 

usta maniçiylə gedərdi. Oğlan tərəfinə verilən cavabın müsbət və ya mənfi olması usta maniçiylə 

qız tərəfin maniçisinin “dialoq-atışması”ndan asılı olardı. Müəyyən qaydalara tabe olan bu 

“dialoq-atışma”larda “Mani atılan adamın diqqətini çəkə bilmək üçün mani atan, göz-qaş işarəsi 

edər... Mani deyilərkən səs-küy salınmaz; söyləyən hüzünlüdürsə hüzünlü, nəşəliydisə nəşəli bir 

rəftar geyinilər.”(37)  Dinləyici ilə maniçi alış-verişinin ana ünsürləri fərqli modellərdə diqqət 

çəkir. “Karl Bühlerin modelində əlaqənin ana ünsürləri bunlardır: 1. Verici, 2. Alıcı, 3. 

Dinləyiciyə xitablar, 4. Vericinin özünə göndərmələri, 5. Vericinin zahiri dünyaya göndərmələri, 

6. Obyektlər və qəbullar. T.Sebeokun modelində isə; 1. Verici/danışmaçı, 2. Alıcı/dinləyici, 3. 

Dinləyiciyə xitablar, 4. Vericinin özünə göndərmələri, 5. Vericinin dış dünyaya göndərmələri, 6. 

Objelər, qəbullar. T.Sebeokun modelində isə; 1.Verici/danışmacı, 2. Alıcı/dinləyici, 3. 

Göndərmədə tapılılan, 4. Kodlar, 5. Mesaj, 6. Kanal iştirak etməkdədir. Vürbachın “Küçə 

Baladları Külliyyatı”nda gəlişdirdiği araşdırma modelində bu ana ünsürlər iştirak etməkdədir: 1. 

Balad yazıçısı və satıcısı, 2. Dinləyici/oxucu, 3. Balad yazarının özünə etdiyi  göndərmələr, 4.  

Dinləyiciyə edilən xitablar, 5. Zahiri dünyaya göndərmələr, 6. Kanal, 7. Baladın mesajı, 8. Dilə 

aid vəsait.” (33, s.2790) Tək xanadan - dörd misradan və yeddi hecadan (hecaların sayı arta da 

bilir) ibarət olan mani (melodiyalı və melodiyasız olaraq iki qismə bölünür), Türkdilli xalqlarda 

“bayatı”, “mahnı”  (Azərbaycanlılar), “şiğir törö” (Başqırd Türkləri), “hoyrat” (İraq Türkləri), 

“çıng”, “çinik”, “çinig” (Krım Türkləri), “cır” (Kazan və Cənubi Krım Türkləri), “koşuk”, 

“aşıla”, “törtlik” (Özbəklər), “tört sap” (Qırğızlar), “aytıspa”, “qayım öləng” (Qazaxlar), “şığır 

töri” (Tatarlar) “şın, çın” (Nogaylar), “rubayı, rubagi” (Türkmənlər), “törtlik” (Uyğurlar), 

“martifal – diachronic” (Yuqoslaviya (indiki Kosova - M.M) Prizren Türkləri) olaraq işlədilir. 

“Deyilən mətnin adına”, “söyləyən kişinin vəzifəsinə” və “istifadə edilən ritm alətinə” görə 

dəyərləndirilən “maniçilər, deyilən mətnin adına görə, türküçü, maniçi, deyişçi; söyləyən kişinin 

vəzifəsinə görə, bayraqdar, efe başı, haseki, gözətçi, cazgır; icrada istifadə edilən ritm alətinə 

görə, dümbələkşi, cümbüşçü, misçi, barabançı, dəfçi, sinici, nimçəçi, çanaqçı və s. adları ala 

bilməkdədir.” (31, s.117) “Mani söyləmə” ənənəsi ilə bağlı “Həsən Dalayar, “Kənddə, toy 

mərasimləri üçün oxu paylayan oxucular, evləri dolaşıp insanlara xəbər verər, toya çağırar. Ev 

sahibi də bu oxuculara köynək, corab, dəsmal və s. verər və toyunuz xeyirli olsun, deyər. 

Əskidən bu oxucular, bir mani söyləyərdi; amma indi deyilməz oldu” deməkdədir.” (37)  

Suriya Türkmənlərinin toy adətləri sırasında yer alan “bayraq tikmə”, demək olar ki, 

bütövlükdə manilərlə icra olunar. Toya bir həftə qalmış gənc qızlar, davulçuların müşaiyəti ilə 

bayraqdarın evinə yığışar, nəğmələrin və manilərin müşaiyəti ilə “bayraq tikmə” mərasiminə 

başlayarlar. Bayrağa çiçəklərlə naxış vurulduqdan sonra, bayraqdar onu toy sahibinə təslim edər. 

Toy sahibi əvəzində bayrağın önündə əyilər, üç dəfə öpüb alnına qoyduqdan sonra onu evinin 

damına sancar. Bayrağın öz yerinə sancılması, yaxın günlərdə həmin evdə toyun olacağına 

işarədir. Toya bir gün qalmış isə, evlənən cütlük üçün “xına gecəsi” keçirilər. Qız evində olduğu 

kimi, oğlan evində də həmin gecə sazlı-sözlü müsiqinin müşaiyəti ilə gənclər oynar, nəğmələr 

oxuyar, manilər söylərlər. Uzun və qısa hava üstündə oxunan bu nəğmələrin ifası zamanı 

gənclərin, müəyyən məqamlarda “hinnekey yaba, hinne” (“hinnikey”- “xına”) deyərək ifaçıya 

dəstək vermələri, mərasimə bir başqa özəllik qatar.  “Oğlan xınası”nda “cahal başı” deyilən 

sağdiş və cahallar (subaylar), əllərində xına nimçəsi oynayar, evli kişilərdən bir istəklərinin olub-

olmadığını sorarlar. İstəyə bağlı, ya türkülər söylənər, ya da yumor xarakterli müxtəlif 

əyləncələrə yer verilər. Tələblər ödənilməyəndə isə icraçının  üzünə un sürtülər, ya da eşşək kimi 

belinə minilər.    

Evlilik ənənəsində “bayraqdar” adı verilən şəxs (yaşı 25-dən yuxarı, yalnız subay 

oğlanlar), toyun idarə olunmasında xüsusi rol oynayar. “Bayraqdar”lıq, əslində bir vəzifədir və 

bu vəzifənin təyinatı, tək toy sahibinə aiddir. Toy sahibinin üzgörənlik edib, bilərəkdən bu 

vəzifəni öz yaxınlarına həvalə etməsi, qəbul edilməz sayılar. “Toy”un  repertuarı, düyündən 

öncə, bayraqdarın iştirakı ilə tutular. Toy zamanı bayraqdar, davulçuların və zurnaçıların 
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müşaiyətilə gələn qonaqları qarşılar. Uzaqdan gələn qonaqları qarşılamaq üçün bayraqdar, 

musiqiçilərlə birlikdə onların pişvazına çıxar. Qonaqlar yaxınlaşanda çalğıçılar susar, mani 

söylənişi başlar. Bu məqamda manilərin yüksək səslə və uzadılaraq söylənməsi şərtdir. 

“Salamlaşma”, manilərin söylənişi ilə eyni vaxtda icra olunar. Salamlaşma zamanı bayraqdar, 

yardımçısı ilə qol-qola girər; bu, “bayraqlar kimi olmaq” anlamına gələr. Gələn qonaqlar da 

onlar qoşulunca, bu duruşla “hilal” rəsmi cizilər. Salamlaşma bitib, meydan musiqiçilərə 

verilincə isə, oyun başlar. Oyundan sonra qonaqlar, bayraqdarın müşaiyəti ilə düyün evinə yol 

alar. Dəvətlər, bəzən müəyyən şərtlərin yerinə yetirilməsi ilə qəbul olunar. Yalnız şərtlər yerinə 

yetirildikdən sonra qonaqların düyün evinə yola salınması baş tutar. Bayraqdar xüsusi geyimə 

sahib deyil, amma ətrafdakılardan seçilmək üçün boynunun ön hissəsinə və yaxud da qolunun 

yuxarı hissəsinə yazma və ya dəsmal  (kürdələ) bağlayar.  

Gəlin almağa getmək “toy yürüşü” ilə müşaiyət olunar. Öndə gənclərin yer aldığı bir böyük 

dəstə ilə gəlin almağa gedən bayraqdar, yolboyu əyləncə xarakterli yürüşə rəhbərlik edər. Yürüş 

zamanı davulun müşaiyəti ilə gənclərin müxtəlif oyunlar oynaması, təqidlər çıxarması, 

anlaşılmaz manilər söyləməsi şərtdir. “Toy evi”nə çatar-çatmaz səslər daha da yüksələr, duyğu 

yoğunluğu artar. Bayraqdar, əlindəki bayrağı qız evinin qapsından içəri uzadar: istək mani 

söylənilməklə ifadə edilər. Bayrağın ucuna hədiyyələr taxıldıqdan sonra, qızın sagdişi doqqazda 

görünər. Manidə mətn dəyişməsi yengənin gəlişi ilə gerçəkləşər. Kənd cavanları toy karvanının 

önünü kəsər, hədiyyələr alınmadan yürüşün davam etdirilməsinə imkan verilməz. Xəzərlərdə 

toy, daha çox qız evinin haqqı sayıldığından, mərasim qız evindən başlayıb, oğlan evində bitər. 

Ata evindən çıxan qızın belinə, bəzən də ayaqqabısının içinə buğda və ət qoyulan şərf bağlanar. 

Bu adət, təzə gəlinin ayağının düşərli olması inancına bağlıdır. Türkmənlərdə ər evinə qədəm 

basan gəlin, “ayağı ruzulu olsun” deyə öncədən hazırlanmış, birində un, digərində duru yağ olan 

iki daşın yanına gətirilərək, sağ əli yağa, sol əli isə una batırılar. Bir başqa adət isə, yengənin 

(“gelnece – gelen- ece”) kürəkən evində öz mövqeyini qoruyub saxlamaq cəhdi ilə bağlıdır. Belə 

ki, “gəlini oturtmaq üçün evdə hazırlanan küncə yengə oturür və evin əski gəlini olaraq evini 

qorumağı təkid edər bir şəkildə qalxmağı rədd edər. Yengə ona verilən bəxşişlə yola gətirilir və 

yerini gəlinə verir.” (14, s.78)  

Müxtəlif Türk ləhcələri baxımından usta mani söyləyənlərə “maniçi” deyilir. “Boratav, 

meydan şairləri və mani düzən aşıqlardan başqa bütün bu maniçiləri adsız aşıqlar olaraq 

tanıtmaqda və bunların çoxunun qadınlar olduğunu bəlirtməkdədir” (34, s.112)  Fikrimizə qüvvət 

olaraq, “Döndü Kiçik, “əskidən xına gecələrində qadınlar bir yerə toplanılar, dairə qurulardı. 

Orada olan, yaxşı mani söyləyən bir yaşlı qadın ortaya oturdulardı və bu yaşlı qadın, gənc qızın 

birinə bir mani atardı. Gənc qız da eyni mövzu istiqamətində başqa birinə mani atardı. Maniyə 

mani ilə qarşılıq vermək lazımdır. Verə bilməzsənsə cəmiyyətdə rəzil olarsan. Atışmada kim 

üstün gəlirsə, yaşlı qadın ona bir hədiyyə verərdi. Bu, beləcə uzanar gedər; toy yerinə gələnlər 

əyləndirilərdi” deməkdədir.” (37) Qeyd etmək lazımdır ki, zaman-zaman  “mani icraçılarının yer, 

zaman, iştirakçı baxımından diqqətə çarpan fərqlərin ortaya çıxması səbəbiylə, cinsiyyətləri 

baxımından bir təsnif etmə içərisində araşdırılması uyğun hesab edilmişdir.” (31. s117) Yaş və 

cins fərqlilyi gözlənilməyən maniçi (“maniçi”, “mani yandırıcı”, “maniçi başı”) üçün  

hazırcavablıq və gözəl səs sahibi olmaq şərtdir. Əskidən mani söylənərkən çalğıdan istifadə 

olunmasa da, xına gecələrində nimçəyə və darbukaya zaman-zaman ehtiyac duyulmuşdur. 

Əslində “İnsanların ortaq duyğusu”na yönəlik “manilər uyğun hər ortama görə söylənə bilir və 

söylənilən ortam və söyləyicilərin ruh durumu manilərin məzmununu bəlirlər.” (37)  

“Hənk”, düyünlərdə ən çox oynanan oyunlardan sayılır. Soyuq havalarda evin içində 

oturaq halda, isti aylarda isə baxçada dairəvi şəkildə manilərlə müşaiyət olunan bu qaşıq oyunu, 

tamaşaçıların ortasında iki və ya dörd nəfərin iştirakı ilə gerçəkləşir. Oyun zamanı bakırı tutanın 

(müşaiyətçi) və bakırçının (mani icra edən şəxs) iştirakı ilə “duruma görə, oturaraq, ya da ayaqda 

bakır çalınıp mani söylənə bilir.” (31, s.119) Toy ənənəsində qadınlar, ilk vaxtlar “melodiyaların 

səsləndirilməsi əsnasında müşaiyətçi çalğısı olaraq gündəlik həyatda istifadə etdikləri çeşitli 
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qablardan” - ləyən, tava, nimçə və bakırdan (bakır – mis qazana bənzər məişət əşyası) 

faydalanmışlar. “İcraçıların bu ritm alətlərini çalmağı bilən şəxslərdən olması, mani icraçılarının 

önə çıxan bir başqa xüsusiyyətidir.” (33, s.2786) Nimçədən ritm aləti olaraq istifadə etmək 

ənənəsində, kişilər də yer alır. Bu maniçilər, kənd toylarında metaldan düzəldilən dairəvi 

nimçəni mütəmadi şəkildə əllərində fırlatmaqla səsin daha geniş ərazilərə yayılmasına çaba 

göstərmişlər. “Honkoya görə,.. Bir türküçü türküsünü sadəcə özü üçün deyil, eyni zamanda 

dinləyiciləri üçün də söylər. O, jenerjik (fransızca “generique”; bilgiləri içinə alan nəsnə - 

M.M) və struktur özəllikləri, melodiyanı, stili, mimikanı, və daha bənzər nə qədər şeyləri icra 

edər. Modelləri onun ağlındadır. Sənətçi bunları icra edərkən, güclü bir ənənə təqibçisi və 

dinləyiciləri ilə arasındakı hisləri dilə gətirən bir şəxsdir.” (30, s.127)  

Toylarda türkü söyləyərək rəqs etmək ənənəsi (“Toy Türküləri” və ya “Ölənlər”, “Ülen”, 

“Yar-yar”, “Leeran”) əskidən mövcuddur. Türk xalqlarına məxsus bu ənənədə, məna-məzmun, 

forma-icra baxımından bəzi bənzər cəhətlər ortaya çıxmaqdadır. Oturaq həyatın meydana 

gətirdiyi “Ölənlər”, xalqın köçəri seqmentində nadir sənət növü olaraq görülməkdədir. 

“Ölənlər”, toy qabağı qız evində yalnız qadınlar tərəfindən icra edilir:gənc oğlanlar seyirçi 

olaraq qatıla bilirlər. Mahnıya bir qadın başlar, ardınca bütün gənc qızlar orta səslə, xor halında 

ona qoşular. Evdə başlayıb, toyun olduğu yerdə davam etdirilən bu mərasim, kəbin kəsildikdən 

sonra “kəmər həll etmək”, “çəkmə çıxarmaq” kimi adətlərin yerinə yetirilməsinə qədər davam 

edir. “Toy Türkülərinin” qitələri axıcı və ahənglidir, xalqın danışıq dilinə yaxın olan sözlərdən 

və söz öbeklərindən (“öbek”; söz qrupu - M.M) ibarətdir. Ona görə çox tez yaddaşda qalar.” (12)  

Mani söylənərkən rəqs etmək adətinə Özbək toylarında da rast gəlinir. Əski zamanlardan 

günümüzə gəlib çıxan, iki və ya üç gün davam edən “Tepena”, malkarlıların sevdiyi rəqs 

növüdür. Ancaq kişilər tərəfindən icra edilən “Tepena”da öncə rəhbər seçilər, sonra hər kəs 

dairəvi şəkildə ocağın ətrafında dövrə vuraraq dönər. Əvvəlcə “rəqsin lideri, mahnının birinci 

misrasının, dairə quranlar da ikinci misrasını söyləyərlər və bu davamlı təkrarlanır. Nəğməni 

söyləyənlərin səsləri ilə birlikdə uyğunlaşma içində çıxıb mahnı ilə rəqs də bir-birləriylə 

uyğunlaşma içində olsa, həm gözəl, həm də qulağa gözəl gəlir.” (26)   

Manilər daha çox “gəlin-qız”, “kiçik nişan”, “yaylıq alıb götürmə” mərasimləri zamanı 

söylənir. “Gəlin-qız”dan təxminən on gün öncə icra edilən “yaylıq alma”da söylənən manilər, 

“qaşıq oyunu”nun müşaiyətilə gerçəkləşir. Qıza yaxınları tərəfindən verilən hədiyyələrin yüksək 

səslə tanıdılmasından sonra oxunan manilər, adətən rəqslərlə müşaiyət olunar. “Xınayaxdı”da ağı 

tərli manilərə də rast gəlinir ki, bu zaman “tefçi”lər, öz yardımçılarının (bakır tutucusu) köməyi 

ilə ritm tutaraq üzü tülbəndli ərə gedən qızın ağlamasına cəhd göstərərlər. Mərasim başlar-

başlamaz “... qadınlar toplanaraq kişilərin olmadığı xına evinə girərlər. Gəlin olacaq qız, bölgəyə 

xas ənənəvi xına paltarı geyər və qızın üzü çevrə, tülbənd və s. bir örtüylə bağlanılar. Bu sırada 

qız və ətrafındakı yaxınları müəyyən bir melodiyayla deyilən ağı tərzindəki manilərlə ağladılar. 

Qız ağlamasa belə, ağlayırmış kimi etməlidir. Hamı bir ağızdan deyilən, iki, ya da üç qadının 

söylədiyi manilər müşaiyətində bir qabın içində yanan şamlarla qızın ətrafında dönülər.”(31, 

s.118)    

Yerlərə görə dəyişik biçimdə oynanan “ağır oyun” - “dönmə oyun”, “gecələmə”, “eloğlu” 

- “çökmə oyun” xınayaxdı mərasimi üçün xarakterikdir. İki və yaxud dörd qadın, mövzu 

baxımdan bir-biri ilə əlaqəsi olmayan mani mətnlərini qaşıqların ritmik səsiylə (ritm alətindən də 

istifadə olunur) bir yerdə söyləyərkən (mövzu bütünlüyünü əldə etmək usta maniçilərə xasdır) 

“sağ əllərini və gövdələrini önə doğru iki dəfə əyib, üçüncüdə öz ətraflarında bir dəfə dönərlər.” 

(31,s.120) Sürət ritminin fasiləsiz şəkildə, yüksələn xətlə inkişafı “ağır oyun”un bitişindən xəbər 

verir. Melodiyaya uyğun olaraq ayaqların yerə vurulması, fərqli melodiya və ritm dəyişikliyi 

fonunda manilərin oxunması “gecələmə”dən xəbər verir. Ayaqları iki dəfə yerə vurduqdan sonra 

tərəfmüqabillə yerdəyişmə, “mesaj ötürmə” sayılır. Oyunun bu mərhələsində “gənc bir qız, oyun 

oynadıqdan sonra, o qızı istəyən bir kişinin anası, ya da bir qohumu oyuna qalxmaq üçün 
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qaşıqları istəsə, bu istəkdən o qızı oğullarına istədikləri mənası çıxmaqdadır. Əgər oyunçu qız, 

özündən sonra oynayacaq kişilər olaraq qaşıqları istəyənlərə qaşıqları versə, oğlan tərəfi o qız 

üçün elçi  gedər. Oyunçu qız, əgər qaşıqları verməzsə, söz mövzusu kişini istəmir deməkdir və 

bu vəziyyətdə mesajını tam olaraq verə bilmək üçün qaşıqları yaşlı bir qadına təslim edər.” 

(31,s.125)  

Son olaraq onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, “Divani-Lüğati-it Türk”də toy sözü “ordu 

kurağı, ordu qərargahı, ilac yapılan bir ot:çanaq yapılan çamur; toy kuşu” anlamlarında istifadə 

edilmişdir... Kutadgu Biliğdə toy sözü həmən eyni anlamlarda keçər: “toy kuşu; xalq; topluluq; 

ordu qərargahı.” (3, s.39) Əski ənənədə konqres və ya qurultay xarakterli ənənəvi “toy”lara da 

rast gəlinir ki, bu özünü daha çox dastanlarda ifadə etdirir. “Şimal-şərq Sibir Türk qrupu olan 

Sahələrin (Yakut) dastanlarında da toyların “orta dünya üzərində davam etdirilən dinc və sakit 

bir həyatın ən əhəmiyyətli göstəricilərindən” biri olduğunu ifadə edən araşdırmaçı Mətin Ergun, 

Sahə dastanı Ər Sogotoh təməlində toyların alpların doğumları, alpların Üst Dünyadan Orta 

Dünyaya enişləri, evlilikləri və A yıı Aymaga insanlarına qarşı əldə etdikləri zəfərləri qeyd 

etmək üçün edildiyini ifadə edər.” (6, s.14) İdeoloji məqsədlərə xidmət edən toylar, cəmiyyətin 

siyasi, iqtisadi və hərbi məsələlərinin həllinə yönəlik işlərində əhəmiyyətli rol oynayır. 

“Başlanğıcda dini mahiyyətdə bir törən olan və daha sonra dövlət məclisini oluşturan toy 

haqqında İbrahim Kafesoğlu belə der: “Toy, bütün Türk ləhcələrində və Türkcədən intihal etdiyi 

digər dillərdə doğrudan doğruya – məclis, toplantı - mənasına gəlməkdədir və  dövlətdə bir 

müəssisə adı olaraq sonrakı əsrlərdə ortaya çıxıb zamanla dilimizə də yerləşən Moğolca 

“qurultay” sözünün Türkcə qarşılığıdır.”(3, s.40) “Evliliyin muadili olaraq” (42, s.179) 

düşünülən və evlənmə aktı ilə müşahidə olunmayan bu  “toylara “Kitabi - Dədə Qorqud”da, eyni 

zamanda arxaik tipli Sibir, Altay-Sayan dastanlarında da rast gəlinir ki, bu toylar günümüzdəki 

“düyün” mənasında işlədilmişdir.  

Göründüyü kimi mifologiyada “yeni dünya”, “yeni həyat”, “yeni yuva”, “isti ocaq” 

mənasını verən “Toy”, Türkdilli xalqlarının kültür ənənəsində tipoloji teatr modeli rolunu 

oynamaqdadır. Karnaval estetikasına əsaslanan və çoxlaylı epizod bolluğu ilə seçilən bu teatr 

modeli, oyunlar, dialoq-atışmalar, rəqslər, mani söylənişləri və s. ilə zəngindir.              
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SOVYET DÖNEMĠNDEKĠ DERS MÜFREDATLARINDA TÜRK SOYLULARA 

YABANCI DĠL EĞĠTĠMĠ METOTLARI, YABANCI DĠL OLARAK TÜRKÇE 

EĞĠTĠMĠNDE UYGULANABĠLĠR MĠ? 

          

Öğr. Gör. Dr. Sevinç AHUNDOVA 

Hitit Üniversitesi, sevincahundova@yahoo.com 

 

ÖZET 

Bu bildirimizde, ele alacağımız konu Türkçenin yabancı dil olarak eğitim ve öğretimidir. Son 

yıllarda, Türkçenin yabancı dil olarak eğitim ve öğretimi konusu çok geniş çapta çalışılmaya 

başlamıştır. Fakat, bu eğitim ve öğretim sürecinde sadece kalıp ve şablon yabancı dil öğretim 

sistemlerinden değil, dünya çapında, edinilmiş tecrübelerden de faydalanılmalıdır. 

Bu tecrübelerden biri de, SSCB döneminde okullarda öğretilen Rusçadır. Rusçanın Türk 

soylulara öğretim metotları, Türkçenin yabancı asıllı ve Türk soylular için uygulanma şekli ne 

kadar başarılı olabilir düşüncesi  ile bu çalışmayı ele aldık. Bilindiği üzere, Türkçe yabancı dil 

olarak eğitim ve öğretim programlarında iki şekilde ele alınmaktadır. 

1. Yabancı asıllılara 

2. Türk soylulara 

Yabancı asıllı bir öğrencinin Türkçeyi öğrenebilmesi için ilk önce fonetik bir çalışma göz 

önünde bulundurulmalıdır. Zira, Türkçeye özgü bazı vokaller ( ö, ü, ğ,  gibi sesler ) çoğu yabancı 

asıllı öğrenciler tarafından telaffuz edilememektedir. Eğitimin ilerleyen aşamaların ise, Türk 

kültürü ( Türk atasözleri, kalıp sözler, deyimler, bulmacalar vs gibi ) üzerinde durulmaktadır. Bu 

metot bugün en yaygın olarak kullanılan metotlardan biridir. Fakat, SSCB dönemindeki Rusça 

eğitimin Türk soylulara öğretiminin, aynı metotlar üzerinde kurulduğuna, dönemin ders 

materyalleri ile bakacağız. Rusça, Türk soylu bir öğrenci için yabancı dil olarak sayıldığından, 

bu konuyu “yabancı asıllılara” şeklinde ele almalıyız. 

Bildiride, ders materyalleri olarak, SSCB dönemi okullarında kullanılmış olan Rusça 

temel, gramer kitaplarının inceleniş şekillerine değinilecektir. Bu dönemdeki yabancı 

öğretiminin bir metot olarak değerlendirilebilirliği üzerinde durulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Eğitimi, SSCB Döneminde Türk 

Soylulara Rusça Eğitimi, Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi, Türkçe 
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БАШҠОРТ ХАЛЫҠ ИЖАДЫНДА ҠАРҒЫШ МОТИВЫ (“САҠ-СУҠ” 

МИФОЛОГИК БƏЙЕТЕ НИГЕҘЕНДƏ) 

 

Гөлнар ЮЛДЫБАЕВА 

Тарих, тел һəм əҙəбиəт институты ӨФТҮ РФА, nargul1976@list.ru 

 Гөлназ ХАНОВА 

Тарих, тел һəм əҙəбиəт институты ӨФТҮ РФА, tuzgul@mail.ru 

 

АННОТАЦИЯ 

Ғилми мəҡəлəлə ҡарғыш мотивының халыҡ ижадында сағылышы өйрəнелə. 

Əкиəттəрҙə, легендаларҙа, тыйыуҙарҙа, мəҡəлдəрҙə, ышаныуҙарҙа киң ҡулланылған был мотив 

бəйеттəрҙə, атап əйткəндə, башҡорт, татар, сыуаш халҡында киң таралыш алған үҙенсəлекле 

«Саҡ-Суҡ» мифологик бəйете нигеҙендə лə əсə ҡарғышы төп мотивтарҙың береһе булып 

тора. Унда əсəнең, ҡайһы бер варианттарҙа ата кешенең, тыңлашмаған ике балаһын (төрлө 

текста төрлөсə əйтелə: ике ул, ике ҡыҙ, ул һəм ҡыҙ) ҡарғауҙары һəм уларҙың шул уҡ сəғəттə 

Саҡ менəн Суҡҡа əйлəнеп осоп китеүҙəре тураһында бəйəн ителə. Балалар икеһе ике 

тəҙрəнəн йəиһə береһе ишектəн, икенсеһе тəҙрəнəн сығып оса, ҡайһы бер сюжетта əсə кеше 

үҙе балаларын йəн-яҡҡа ырғыта. Был балалар йə төндə, йə таң атыуға ҡошҡа əйлəнə. 

Текстарҙы анализлағанда, əсə ҡарғышының ике төрө билдəлəнде: бер вариантта əсə 

балаларын аңлы рəүештə ҡарғаһа, икенселəрендə əсəнең һүҙҙəре һаҡһыҙлыҡ арҡаһында, 

балаларға яуызлыҡ телəмəйенсə, ҡыҙыулыҡ менəн осраҡлы рəүештə əйтелə. 

Аңлы рəүештə əйтелгəн əсə ҡарғышы «Саҡ-Суҡ» бəйете текстарында төрлө магик 

имлəүҙəр ярҙамында башҡарыла һəм күпселектə əсə һөтө тураһында һүҙ алып барыла. 

Асҡыс Һүҙҙəр: мифология, башҡорт фольклоры, ҡарғыш мотивы, бəйет. 
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ზმნისწინის წარმოების თავისებურება ,,ვეფხისტყაოსანში“ 

 

ასოცირებული პროფესორი, ნათელა ფარტენაძე 

ბათუმის შოთა რუსთაველის, სახელმწიფო უნივერსიტეტი, natia-71@list.ru 

 

აბსტრაქტი 

ნაშრომში განხილულია ზმნისწინის წარმოების ის ორი თავისებურება, 

რომელიც  ,,ვეფხისტყაოსანში“ კარგადაა გამოკვეთილი. ეს გახლავთ ზმნის 

მნიშვნელობით გამოყენებული ზმნისწინები და დამხმარე მეტყველების 

ნაწილებით გახლეჩილი ზმნის ფუძე და ზმნისწინი. 

,,ვეფხისტყაოსნის“ პოეტიკას ახასიათებს ზმნისწინების ცალკე ერთეულებად 

გამოყენება (მი-, და-, წა-, შე-, გა-....), რომელიც ძირითადად  ,,ვალს“ ზმნების ნაცვლად 

გამოიყენება (მო და უყავ სამართალი, გაებრჭობის გული გულსა; მისცა უბოძა 

ფარმანი: ,,წა, სახლი მოიარეო..) და ასევე  იმ შემთხვევაშიც, როცა ფრაზაში ამ 

ზმნისწინს უსწრებს მისი  შემცველი ზმნა (და ვიპირე შეტევება, ვთქვი ,,წავიდე მათკე 

მე, წა-...).  ,,ვეფხისტყაოსანში“ გვხვდება ისეთი შემთხვევებიც, როცა ზმნის ნაცვლად 

მხოლოდ ზმნისწინები უპირისპირდებიან ერთმანეთს (ფეხი ჰკრა და გაუფიცხა შე და 

გამო - გულმან კრთომა...). ქართული კლასიკური პოეტური ენის თავისებურება, 

რომელიც გამოიხატება პრევერბის ზმნის მაგივრად ხმარებაში, ხალხური 

მეტყველების ძველი ნორმაა, მშვენივრად არეკლილი რუსთაველის ენაში; 

ამასთანავე, განმეორებული ზმნისწინები ზმნის მნიშვნელობის გამძლიერებელი 

ფორმებიცაა. 

რაც შეეხება ზმნისწინის მეორე თავისებურებას, ,,ვეფხისტყაოსანში“ მრავლადაა 

ტმესის შემცვლელი ფორმები, მაგრამ რუსთაველი ტმესისათვის იყენებს არა 

ყოველგვარ ნაწილაკსა და ნაცვალსახელს, არამედ ზოგიერთს. ნაწილაკთაგან პოემაში 

ტმესის შემთხვევაში გამოიყენება: -ვე, -ცა, -ღა, -ვით(ა), -რე, ხოლო 

ნაცვალსახელთაგან - ვინ (,,ვინმეს“ მნიშვნელობით) და რა, რამე (ცხენსა შევჯე წამო-

ცა-ვე, ჯაჭვი მეცვა საკურტაკე; მეფე გაჰკვირდა, გა-ცა-წყრა, გული უც მისთვის 

მწყრომარე...). 

პოემაში რამდენიმე შემთხვევა დასტურდება ისეთი, როცა ნაწილაკი და 

ნაცვალსახელი ერთდროულადაა ერთსა და იმავე წინადადებაში გამოყენებული 

ტმესის წარმოსაქმნელად (როშაქ ბრძანა: ,,მო-ცა-ვინ-მკლავს, მე ტირალსა არ 

დავჰხვდები). 

საგულისხმოა ერთი გარემოებაც, რომ ტმესის შემთხვევები არა მარტო ზმნებში 

დასტურდება, არამედ ნაზმნარ სახელებშიც (კვლა ნუ მიქმ ერთგულობისა 

გამტეხლად, და-ცა-მლეწელად...), მაგრამ ერთი რამ შეიძლება დაბეჯითებით ითქვას, 

რომ განსაკუთრებით ხშირია ტმესი მოძრაობის აღმნიშვნელ ზმნებთან.    

საკვანძო სიტყვები: ზმნა, ზმნისწინი, სემანტიკა, ტმესი.  
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ЗИЯТКЕРЛІКТІ ДАМЫТУДА АЛАТЫН РӨЛІ 
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РОЛЬ ПРИНЦИПОВ И МЕТОДОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В 

РАЗВИТИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ 

 

       Аннотация: Мотивация для этой статьи исходит из необходимости. Статья 

посвящена теме, которая чрезвычайно важна для успеха будущих выпускников  

университета - особенно критического мышления и принятия решений. Сегодня все 

больше обращаются к идеям формирования критического мышления. Это приводит к 

необходимости выстраивать новую педагогическую систему. Современное обучение 

должно носить «проблемный» характер, а студенты иметь возможность самостоятельно 

познавать и четко понимать, для чего это им нужно и как полученными знаниями можно 

воспользоваться для решения разнообразных проблем. 

Значительную роль в процессе развития интеллектуальности играет 

профессиональная подготовка будущего учителя. Этому способствует 

профессионализация учебных дисциплин, внедрение активных методов обучения, 

задачного подхода и т.д. Особую роль в развитии интеллектуальности имеет критическое 

мышление. 

Критическое мышление является целенаправленным, саморегулируемым 

суждением, которое приводит к интерпретации, анализу, оценке и выводу, а также 

объяснению доказательных, концептуальных, методологических, критериальных или 

контекстуальных соображений, на которых основано это суждение. Также в статье 

рассматриваются принципы и приемы критического мышления будущих специалистов 

для развития интеллектуальности. Применяя принципы и методы критического мышления 

можно достичь высокого уровня.  

Правильное применение принципов и методов критического мышления на занятиях 

решает многие образовательные задачи: повышает мотивацию к обучению, активизирует 

процесс обучения, мышление, разрушает барьер, устанавливает диалогические 

отношения, содействует проявлению личностных качеств, творческих способностей, 

стремлению к сотрудничеству и социальной активности, самореализации и развитию 

интеллектуальности.  

Ключевые слова: обновленное образование, критическое мышление, интеллект, 

технология, принцип, метод, наука, образование и специалист. 
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SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION BETWEEN 

TURKEY AND AFGHANISTAN FROM PAST TO PRESENT 

 

Firoz FAOZİ 

Kabul State University 

 

ABSTRACT 

Afghanistan, which has struggled with civil war for years, has been away from science and 

scientific knowledge.During this time, the scientists and volunteers who went to many countries 

of the world did not return to their country due to civil war.It is understood that science 

migration in the country is mostly between 1992 and 1996.The period of civil war and chaos 

started with the capture of the capital Kabul by the Taliban terrorist organization.The Afghan 

state, founded in 2001 with the support of the United States, is supported by a multinational 

peacekeeping force. There are also Turkish army units with multinational peacekeeping 

power.Despite the distances between Turkey and Afghanistan, the Turkish state continued its 

effective activities in this brotherly country during the periods of National Struggle and Republic 

of Turkey, due to the proximity of the foundations of the Ottoman Empire.   

Key Words: Afghanistan, Turkey, techologic, 

 

 

 

 



II. ULUSLARARASI BAHTİYAR VAHAPZADE AZERBAYCAN TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI SEMPOZYUMU 
 

11-14 Kasım 2018                                                                                                    Ankara | 27 

 

ŞUMERLƏRİN “GİLQAMEŞ DASTANI”VƏ ONUN İDEYA İZLƏRİ 

 

Hüseynli Nazim,  

Bakı Avrasiya Universiteti,  

fəlsəfə elmlər doktoru, professor 

Ak.Həsən Əliyev küçəsi 135A, Bakı Azərbaycan 

huseynli-n.1956@rambler.ru 

 

Xülasə 

 “Gilqameş dastanı” şumer  ictimai fikrinin inkişafı tarixində önəmli rol oynamış 

fundamental ədəbi-bədii və fəlsəfi əsərdir. Bu əsərdə süjetlərin bir-birini əvəzləməsi, 

ideyaların məntiqi-fəlsəfi əsasda qurulması onun dayanıqlılığını təmin edən başlıca 

amillərdəndir. Məhz bu parametrlər sayəsində əsər dövrdən-dövrə, nəsildən-nəslə keçərək bu 

günə çatmışdır. Məsələn, burada qoyulmuş ideyalar bir sıra ədəbi, bədii, fəlsəfi və elmi 

əsərlərin meydana gəlməsinə səbəb olmuş, o cümlədən yunan mifologiyası, kosmoqoniyası, 

riyaziyyatı, fəlsəfəsi, mifləri və digər bədii əsərlərinin  formalaşmasında mühüm rol 

oynamışdır.  

Məqalədə qarşıya goyulan məqsəd şumerlərin “Gilqameş dastanı”ndakı ideyaların 

izlərinin axtarışından ibarət olduğuna görə məsələnin həllinə dar çərçivədə yanaşılmışdır. 

“Gilqameş dastanı”nın tarixini şumer sivilizasiyasının inkişafı tarixindən kənarda təsəvvür 

etmək qeyri-mümkündür. Məlumdur ki, tarixi fakta uyğun tarixi həqiqətin formalaşması 

prosesində idrakı vasitə və üsülların rolu danılmaz olsa da, tarixi həqiqətə görə tarixi faktın 

aşkarlanması metodoloji vasitələrlə yanaşı, həm də arxeoloji qazıтtıların verdikləri nəsnələrlə 

müəyyənləşdirilir. Təbii ki, Şumer faktı və həqiqəti arasında qanunauyğun əlaqələrin 

müəyyənləşdirilməsində arxeologiyanın rolu danılmazdır. Bu prizmadan şumer və onun 

sivilizasiyasının tarixinə qısa ekskurslar etmək məqsədə uyğundur. Bu yolda  Şumerdə, xususi 

halda Gilqameşin vətəni Uruq şəhəri ərazisində aparılmış arxeolojı qazıntılar və onun 

sayəsində əldə olunmuş mədəniyyət nümunələri, tədqiqat işləri, həmcinin “Gilqameş 

dastanı”nın Şumer orijinalından müxtəlif  dillərə çevrilmiş variantlarına istinadlar 

olunmuşdur. 

Göstərilir ki, tədqiqatlar nəticəsində Ur şəhərinin qalıqlarının aşkar edilməsi, 

İkiçayarası ədəbiyyatının (Şumer ədəbiyyatının - N.H.)  “Əhdi-ətiq”ə   təsiri, akkad miflərini 

tərcüməsi, İkiçayarasının cənub hissəsində Babil sivilizasiyasına qədər  hansısa sivilizasiyanın 

olması haqqinda postulatların irəli sürülməsi Şumer sivilizasiyası həqiqətlərini ortaya 

qoymuş, onun əhəmiyyəti və zənginliyi haqqında dolğun təsəvvür yaratmışdır. 

Xüsusilə 1912-ci ildən Uruq şəhərində aparılan arxeoloji qazıntıların “Gilqameş dastanı”nın 

dolğun şəkildə bəşəriyyətin istifadəsinə təqdim olunmasında mühüm əhəmiyyəti daşımışdır. 

Şumer tarixi faktları və həqiqətləri də həmişə dərinlikdə, gizlində olmuş, akkad, babil və assur 

təbəqələri ilə örtülmüşdür. Zaman baxımından həmin təbəqələr arasında neçə-neçə 

yüzillikdən ibarət interval olmuşdur. Özündən sonrakı etnoslar Şumerdən əldə etdiyi 

nümunələri mənimsəmiş və Şumer sossublimatları yaradılmışdır. Bunların arasında babillərin 

şumerlərə yanaşma tərzi başqalarından əsaslı şəkildə fərqlənir. Onlar əldə etdikləri Şumer 

qənimətlərini çox incəliklə maddi örtüklərlə örtmüşlər ki, orada şumer izlərini aşkar etmək, 

görmək və elmi gündəmə gətirmək həddən artıq çətin bir məsələyə çevrilmişdir. Nəticədə 
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elmi gündəmdə babil riyaziyyatı, babil astronomiyası, babil ədəbiyyatı, babil piramidaları, 

babil qülləsi, babillərin "Gilqameş dastanı", babil təfəkkürünün itiliyi, babillərdə "tufan 

ideyası" və s. bu kimi ifadələr geniş yayılmışdır. Yəni, Şumer təfəkkürünün məhsulu olan bu 

dastanın kökləri itmiş və akkad-babil düşüncəsinin məhsulu kimi elmi ictimaiyyətə 

çatdırılmışdır. Təbii ki, belə yanaşma tərzi şumerlərin özlərinin və dillərinin ölülər siyahısına 

daxil edilməsinə səbəb olmuş və onların adları get-gedə tarixi ədəbiyyat siyahılarından 

silinməyə başlamışdır. Bu baxımdan, “Gilqameş dastanı”nın əldə olması faktı Şumer 

sivilizasiyası ilə bağlı tarixi həqiqətlərin nəinki dəqiqləşdirilməsi, yenilərinin aşkarlanması, 

həm də tarixi inkişafın müxtəlif dönəmlərində  yaranmış neqativliyin aradan qaldırılmasında 

mühüm qnoseoloji əhəmiyyət kəsb etmişdir. 

Məqalədə müxtəlif müəlliflərə istinadən “Gilqameş dastanı”nın motivləri ilə 

“Tövrat”dakı tufan ideyasının oxşarlığı, “Gilqameş dastanı”nın şumerə məxsusluğu  məsələsi 

araşdırılır və “Gilqameş dastanı”nın öyrənilmə tarixinə qısa  ekskurs edilir. Göstərilir ki,  

tədqiqatçılardan N.Kramer R.Kembell Tompsona istinadən “Gilqameş dastanı”nın, demək 

olar kı, bütün lövhələri və sətirlərinin əldə olduğu fikrini söyləmişdir. Bununla yanaşı, 

müəllifin dastanın babillərə aid olunmasını iddia etməsi, fikirimizcə, kökündən yalnışdır.  

Müəllif (N.H.) Şumer sivilizasiyasının öyrənilməsi istiqamətində aparılan fasiləsiz 

araşdırmaları təhlil edərək  “Gilqameş dastanı”nın yazılma tarixinə münasibətdə belə qənaətə 

gəlir ki,  dastanın babillərə məxsusluğunu və eyni adlı dastanın assur variantının da babil kökü 

ilə bağlı irəli sürülən fikirlərin əsasında şübhəli məqamlar durur və Kramerin “dastanın tufan 

haqqında əfsanələrdə baş rolda şumer tanrılarının çıxış etməsi” və “dastanın iki baş qəhrəmanı 

- Gilqameş və Enkidu hər şeydən əvvəl şumerlidir” fikirini irəli sürməsi birbaşa dastanın 

şumer mənşəli olduğunu təsdiqləyir. 

Məqalədə eyni zamanda “Gilqameş dastanı”nın “Tövrat”, “Quran”da izləri də 

araşdırılmışdır. 

Göstərilir ki, “Gilqameş dastanı” ilə “Avesta” və “Tövrat”, həmçinin bunlarla “Quran” 

arasındakı zaman intervalının  çox olması  bir sıra suallar doğurur. Buna səbəb şumerlərlə 

adları çəkilən tayfalar arasında genetik və funksional bağlılıq olmamasıdır. Onda ortaya belə 

bir sual çıxır ki, şumerlərin irəli sürdüyü ideyalardan yəhudi, ərəb, yunan və başqa etnoslar  

hansı yolla və vasitələrlə bəhrələnmişlər? Bu məsələnin həllinə müxtəlif cür yanaşmalar 

olmasına baxmayaraq, alimlər bu gün də yekdil fikrə gələ bilməmişlər ki, hansı yol ilə dastan 

“Tövrat”ın ən qədim variantı – “Əhdi-ətiq”in tərtibçilərinin əlinə düşmüşdür “Tövrat”dakı 

süjetlərin təhlili göstərir ki, bunların bir hissəsi yəhudilərə, digəri isə qeyri-yəhudilərə aiddir. 

Bu müddəanın yəqinlik dərəcəsini dini baxımdan müəyyənləşdirməyə çalışdıqda, elə bir irad 

tuta bilməz. Ancaq elmi biliyin tarixi inkişafı  prizmasından yanaşsaq görərik ki, yaranmış hər 

bir müqəddəs kitabda şərh olunan ideyaların, məntiqi fikirlərin əsasında hansısa bir etnosun 

formalaşdırdığı etnodünyagörüşün ümumiləşdirdiyi nəticələr dayanır. Çünki idraki proses 

həmişə müəyyən ümumiləşdirici nəticələrlə yekunlaşır. Alınmış hər bir idrakı nəticə sonrakı 

idraki prosesin ilkin çıxış nöqtəsi olur və yeni-yeni fikir formalarını tarixi gündəmə gətirir. Bu 

baxımdan adları çəkilən müqəddəs kitablar və digər əsərlər də uzun sürən idraki prosesin 

yekunu kimi formalaşmışdır.  

Yekunda qeyd edilir ki, Corc Smitin Britaniyadakı Tövrat Cəmiyyətinin 

toplantısındakı sensasiyalı çıxışından sonra bu dastana maraq daha da artmış, dastanda 

qoyulmuş ideyaların izləri müqəddəs kitablarda - “Avesta”, “Tövrat” və “Quran”da, Homerin 
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“Odisseya” və “Iliada” əsərlərində, həmçinin demək olar ki, bütün xalqların mif, əfsanə və 

epik poemalarında axtarılmağa başlanılmışdır.   

Açar sözlər: Gilqameş dastanı, Şumer, İkiçayarası, ideya, mədəniyyət, Avesta, 

Tövrat, Quran 

SÜMERLERİN “GILGAMIŞ DESTANI” VE ONUN FİKİR İZLERİ 
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Bakü Avrasya Üniversitesi, felsefe bilim doktoru, profesör 
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ÖZET 

“Gılgamış destanı” Sümer'in kamuoyunun gelişimi tarihinde önemli bir rol taşıyan içi 

temel bir edebi, sanatsal ve felsefi eserdir. Bu eserde hikaye çizgilerinin birbirini evezlemesi, 

fikirlerin mantıksal felsefi temelde kurulması onun dayanıklılığını sağlayan başlıca 

faktörlerindendir. İşte bu parametreler sayesinde eser dönem sırasında, nesilden nesle geçerek 
günümüze ulaşmıştır. Örneğin, burada konmuş fikirler çeşitli edebi, sanatsal, felsefi ve 

bilimsel eserlerin oluşumuna neden olmuş, aynı zamanda Yunan mitolojisinde, kozmogonisi, 

matematiği, felsefesi, mitleri ve diğer sanat eserlerinin oluşmasında önemli rol oynamıştır. 

Makalede öne sürülen amaç Sümerlerin "Gılgamış Destanı"ndaki fikirlerin izlerinin 

aramasından ibaret olduğuna göre çözüme dar çerçevede yaklaşıldı. "Gılgamış Destanı" nın 

tarihini Sümer uygarlığının gelişimi tarihi dışında hayal etmek imkansızdır. Bilindiği gibi, 

tarihsel olguya uygun tarihi gerçeğin oluşumu sürecinde bilişsel vasıta ve yöntemlerin rolü 

inkar edilemez olsa da, tarihi gerçeklere göre tarihsel olgunun tespiti metodolojik araçlarla 

birlikte, hem de arkeolojik kazıların verdikleri nesnelerle belirlenir.  

Tabii ki, Sümer olgusu ve gerçeği arasında kanuni ilişkilerin belirlenmesinde arkeolojinin rolü 
inkar edilemez. Bu açıdan Sümer ve uygarlığının tarihine kısa yolculuklar etmek uygundur. 

Bu yolda Sümerde, özel halde Gılgamış`ın vatanı Uruk şehrinde yapılan arkeolojik kazılar ve 

onun sayesinde elde edilen kültür örnekleri, araştırma çalışmaları, ayrıca "Gılgamış Destanı" 

nın Sümer orijinalinden farklı dile çevrilmiş seçeneklerine dayanır. 

Araştırmalar sonucunda Ur şehrinin kalıntılarının tespiti, Mezopotamya edebiyatının (Sümer 

edebiyatının – N.H.) "Eski-Ahit veya Ahd-i Atîk"e etkisi, akkad mitlerini tercümesi, 

Mezopotamya`nın güney bölümünde Babil uygarlığına kadar herhangi uygarlığın olması 

hakkında postulatların ileri sürülmesi Sümer uygarlığı gerçeklerini ortaya koymuş, önemi ve 

zenginliği hakkında dolgun tasavvur oluşturmuştur. 

Özellikle 1912 yılından Uruk şehrinde yapılan arkeolojik kazıların "Gılgamış Destanı" nın 

dolgun şekilde insanlığın kullanımına açılmasında önem taşımaktadır. Sümer tarihi olguları ve 

gerçekleri de hep derinlikte, saklanmış, akad, babil ve asur devletleri ile kapsanmıştır. 

Zaman açısından bu devletler arasında birçok yüzyıldan ibaret aralığı olmuştur. Kendisinden 

sonraki etnoslar Sümerden elde ettiği örnekleri benimsemiş ve Sümer sossublimatları 

oluşturulur. 

Bunların arasında Babiller'in Sümerlere yaklaşım tarzı başkalarından önemli derecede 

farklıdır. Onlar elde ettikleri Sümer ganîmetlerini çok incelikle maddi kaplamalarla 

kapamışlar ki, orada Sümer izlerini tespit etmek, görmek ve bilimsel gündeme getirmek aşırı 

zor bir meseleye dönüşmüştür. Sonuçta bilimsel gündemde babil matematiği, babil 

astronomisi, babil edebiyatı, babil piramitleri, babil kulesi, Babiller'in "Gılgamış Destanı", 

babil tefekkurunun keskinliği, Babiller`de " fırtına fikri" vb. bu gibi ifadeler yaygındır. 
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Yani, Sümer düşüncesinin ürünü olan bu destanın kökleri kaybolmuş ve akad-babil 

düşüncesinin ürünü gibi bilimsel kamuoyuna iletilmiştir. Tabii ki, böyle bir yaklaşım tarzı 

Sümerlerin kendilerinin ve dillerinin ölüler listesine dahil edilmesine neden olmuş ve isimleri 

gitgide tarihi edebiyat listelerinden silinmeye başlamıştır. Bu açıdan, "Gılgamış Destanı"nın 

elde bulunması gerçeği Sümer uygarlığı ile ilgili tarihi gerçeklerin sadece spesifikasyonu 

değil, yenilerinin tespiti, hem de tarihsel gelişimin çeşitli dönemlerinde oluşmuş 

olumsuzluğun giderilmesinde önemli gnoseoloji önem arz etmiştir. 

Makalede farklı yazarlara dayanarak "Gılgamış Destanı"nın motifleri ile "Tevrat" daki fırtına 

fikrinin benzerliği, "Gılgamış Destanı"nın Sümere sahiplik sorunu inceleniyor ve "Gılgamış 

Destanı"nın incelenmesi tarihine kısa şekilde göz atılır. Belirtilmekte ki, araştırmacıların 

N.Kramer R.Kembell Tompson`a dayanarak "Gılgamış Destanı"nın, hemen hemen tüm 

tabloları ve satırlarının elde olduğu fikrini söylemiştir. Bununla birlikte, yazarın destanın 

Babiller`e ait olunmasını iddia etmesi bize göre, kökünden yanlıştır. 

Yazar (N.H.) Sümer uygarlığının öğrenilmesi yönünde yapılan sürekli araştırmaları tahlil 

ederek "Gılgamış Destanı"nın  yazılma tarihine ilişkin böyle düşünmekte ki, destanın 

Babiller`e ait olması ve aynı adlı destanın Asur seçeneğinin da Babil kökü ile ilgili ileri 

sürülen fikirlerin temelinde şüpheli anlar dayanır ve Kramer'in " destanın fırtına hakkında 

efsanelerde başrolde Sümer tanrılarının konuşması" ve "destanın iki baş kahramanı 

- Gılgamış ve Enkidu her şeyden önce Sümerlidir" fikrini ileri sürmesi doğrudan destanın 

Sümer kökenli olduğunu doğrulamaktadır. 

Makalede aynı zamanda "Gılgamış Destanı"nın  "Tevrat", "Kuran" da izleri de incelenmiştir. 

 Makalede gösterilmiş ki, "Gılgamış Destanı" ile "Avesta" ve "Tevrat", ayrıca bunlarla 

"Kur'an" arasındaki zaman aralığının fazla olması bazı sorular doğurur. Buna sebep 

Sümerler`le adı geçen aşiretler arasında genetik ve fonksiyonel bağlılık olmamasıdır. Onda 

ortaya şöyle bir soru çıkıyor ki, Sümerler`in ileri sürdüğü fikirlerden Yahudi, Arap, Yunan ve 

başka etnoslar hangi yolla fayda sağlamışlar? 

Bu sorunun çözümüne farklı yaklaşımlar olmasına rağmen, bilim adamları bugün de ortak bir 

fikire gelememişler ki, hangi yol ile destan "Tevrat"ın en eski seçeneği  "Eski-Ahit veya 

Ahd-i Atîk"in düzenleyen kişilerin eline düşmüştür "Tevrat" daki süjetlerin tahlili sonucu 

belirtilmekte ki, bunların bir bölümü Yahudiler`e, diğeri ise Yahudi olmayanlara aittir. Bu 

hükmün gerçekliği dini açıdan tanımlamaya çalıştıkta, öyle bir irad tutamaz. Ancak bilimsel 

bilginin tarihsel gelişimi açısından ele alırsak görürüz ki, oluşan her bir kutsal kitapta 

yorumlanan fikirlerin, mantıksal fikirlerin temelinde herhangi bir etnosun oluşturduğu etno 

bakış açının özetlediği sonuçlar dayanır. 

Çünkü bilişsel süreç hep belli özetleyici sonuçlarla tamamlanır. Alınmış her bilişsel 

sonuç sonraki bilişsel süreçin ilk çıkış noktası olur ve yeni yeni fikir biçimlerini tarihi 

gündeme getiriyor. Bu bakımdan adı geçen kutsal kitaplar ve diğer eserler de uzun süren 

bilişsel süreçin sonucu olarak oluşmuştur. 

Sonuç olarak belirtmek gerek ki, Corc Smit`in Britanya`daki Tevrat Cemiyeti'nin 

toplantısındaki sansasyonel çıkışından sonra bu destana ilgi daha da artmış, destanda konmuş 

düşüncelerin izleri kutsal kitaplarda - "Avesta", "Tevrat" ve "Kuran" da, Homer'in "Odisseya" 

ve "İliada" eserlerinde Ayrıca hemen hemen tüm halkların mitler, efsane ve epik 

poemalarında aranmaya başlanmıştır. 
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Abstract  

The epic of Gilgamesh is a literary and philosophical poem that has played an 

important role in the development of Sumerian public opinions. The key factors that provide 

the durability of this work are the alternation of stories and the ideas that are based on logical-

philosophical grounds. Due to these parameters, the work could survive many periods of time 
and generations till our day. For example, the ideas put forward in this epic led to writing of 

some literary, artistic, philosophical and scientific works, as well as played a very essential 

role in formation of the Greek mythology, cosmogony, mathematics, philosophy, myths and 

other literary works.   

The purpose of the article is to search the traces of Sumerian ideas in the Epic of 

Gilgamesh, so the settlement of the issue is viewed within narrow framework. The history of 

the Epic of Gilgamesh cannot be imagined beyond the development of the Sumerian 

civilization. As it is known, though the role of cognizable means and methods cannot be 

denied in the process of formation of historical truth in accordance with the historical fact, the 

historical facts are revealed not only by methodological means, but also the objects found in 

archeological excavations. Naturally, it is undeniable that the archeology is of great 

importance in determination of the regular relations between the Sumerian fact and truth. 

From this point of view, it is reasonable to have a quick look at the history of Sumerians and 

their civilization. Therefore some referrals are made to the archeological excavations 

conducted in Sumer, and Uruk city of Gilgamesh in particular and the revealed samples of 

culture, research works and the versions of the Epic of Gilgamesh translated from the original 

version into different languages.   

The article says that, the Sumerian civilizations are proved by revealing of the 

remnants of Ur city, the effect of Mesopotamian literature to Old testament, translation of 

Akkadian myths and the postulates put forward about the civilization that existed until the 

Babylonian civilization in the southern part of Mesopotamia, all of which produced a 

comprehensive impressions about its importance and abundance.  

In particular, the archeological excavations conducted in Uruk city since 1912 played an 

important role in presentation of the Epic of Gilgamesh to the use of the humankind in detail. 

Sumerian historical facts and truths have always been secret and been covered by akkadian, 

Babylonian and Assyrian layers of stories. There has been an interval consisting of hundred 

years between such layers. The following ethnic minorities adopted samples from Sumerians 

and so that Sumerian samples were collected, among which the way of approach of the 

Babylonians to the Sumerians is totally different from the others. They tried to hide the 



II. ULUSLARARASI BAHTİYAR VAHAPZADE AZERBAYCAN TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI SEMPOZYUMU 
 

11-14 Kasım 2018                                                                                                    Ankara | 32 

 

Sumerian samples, so that it has become difficult issue to reveal, find and bring to science the 

Sumerian traces. As a result, one can find “Babylonian mathematics”, “Babylonian 

astronomy”, “Babylonian pyramids”, “Babylonian tower”, “Babylonian epic of Gilgamesh”, 

acuteness of Babylonian thinking, “storm idea” of Babylonian and such other expressions 

widely spread in science. It means that the roots of the Sumerian epic lost and it was 

introduced to the scientific society as a product of akkadians. Such way of approach has led to 

introduction of the Sumerians and their languages to the list of the dead ones and as a result, 

their names were gradually removed from the lists of references. In this regard, the fact of 

revealing of the Epic of Gilgamesh has been of gnoseological importance for determination of 

historical facts regarding the Sumerian civilization, revealing of new ones and removal of 

negativity in different period of the historical development.  

The article, referring to different authors, features the similarity of storm ideas of 

“Torah” with the motives of the Epic of Gilgamesh and the belonging of the Epic of 

Gilgamesh to the Sumerians. The article also flicks through the history of the studying of the 

Epic of Gilgamesh. It says that, N.Kramer has maintained referring to R.Kembell Thomson 

that almost all boards and lines of the Epic of Gilgamesh are on hand. Additionally, the author 

has claimed that the epic belongs to the Babylonians, which is absolutely wrong (N.H.) 

Having analyzed the uninterrupted investigations conducted to study the Sumerian 

civilization, the author concludes about the history of the Epic that, the question whether the 

epic belongs to the Babylonians and the opinions put forward about the Babylonian roots of 

the same titled epic remains suspicious. Besides, Kramer held that “Sumerian gods played the 

main role in legends of the epic about the storm” and that “the two main figures of the epic – 

Gilgamesh and Enkidu are Sumerians” prove that the epic is of Sumerian origin.  

The article also defines the traces of the Epic of Gilgamesh in “Torah” and “Quran”.  

It says that, the time interval among the Epic of Gilgamesh, Avesta and Torah and also 

Quran brings about a number of questions. The reason is that there is no genetic and 

functional relation between the Sumerians and the mentioned tribes. The question is what 

ways and means the Jewish, Arabians, Greek and other ethnic minorities took benefit of the 

ideas put forward by the Sumerians? Though there are a number of approaches to the solution 

of the problem, the specialists cannot come to an agreement regarding the issue by what ways 

the most ancient version of the “Torah” has fallen into the hands of compilers of the “Old 

testament”. The analysis of the stories of the “Torah” indicates that a part of these belongs to 

the Jewish while the others to the non-Jewish. When the certainty of this provision is defined 

from the religious point of view, it cannot be considered wrong. Yet if we approach from the 

point of view of the development of the history of scientific knowledge, we can see that the 

ideas and logical ideas interpreted in every holy book are based on the results summarized by 

the outlook of any ethnic minorities. This is because cognizable process is always concluded 

with certain summarizing results. Every cognizable result reached becomes the initial point of 

the following cognizable process and brings new ideas into history. In this regard, the 

mentioned holy books and other works have formed as a summary of the long-term 

cognizable process.  

To conclude, the epic drew much attention after the sensational speech of George 

Smith in the meeting of the Torah Society of George Smith in Britain, and the traces of the 

ideas in the epic have been investigated in the holy books such as Avesta, Torah and Quran, 
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as well as Homer’s Iliad and Odyssey, and myths, legends and epic poems of the other 

nations.  

Key words: The Epic of Gilgamesh, Sumerian, Mesopotamia, idea, culture, Avesta, 

Torah, Quran  

Giriş 

İkiçayarasının cənub hissəsində bataqlıq ərazilərdə məskunlaşan şumerlər bəşəriyyətin 

inkişaf tarixinin başlanğıcını, bu gün bizə təqdim olunan sivilizasiya nümunələrinin ilkin çıxış 

nöqtəsini yaratmış, elmi biliyin inkişafı gedişatında bir sıra elmi kəşflərin əsasını təşkil edən 

ideyaları irəli sürmüş, ilk dəfə çoxpalatalı idarəetmə sisteminin əsasını qoymuşlar. İlk nizami 

ordunun yaradılması da bu ərazidə baş vermiş, dövlətçilik ənənələrinin yaranışı və fəaliyyət 

mexanizminin ilkin müqəddəm şərtləri hazırlanmışdır. İnsanlar arasında sosial münasibətləri 

tənzimləyən ilk qanunları ortaya qoyan  şumerlərin özlərinin öyrənilməsi də geniş maraq 

doğurur.  Cəmiyyətlərin yaranışı və bir-birini əvəzləməsi prosesi tarixən elmi-tədqiqat 

işlərinin əhəmiyyətlilik dərəcəsinə təsiri, sivilizasiya və mədəniyyətlərarası münasibətlərin 

məzmun və həcmində dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Baş vermiş bu dəyişikliklərin inkişaf 

mexanizmini şumer sivilizasiyası müəyyənləşdirir desək, yəqin ki, yanılmarıq. Bunu 

şumerologiya sahəsində aparılmış elmi tədqiqatların nəticələri bizə diktə edir. Göstərilən 

problemlərə başqa əsərlərimizdə geniş şəkildə toxunacağıq. Bu işdə qarşıya qoyduğumuz 

məqsəd “Gilqameş dastanı”nın detalları ilə bağlı olduğuna görə diqqətimizi xüsusi olaraq bu 

sahəyə yönəltmişik.   

“Gilqameş dastanı” qədim dövr və ilk orta əsr mütəfəkkirlərinin əsərlərində  

“Gilqameş dastanı” şumer  ictimai fikrinin inkişafı tarixində önəmli rol oynamış 

fundamental ədəbi-bədii və fəlsəfi əsərdir. Bu əsərdə süjetlərin bir-birini əvəzləməsi, 

ideyaların məntiqi-fəlsəfi əsasda qurulması onun dayanıqlılığını təmin edən başlıca 

amillərdəndir. Məhz bu parametrlər sayəsində əsər dövrdən-dövrə, nəsildən-nəslə keçərək bu 

günə çatmışdır. Məsələn, burada qoyulmuş ideyalar bir sıra ədəbi, bədii, fəlsəfi və elmi 

əsərlərin meydana gəlməsinə səbəb olmuş, o cümlədən yunan mifologiyası, kosmoqoniyası, 

riyaziyyatı, fəlsəfəsi, mifləri və digər bədii əsərlərinin  formalaşmasında mühüm rol 

oynamışdır.  

“Gilqameş dastanı”nın tarixini şumer sivilizasiyasının inkişafı tarixindən kənarda 

təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Bu prizmadan şumer və onun sivilizasiyasının tarixinə qısa 

ekskurslar etmək məqsədə uyğundur.  

İkiçayarasının cənub hissəsində araşdırmalara hələ qədim dövrdən başlanmışdır. B.e.ə. V 

əsrdə yaşamış  və “tarixin atası” adlandırılan Herodot özünün “Tarix” kitabının “Fars-yunan 

muharibəsi” bölümündə Babilin təsvirini vermişdir. Bundan başqa b.e.ə. V-IV əsrlərdə 

yaşamış yunan yazıçısı Ksenofont İkiçayarasını gəzərək gördüklərini “Anabasis” kitabında 

qələmə almışdır. B.e.ə. IV-III əsrlərdə yaşamış Babil kahini və alimi Beross xidmət etdiyi 

Babil məbədinə istinad edərək İkiçayarasının dünyanın yaranışından başlayaraq Böyük 

İskəndərin zamanına gədər davam edən tarixini yunan dilində yazmışdır [Бертман, 

2007:51,53,55]  

 Təbii ki, Qədim dövr mütəfəkkirlərinin əsərləri yalnız və yalnız təsviri xarakter 

daşımışdır. Həmin  əsərlərdə babillərdən daha qədim dövrə - b.e.ə. IV-III minililləklərə idrakı 

gedişlər edilməmiş, babillərin  “yaratdıqları” sivilizasiya nümunələri isə, sonrakı inkişafın 
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ilkin çıxış nöqtəsi kimi götürülmüşdür. Bununla da daha qədim dövr mədəniyyəti kölqədə 

qalmışdır. Təbii ki, bu hal istər sonrakı tarixi həqiqətlərin formalaşması və istərsə də tarixi 

həqiqətlərin dərk olunmasında əngəl törədir. Qeyd edək ki, tarixi fakt və tarixi həqiqət 

arasında qanunauyğun və zəruri əlaqələrin aşkarlanması dünyanın genetik-funksional 

mənzərəsinin yaradılmasında əsas amillərdəndir. 

Tarixi fakta uyğun tarixi həqiqətin formalaşması prosesində idrakı vasitə və üsülların 

rolu danılmaz olsa da, tarixi həqiqətə görə tarixi faktın aşkarlanması metodoloji  vasitələrlə 

yanaşı, həm də arxeoloji qazıtıların verdikləri nəsnələrlə müəyyənləşdirilir. Təbii ki, Şumer 

faktı və həqiqəti arasında qanunauyğun əlaqələrin müəyyənləşdirilməsində arxeologiyanın 

rolu danılmazdır. S. Lloyd, E. Bekerman, N. Qumilyev, N.S. Kramer, M. Belitski, İ.M. 

Dyakonov, S. Bertman, K. Matveyev,  A.Sazonov və digər müəlliflərin əsərlərinə istinadən 

deyə bilərik ki, İkiçayarasında aparılmış arxeoloji qazıntılar Şumer həqiqətlərinin üzə 

çıxarılmasında  mühüm rol oynamışdır. K. Matveyev və A. Sazonovun yazdıqlarına görə, 

İkiçayarasının  cənub hissəsində kurqan və təpələrdə arxeoloji qazıntılar XII əsrdən 

başlayaraq aparılmış,  XVII əsrdən isə avropalılar bu işləri sürətləndirmişlər. XVII əsrin 

əvvəllərində İtaliya səyyahı Petro della Valle İkiçayarasının cənub hissəsinə getmiş, o vaxtlar 

adları məlum olmayan təpəyə rast gəlmişdır. Sonralar ərəblər onu Mukayyar adlandırmışlar. 

Lakin o, bilmirdi ki, bu təpənin altında şumerlərin Ur şəhərinin qalıqları yerləşir [Матвеев, 

Сазонов, 1986:28-29 ] 

Onun həmin təpə haqqında müşahidələri sonralar burada  arxeoloji qazıntıların  

istiqamətini müəyyənləşdirdi.   

XIX-XX əsrlərdə Britaniya və Amerika tədqiqatçılarının Şumer həqiqətlərinin və 

“Gilqameş dastanı”nın bəşəriyyətə çatdırılmasında rolu 

XIX-XX əsrlərdə yaşamış Britaniya arxeoloqu Ç.L.Vulli 1922-1934-cü illərdə 

Britaniya muzeyi və Pensilvani universiteti muzeyinin tapşırığı ilə İkiçayarasının cənub 

hissəsində axtarışlar aparmış və Ur şəhərinin qalıqlarını aşkar etmişdir. Vullinın kəşvi  Şumer 

sivilizasiyası həqiqətlərini ortaya qoymuş, onun əhəmiyyəti və zənginliyi haqqında dolğun 

təsəvvür  yaratmışdır [Бертман, 2007: 51,54-55].  

Bundan sonra alman filoloqu Fridrix Delittsş 1902-ci ildə ilkin İkiçayarası ədəbiyyatının 

(Şumer ədəbiyyatının - N.H.)  “Əhdi-ətiq”ə   təsiri  haqqında  çox dəyərli  fikir  söyləmişdir 

[Бертман, 2007: 54]. 

XIX-XX əsrlərdə yaşamış Amerika arxeoloqu və filoloqu U. F. Speyser Nineviyada 

tədqiqat işləri aparmış, akkad miflərini tərcümə etmişdir [Бертман, 2007: 59]. 

 XX əsr fransız filoloqu Jül Oppert İkiçayarasının cənub hissəsində Babil 

sivilizasiyasına qədər  hansısa sivilizasiyanın olması haqqinda postulatlar irəli sürmüşdür 

[Бертман, 2007: 58]. 

XVII əsrdən başlayaraq tədqiqatçılar İkiçayarasında, xüsusi ilə şumerlərin 

məskunlaşdıqları və sivilizasiya yaratdıqları cənub hissəsində ayrı-ayrı dövrləri nəzərə 

almasaq, intensiv arxeoloji qazıntı işləri aparmış, tapılan mədəniyyət nümunələrini öz 

ölkələrinin muzeylərinə göndərmişlər. Müxtəlif tarixi dövrlərdə arxeoloji qazıntılar 

nəticəsində əldə olunmuş nəsnələr yeni-yeni sivilizasiya nümunələrinin aşkar olunması 

istiqamətində arxeoloji-tədqiqat işlərinin intensivliyini artırmış, əhatə dairəsini 

genişləndirmişdir. Öz növbəsində araşdırıcıların keyfiyyət müxtəlifliyi də dəyişməyə 

başlamışdır. Əvvəllər Ikiçayarasının cənub, sonralar isə şimal hissəsində aparılan qazıntı 
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işlərinə səyyah, arxeoloq, tarxiçilərlə yanaşı filoloq, dilçi, filosof, rəssam, riyaziyyatçı və s. 

peşə sahibləri də qoşulmuşlar.    

İkiçayarasında şumerlərin məskunlaşdığı ərazidə Avropa və Amerika arxeoloqları 

xüsusi fəallıq göstərmişlər. Onlardan Robert K.Porter, E. de Sarzek, Y.İordan, C.Petres, Ostin 

Henri Layyard, Corc  Smit, Tomas Viktor Pleys, Ç.L.Vulli, U.F.Speyser və başqalarının 

apardıqları arxeoloji qazıntılar Şumer həqiqətlərinin tarixi faktlara uyğunluğunun 

müəyyənləşməsində, həmçinin şumerlərin akkad, babil, assur, hett və başqa etnoslarla  

münasibətlərində yaranmış neqativliyi aradan qaldırmaqda mühüm rol oynamışdır.  

1912-ci ildə alman ekspedisiyası Y. İordanın rəhbərliyi altında Uruq şəhərində 

arxeoloji qazıntılar aparmışdır
 
[Матвеев, Сазонов, 1986: 30 ] 

 

Bu işlərin Şumer həqiqətlərinin, o cümlədən “Gilqameş dastanı”nın dolğun şəkildə 

bəşəriyyətin istifadəsinə təqdim olunmasında əhəmiyyəti böyükdür. Şumer təfəkkürünün 

məhsulu olan bu dastanın kökləri itmiş və akkad-babil düşüncəsinin məhsulu kimi elmi 

ictimaiyyətə çatdırılmışdır. Təbii ki, belə yanaşma tərzi şumerlərin özlərinin və dillərinin 

ölülər siyahısına daxil edilməsinə səbəb olmuş və onların adları get-gedə tarixi ədəbiyyat 

siyahılarından silinməyə başlamışdır. Bu baxımdan, “Gilqameş dastanı”nın əldə olması faktı 

Şumer sivilizasiyası ilə bağlı tarixi həqiqətlərin nəinki dəqiqləşdirilməsi, yenilərinin 

aşkarlanması, həm də tarixi inkişafın müxtəlif dönəmlərində yaranmış neqativliyin aradan 

qaldırılmasında mühüm qnoseoloji əhəmiyyət kəsb etdi. 

 İkiçayarasının cənub hissəsində məskunlaşan, maddi və mənəvi dəyərlər yaradan 

şumerlər sonralar həmin ərazinin şimal hissəsində yaşayan etnosların işğalına məruz 

qalmışlar. İşğalçılar hər dəfə müəyyən maddi və mənəvi qənimətlər əldə etməyə çalışır və 

onları mənimsəməklə yanaşı həm də özününküləşdirirdilər. Şumerlərin taleyində belə hallar 

tez-tez baş vermişdir. Şumeri işğal edən akkadlar şumer mirzələrinin yazdıqları gil lövhələri, 

digər mədəniyyət nümunələrini özləri ilə aparmış və bu əsasda “Babil mədəniyyəti”ni 

yaratmağa çalışmışlar. Şumer dilini araşdıran linqvistlərin gəldikləri birmənalı qənaətə görə 

akkadlar təxminən 500 il ərzində şumer dilini dövlət dili kimi saxlamış və sonralar müxtəlif 

sahələr üzrə şumer-akkad sözlükləri yartamaqla öz dillərini formalaşdırmışlar. Bu gün bizim 

əlimizdə olan materiallar əsasında şumer və akkad leksikasına daxil olan sözlərin 

etimologiyasına diqqət yetirsək görərik ki, akkad sözlərinin əksəriyyəti şumer mənşəlidir. Bu 

sıradan onu da qeyd edə bilərik ki, təkcə dil baxımından deyil, həm də ədəbiyyat, siyasət, 

riyaziyyat, təbabət, kosmoqoniya, mif yaradıcılığı və s. sahələrdə də şumer izləri tam 

çılpaqlığı ilə görünməkdədir. Bunun kökündə akkadlar və onların varisləri olan babillərin 

yaradıcılıq baxımından şumerlərdən aşağı səviyyədə olmalarıdır. Onu da qeyd edək ki, 

İkiçayarasının şimal hissəsi ərazilərində arxeoloji qazıntıların aparılması heç də cənub 

hissəsində aparılan araşdırmalardan az əhəmiyyətli olmamışdır. Çünki işğal prosesində əldə 

olunan qənimətlər İkiçayarsının şimal hissəsində saxlanılmışdır.  

  Şumerlərin işğalı I Sarqonun (b.e.ə. 2316-2261-ci illər) dövründən başlayaraq,  

Aşşurbanipal (Aşşur-banuapli) dönəmində, yəni b.e.ə. 668-635-ci illərdə intensiv xarakter 

daşımışdır. Təbii ki, bu hal şumerləri araşdıran tədqiqatçıların diqqətindən yayına bilməzdi. 

XIX əsrdən başlayaraq İkiçayarasının şimal hissəsindəki ərazisində sistemli və davamlı 

arxeoloji qazıntılar aparıldı. XIX əsr fransız arxeoloqu Tomas Viktor Pleysin Akkad 
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hökmdarı Sarqonun sarayında apardığı araşdırmalar şumer-akkad əlaqələrinin 

aşkarlanmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır [Бертман, 2007: 58]. 

Sarayın yerləşdiyi ərazidə arxeoloji qazıntıların aparılması və əldə olunmuş sivilizasiya 

nümunələri Şumer tarixi faktı və həqiqəti arasındakı ziddiyətli məqamların aradan 

qaldırılmasına müsbət təsir etmişdir.  

Şumer həqiqətlərinin ortaya çıxarılmasında Nineviyada aparılan tədqiqat işləri də az 

əhəmiyyət kəsb etməmişdir. Çünki şumerlərə məxsus gil lövhələrin əksəriyyəti ya orijinal 

variyantında, ya da akkadlaşdırılmış, babilləşdirilmiş, assurlaşdırılmış şəkildə Assuriyanın 

paytaxt şəhəri Nineviyada hökmdar Aşşurbanipilanın kitabxanasında saxlanılmışdır. Bu 

kitabxana orta əsrlərdə səyyah və tədqiqatçının diqqətini iki cəhətdən cəlb etmişdir:  birincisi, 

qədim dövr tarixi və ədəbiyyatına, müəyyən dərəcədə sivilizasiyasına dair kifayət qədər gil 

lövhənin  əldə olunması; ikincisi isə, akkad və babillərlə şumerlər arasında genetik-funksional 

əlaqənin aşkar olunması. 

Hələ XII əsrdə Tudeldən olan ispaniyalı kahin və səyyah Benjamin İraka səfəri zamanı 

Nineviyadan əldə etdiyi materialların təsviri və təsnifatını vermişdir ki, bu da sonrakı 

mərhələdə Şumer sivilizasiyasının dərki istiqamətində ilk addımdır.  

Əvvəlki dövrlərdə aparılmış araşdırmalar zamanı əsas diqqət Nineviya üzərində 

cəmləşdirmişdir. XVII əsrdən başlayaraq Avropa arxeoloqlarının, linqvistləri, tarixçiləri və 

başqa elm sahələri tədqiqatçılarının, habelə səyyahların  İkiçayarasının şimal hissəsinə marağı 

artmışdır. Belə tədqiqatçılardan biri XVII-XVIII əsrlərdə yaşamış alman səyyahı Enqelbert 

Kampferdir. O, şumer, akkad, babil və assurların gil lövhələri ilə tanışlıqdan sonra 1686-ci 

ildə ilk dəfə mixi yazı anlayışını elmi gündəmə gətirmişdir. İngilis diplomatı, linqvisti və 

tədqiqatçısı Klavdi Ceyms Riç 1820-ci ildə Nineviyada tədqiqatlar aparmışdır. XIX əsrdə 

Britaniya arxeoloqu Ostin Henri Layyard Nineviyada Aşşurbanipilanın kitabxanasından 24 

min lövhəni aşkar edərək, Londonun Britaniya muzeyinə təhvil vermişdir [Бертман, 2007: 

51, 55, 59]. 

 1816-ci ildə ingilis tədqiqatçısı C.Bukingem qədim Bababilistanın paytaxtı Babili 

tapdığını elan etmiş və öz dostu R.Porterə məlumat vermişdir. O isə öz növbəsində 

Babilistanın paytaxtı qədim Babilə gedərək Hammurapinin sarayındakı mixi yazılarla dolu 

kitab rəfini aşkar etmışdir
 
[Матвеев, Сазонов, 1986: 32 ] 

 

Bütün bunlarla yanaşı, arxeoloji tapıntılardan az əhəmiyyətli olmayan fikri 

eksperimentlərin aparılması, onların nəticələrinin ümumiləşdirilməsi tarixi idrakın inkişafı 

gedişində aparıcı rol oynamışdır. Arxeologiya maddi-mədəniyyət nümunələrini toplu halında  

tədqiqatçıların sərəncamına verir. Həmin mədəniyyət nümunələri haqqında total biliyin əldə 

edilməsində abstarktlaşdırma və ümumiləşdirmə üsüllarından istifadə edilmiş və bunun üçün 

müxtəlif bilik sahələri mütəxəssislərinin – linqvistlərin, filoloqların, riyaziyyatçıların və 

filosofların birgə səyindən istifadə olunmuşdur. Bu işdə orientalistlərin fəaliyyətini xüsusi 

qeyd etmək lazımdır. Onlar tarixi - müqayisəli üsuldan istifadə edərək, arxeoloji qazıntılar 

nəticəsində əldə olunan və müxtəlif muzeylərdə saxlanılan eyni bir obyektlə bağlı nəsnələr 

arasında oxşar və fərqli əlamətləri aşkara çıxarmaqla elmi biliyin istiqamətini 

müəyyənləşdirirlər. Bu baxımdan Şumer həqiqətlərini tam aydınlığı ilə gündəmə 

gətirənlərdən biri görkəmli XX əsr Amerika filoloqu və orientalisti Noa Semyuel Kramerdir. 

O, XX əsrdə müxtəlif muzeylərdə saxlanılan gil lövhələri oxumuş, təsnifləşdirmiş, muqayisə 
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etmiş və bu əsasda şumerlərin hamıdan öncə sivilizasiya yaratması haqqında fundamental 

ideyanı irəli sürmüşdür [Бертман, 2007: 55]. 

Təbii ki, S.N.Kramer  “tarix Şumerdən başlayır” fikrini irəli sürərkən “Gilqameş 

dastanı”ndakı ideyaların motivlərinə xüsusi diqqət yetirmişdir.  

XIX əsrdə Yaxın və Orta Şərqdə diplomatik fəaliyyət göstərən Henri Kresvik 

Roulinson qədim dövrü öyrənmək üçün araşdırmalar aparmışdır. O, Bağdad-Tehran yolunun 

üstündə yerləşən Bisitunda qaya üzərində həkk olunmuş üçdilli yazıya rast gəlmiş və 1200 

sətirdən ibarət yazıları oxumuş, köçürmüş və ingilis dilinə tərcümə etmişdir. H. Roulinsonu 

bu işinə görə “Bisitun alpinisti” və “assurologiyanın atası” adlandırmışlar
 

[Матвеев, 

Сазонов, 1986: 41; Бертман, 2007:59] 

 Məhz onun sayəsində tədricən şumer tarixi faktı və həqiqəti arasında genetik və funksional 

əlaqələr aşkarlanmışdır. Başqa sözlə, assurlar tərəfindən özününküləşdirilmiş Şumer tarixi 

faktları və onlara uyğun olan tarixi həqiqətlərin tapılması Şumer sivilizasiyası reallığının üzə 

çıxarılmasında açar rolunu oynamışdır. Çünki assur düşüncə tərzinin formalaşmasında yad 

ünsürlərin aşkarlanması Şumerə doğru idrak prosesinin başlanğıc nöqtəsi sayılmışdır. Hər bir 

tarixi həqiqət kimi, tarixi faktlar da ilkin variantında birdən-birə araşdırıcının sərəncamına 

verilmir. Onları aşkar etmək üçün arxeoloji qazıntılar, fikri eksperimentlər aparılır. Şumer 

tarixi faktları və həqiqətləri də həmişə dərinlikdə, gizlində olmuş, akkad, babil və assur 

təbəqələri ilə örtülmüşdür. Zaman baxımından həmin təbəqələr arasında neçə-neçə 

yüzillikdən ibarət interval olmuşdur.  

“Gilqameş dastanı”nın motivləri ilə “Tövrat”dakı tufan ideyasının oxşarlığının 

aşkarlanması 

Özündən sonrakı etnoslar Şumerdən əldə etdiyi nümunələri mənimsəmiş və Şumer 

sossublimatları yaradılmışdır. Bunların arasında babillərin şumerlərə yanaşma tərzi 

başqalarından əsaslı şəkildə fərqlənir. Onlar əldə etdikləri Şumer qənimətlərini çox incəliklə 

maddi örtüklərlə örtmüşlər ki, orada şumer izlərini aşkar etmək, görmək və elmi gündəmə 

gətirmək həddən artıq çətin bir məsələyə çevrilmişdir. Nəticədə elmi gündəmdə babil 

riyaziyyatı, babil astronomiyası, babil ədəbiyyatı, babil piramidaları, babil qülləsi, babillərin 

"Gilqameş dastanı", babil təfəkkürünün itiliyi, babillərdə "tufan ideyası" və s. bu kimi ifadələr 

geniş yayılmışdır. Bu baxımdan şumerlərin tarixini araşdıran, onun miflərini oxucuların 

gündəminə gətirən D.Q.Rederin fikirləri maraq doğurur. O, çox haqlı olaraq qeyd etmişdir ki,  

babillər şumer mətnlərinin orijinalını o qədər güclü dəyişdirmişlər ki, demək olar, onları 

tanımaq qeyri-mümkündür [Редер, 1965: 7]
 

H.Roulinson Bağdad şəhərində Britaniyanın baş konsulu vəzifəsində diplomatik 

fəaliyyətini bitirdikdən sonra İraqdan gətirdiyi gil lövhələri araşdırmış və onun nəticələrini 

“Qərbi Asiyanın mixi yazıları” seriyasında nəşr etdirmişdir. O,  bu işləri  həyata keçirmək 

üçün C.Smit adlı bir şəxsi özünə köməkçi götürmüş və ona gil lövhələrdəki yazıları bərpa 

etmək, çeşidləmək, təsnifləşdirmək və litoqrafiya üsulu ilə nəşrə hazırlamaq vəzifəsini həvalə 

etmişdir. O öz növbəsində nəinki qarşıda qoyulmuş məsələləri həll etmiş, üstəlik babil-assur 

dilində yazılmış gil lövhələri oxumuş və anlamışdır. C.Smit tədricən araşdırmalarını davam 

etdirərkən birdən-birə “Gilqameş dastanı”nın motivləri ilə “Tövrat”dakı tufan ideyasının 

oxşarlığını aşkarlamış və aldığı nəticələri “Gildanilərin (qədimdə Babilistan ovalığında 

yaşamış xalq-N.H.) tufan haqqında təsəvvürləri” adlı əsərində nəşr etdirmişdir  [Матвеев, 

Сазонов, 1986: 41-42]. 



II. ULUSLARARASI BAHTİYAR VAHAPZADE AZERBAYCAN TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI SEMPOZYUMU 
 

11-14 Kasım 2018                                                                                                    Ankara | 38 

 

O, Nineviyadan, Aşşurbanipilanın kitabxanasından gətirilmiş gil lövhələri və onların ayrı-ayrı 

fraqmentlərini təhlil etmiş, aldığı nəticələri ümumiləşdirərək 1862-ci il dekabrın 3-də  

Britaniya Tövrat Cəmiyyətinin yığıncağında çıxış etmişdir. 

Onun bu çıxışı, bir tərəfdən, Tövratın Tanrı tərəfindən nazil olunduğunu deyən din 

xadimlərinin hiddətinə səbəb olmuş, digər tərəfdən isə, təbiətşünas alim, filosof, linqvist, 

tarixçilər və digər azad düşüncə sahiblərinin müqəddəs kitab haqqında  fikirlərini alt-üst 

etmişdir.  

C.Smitin sensasiyalı çıxışı həm Britaniya, həm də dünya səviyyəsində ümumi marağa 

səbəb oldu və Londonun “Deyli teleqraf” qəzeti Nineviyada arxeoloji qazıntılar aparmaq üçün 

onun rəhbərliyi altında təxirə salmadan yeni ekspedisiya təşkil etdi. H.Roulsonun 

davamçısının Nineviyaya gedib qayıtması və oradakı bütün xərclərini ödəmək üçün fond 

yaradıldı. Bundan başqa, həmin yerdə arxeoloji qazıntılar aparmaq məqsədilə ona əlavə min 

funt sterlinq vəsait də ayrıldı. C.Smitin rəhbərlik etdiyi ekspedisiya Nineviyaya yola düşdü və 

b.e.ə. VII əsrdə hökmdarlıq etmiş Aşşurbanipilanın kitabxanasının yerləşdiyi ərazidə qazıntı 

işləri apardı. Lakin onun səhhəti işini davam etdirməyə imkan vermədi, 36 yaşında qazıntı 

aparılan yerdə vəfat etdi. Ölümündən sonra ekspedisiya üzvləri Nineviyada əldə etdikləri gil 

lövhələri Londona gətirdilər. C.Smitin Nineviyaya səfərinə qədər əldə edilmiş gil lövhələrdəki  

məlumatın tufan haqqında mifin kiçik bir hissəsi olduğu aşkara çıxdı. 

“Gilqameş dastanı”nın şumerə məxsusluğu  məsələsi 

Bütün bunlarla yanaşı N.S.Kramer adı çəkilən məhşur əsərində “Gilqameş dastanı”nın şumerə 

məxsusluğu  məsələsini həll etmək üçün bir sıra suallar irəli sürür. Bunlardan birincisi belədir: 

Babillərin “Gilqameş dastanı”nın şumer orijinalının bütöv variantı mövcutdurmu? Başqa 

sözlə, elə bir şumer mətninın tapılmasını gözləmək olarmı ki, forma və məzmunundakı 

müxtəlifliyə baxmayaraq, sonrakı babil eposu üçün orijinal sayılsın? [Крамер, 1991:193] 

İkincisi: “Bizim sərəncamımızda olan materiallardan belə nəticə çıxarmaq olmazmı ki, 

bütövlükdə babil eposunun şumer orijinalı mövcüddur. Əgər onun ayrı-ayrı epizodları şumer 

mənbələrinə gedib çıxırsa, biz onları tam dəqiqliklə ayıra bilərikmi?” Üçüncüsü:“Bu və ya 

digər yazılı mətn epizodlar üzrə əldə olmadığı halda  eposun semit mənşəli olduğunu, yaxud 

qədim şumer əsasına söykəndiyinı söyləyə bilərikmi?” [Крамер, 1991:193]. 

Qarşıya qoyulan məsələni həll etmək üçün onun qoyuluşuna tarixlik və məntiqilik, 

genetik və funksional prizmadan yanaşmalıyıq. Bunun üçün şumer-babil-assur 

münasibətlərinin statusunu düzgün dəyərləndirmək və onların genezisini aydınlaşdırmalıyıq. 

İkiçayarasına semit mənşəli tayfaların ilk köçünün b.e.ə. II minilliyin birinci yarısına təsadüf 

etdiyini, amma qeyri-semit mənşəli şumerlərin adı çəkilən ərazinin cənub hissəsində b.e.ə. IV 

minilliyin ikinci yarısından başlayaraq sivilizasiya formalaşdırdığı faktını müqayisə etsək, hər 

şey əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi  aydınlaşar.  

Qeyd olunanlarla yanaşı, “Gilqameş (Bilqames) dastanı”nın babillərə, assur, və 

hettlərə məxsusluğu haqqında fikirlər elmi gündəmdə özünə yer tapdı. Belə hallar hələ də 

elmi axtarışların mövzusu olaraq qalmaqdadır. Bütün bunlar dastanın baş qəhrəmanının 

kimliyi məsələsini müzakirə obyektinə çevirir. Gilqameş mənşəcə akkad, babil, assur, hett, 

yoxsa şumerdir? Bu məsələ bizi də düşünməyə vadar etdi. Bu istiqamətdə hərəkət edərkən 

adları çəkilən etnoslardan İkiçayarasında tarixi baxımdan öncə yaşamış və sivilizasiya 

yaratmış Şumer faktoruna diqqət yetirməyi məqsədəuyğun hesab edirik.  
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K.Matveyev və A.Sazonovun fikirlərinə görə, “Gilqameş haqqında dastan”ın praktik 

olaraq bütün hissələri (12 lövhə) əldə edilmişdir [Матвеев, Сазонов, 1986: 42]. 

 Stiven Bertman “Gilqameş dastanının” qədim İkiçayarasında ən böyük poemalardan biri 

olduğunu göstərməklə yanaşı, həm də onun bizə tam şəkildə çatmadığını qeyd etmişdir. 

Tədqiqatçının gəldiyi qənaətə görə, dastanın yalnız 80%-i saxlanmış, 3000 sətirdən 575-i 

itmişdir [Бертман, 2007: 176]. 

 N.S.Kramer qədim mirzələrə istinadən dastanın hər biri 300 sətirlik 12 lövhədən ibarət 

olduğunu qeyd etmiş və C.Smitin dövründə İraqda semitlərə aid çoxlu sayda yeni mətnlərin 

əldə olunduğunu göstərmişdir [Крамер, 1991:187] 

O daha sonra yazırdı: “Bunlardan bəziləri b.e.ə XVIII-XVII əsrlərdə, yəni qədim babil 

dövrlərində yazılmışdır. Əvvəlki versiyalar (b.e.ə. II minilliyin II yarısından başlayaraq) 

hürrit, hind-avropa dillərinə çevrilmişdir. Bu onu sübut edir ki, qədim dövrlərdə “Gilqameş 

haqqında babil  dastanı” Yaxın Şərqdə geniş yayılmış və tərcümə olunmuşdur. Bu gün həmin 

dastanın təxminən 3500 sətri bizim sərəncamımızdadır. 1930-cu ildə başqa bir ingilis 

arxeoloqu mərhum R.Kembell Tompson “Gilqameş haqqında dastanı”n tam mətnini nəşr 

etdirmişdir” [Крамер, 1991:187-188] 

N.Kramer R.Kembell Tompsona istinadən “Gilqameş dastanı”nın, demək olar kı, bütün 

lövhələri və sətirlərinin əldə olduğu fikrini söyləmişdir. Bununla yanaşı, müəllifin dastanın 

babillərə aid olunmasını iddia etməsi, fikirimizcə, kökündən yalnışdır. “Gilqameş dastanı”nın 

öyrənilmə tarixinə qısa  ekskurslar etdik. Lakin onun yazılma tarixinə münasibətimizi 

bildirmədik. Dastanın özündən aydın olur ki, onun qəhramanı Gilqameş öz fəaliyəti və başına 

gələnlər haqqında Uruqda lazurit daşından hazırlanmış lövhələrə həkk etdirmişdir. Bu 

baxımdan  dastanın qəhramanının əsl hökmdar olduğunu və onun adının I Uruq sulaləsinin 

hökmdarlar siyahısında yazıldığını əsas götürsək, onda eposun b.e.ə. III minillikdə yazılması 

faktını qəbul etməliyik. Bu fakt A.Matveyev və K.Sazonov tərəfindən də qəbul edilmişdir: 

“Bu dastan b.e.ə. III minillikdə məlum idi” [Матвеев, Сазонов, 1986: 44]. 

Dastanın assur-babil versiyaları əldə olunduqdan sonra onun şumerlərə məxsusluğu 

aşkar olundu. Bununla da “Tövrat”ın “Varlıq” bölümündəki ideyaların b.e.ə. III  mimilliyin I 

yarısındakı dastandan götürüldüyü tamamilə təsdiq olundu [Матвеев, Сазонов, 1986: 44]. 

N.S. Kramer “Tarix Şumerdən başlanır” adlı fundamental və orijinal əsərində belə bir müddəa 

irəli sürür: “Əgər dastanın qədim babil variantını sonraki assur variantı ilə müqayisə etsək, 

onda belə bir nəticəyə gəlmiş oluruq ki, bu, b.e.ə. II minilliyin birinci yarısında kifayyət gədər 

yayılmış dastanın variantı ilə tamamilə oxşardır” [Крамер, 1991:191-192] 

Müəllifin həmin fikri dastanın birbaşa babillərə məxsusluğunu və eyni adlı dastanın assur 

variantının da babil kökünü göstərir. Qeyd edək ki, şumerşunaslığın formalaşmasında əvəzsiz 

xidməti olan alimin irəli sürdüyü fikrin əsasında şübhəli məqamlar durur. Buna baxmayaraq, 

Şumer sivilizasiyasının öyrənilməsi istiqamətində onun apardığı araşdırmalar fasiləsiz davam 

etmişdir. Kramerin “dastanın tufan haqqında əfsanələrdə baş rolda şumer tanrılarının çıxış 

etməsi” və “dastanın iki baş qəhrəmanı - Gilqameş və Enkidu hər şeydən əvvəl şumerlidir” 

fikirini irəli sürməsi birbaşa dastanın şumer mənşəli olduğunu təsdiqləyir. [Крамер, 

1991:192] 

Stiven Bertman dastanın əsas sujetlərinin babillərdən çox-çox əvvəl şumerlərə aid 

olduğunu qəbul etdiyi halda dastanın özünün babillərə məxsusluğunu vurğulayır:  “Bu 

lövhələrin əksər hissəsi b.e.ə. VII əsrə aiddir. Ancaq sənədlər əsasında belə nəticəyə gəlmək 
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olur ki, onlar bir çox yüzilliklər əvvəl mövcud olmuşdur. Bir fərziyəyə görə həmin mifin 

müəllifi Uruqdan olan Sinneliqaldır (Sinleqqiunninni). Ehtimal ki, b.e.ə. XIII əsrdə yaşamış 

Sinneliqal adında alim olmuşdur. Bununla yanaşı, dastan b.e.ə. 1800-1600-cü illərdə, yəni 

qədim babil dövrünə aid mətnlər əsasında yaranmışdır. Başqa versiyalara görə, dastanın  

qədim variantı da mövcud olmuşdur” [Бертман, 2007: 176]. 

Müəllif bir tərəfdən dastanın qədim variantının mövcudluğunu qəbul edir və babil 

versiyasında əsas süjetlərin qədim köklərini, digər tərəfdən isə dastanın babil düşüncəsinin 

məhsulu olduğunu göstərir. Məntiqi cəhətdən bu fikirlər bir-biri  ilə  ziddiyət təşkil edir, yəni 

fikirlərdən biri doğru olduğu halda, digəri yalan olmalıdır. Tarixilik baxımından yanaşdıqda 

hansı variant öncə meydana gəlmişdirsə, deməli, o doğru olur. İkincisi, hər bir qəhraman və 

onunla bağlı süjetlər ya yazılı, ya da şifahi şəkildə nəsildən nəslə ötürülür. Deməli, adı çəkilən 

dastanın orijinal variantı yalnız və yalnız şumerlərə məxsusdur.  

C.Smit apardığı tədqiqatlara istinadən sensasiya doğuran daha bir vacib fikir də irəli 

sürmüşdür. O, hesab edirdi ki, dastanın dili babil-assur yox, şumer dili olmuşdur. Tədqiqatçı 

hesab edirdi ki, dastan ilkin olaraq şumerlərin Uruq şəhərində yazılmışdır. Onun irəli sürdüyü 

bu fikirlər alimləri yenidən düşünməyə və dastanın şumer dilindəki orijinalının axtarışına 

vadar etdi və nəhayət, o tapıldı  [Матвеев, Сазонов, 1986: 44]  

Lakin L.A.Oppenheym özünün “Qədim İkiçayarası” əsərində hamı tərəfindən qəbul 

olunmuş fikrin əksinə gedərək, İkiçayarasında bu dastan haqqında məlumatın az olduğunu 

göstərmişdir [Оппенхейм, 1980: 203] 

1911-1935-ci illərdə  Radau, Tsimmern, Pyobel, Lenqdon, Kyera, de Jeluyak və digər 

görkəmli assuroloqlar “Gilqameş dastanı”nın Şumerdə meydana gəlməsi faktını təstiq edən 

fikirlər irəli sürmüşlər. Tam əminliklə demək olar ki, dastanın Şumer orijinalı bütövlükdə 

tədqiqatçıların sərəncamındadır.  

Şumer sivilizasiyasına, xüsusin də onun dilinə qarşı tarixin müxtəlif anlarında edilmiş 

haqsızlıq, ədalətsizlik alimlərin diqqətindən yayınmamışdır. Bu baxımdan D.Q.Rederin fikri 

maraq doğurur: “Assur alimləri artıq ölü dilə çevrilmiş şumer dilini öyrənmiş, uzaq keçmişi 

mənimsəmək üçün gözəl lüğətlər və məlumat kitabçaları tərtib etmişlər. Təsadüfi deyildir ki, 

bir çox əsərlər Nineviyada assur hökmdarı Aşşurbanipilanın  kitabxanasından tapılmışdır. 

Məsələn, Gilqameş haqqında dastan da bunlardan biridir”
 
[Редер, 1965: 12]. Müəllifin uzaq 

keçmişi mənimsəmək məqsədilə şumer dilini öyrənmək fikri assurluların kimliyi haqqında 

məsələyə aydınlıq gətirir.  

 

“Gilqameş dastanı”nın  ideya izləri 

Dini düşüncə tərzini formalaşdıran və təbliğ edənlər dini mənsubiyyətlərindən  asılı 

olmayaraq müqəddəs kitabların, o cümlədən Tövrat, İncil, Quran və başqalarının tanrı 

tərəfindən insanlara nazil edilməsi - göydən yerə göndərilməsi fikrini təbliğ etmişlər. Bizim 

onları qınamağa haqqımız yoxdur. Çünki bütövlükdə hər bir təşkilatın, o cümlədən, dini 

təşkilatın və onun hər bir üzvünün fəaliyyət prinsipləri var. Təbii ki, dini təşkilatların 

nümayəndələrinin gündəlik fəaliyyətlərində istifadə etdikləri müqəddəs kitabların 

müəlliflərinin üstündən sükutla keçərək onun tanrı tərəfindən nazil olması fikrində israr 

etmələri xalis əməli məqsəd güdür. Bu fakt dini şüurun inkişafında, onun əhatə dairəsinin 

genişlənməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İnsanları arasında dini və elmi dünyagörüşünü  

əlaqələndirən qanunauyğun zəruri bir yaxınlıq mövcuddur: elmi dünyagörüşünün həcmi 
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daraldıqda, dini şüurun inkişafı sürətlənir və yaxud əksinə. Onların münasibətlərinin 

məzmunu və həcmi cəmiyyətin inkişafının  xarakteri ilə müəyyənləşir. Bu prizmadan 

yanaşsaq, müqəddəs kitabların hamısı cəmiyyətin inkişafının xarakterinə uyğun yazılmışdır. 

Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün aşağıdakı suallara cavablar axtarmalıyıq:  1) Nə üçün adları 

çəkilən müqəddəs kitablar tarixin müxtəlif zaman və məkan kəsişməsində meydana 

gəlmişdir? 2) Nə üçün Tövrat, İncil və Quran müvafiq olaraq tanrı tərəfindən başqalarına 

deyil, məhz qədim yəhudi, qədim yunan və orta əsr ərəblərinə nazil edilmişdir? 3) Hər bir 

elmi, bədii əsərin müəllifləri olduğu halda nə üçün müqəddəs kitabların müəllifi olmur? 4) 

Adları çəkilən müqəddəs kitabların formalaşmasında bazis ideya olmuşdurmu, olmuşdursa 

hansı etnosun yaradıcılıq məhsuludur? 

Şumerlərin sivilizasiyası ilə yaxından tanışlıq bunu söyləməyə imkan verir ki,  onlar 

qədim yəhudi, qədim yunan və ərəblərdən neçə min il öncə yaşamış, özlərinin dilini yaratmış, 

bəşəriyyətin inkişafı üçün müxtəlif sahələr üzrə bazis ideyalar irəli sürmüş, ilk dəfə 

mükəmməl tanrılar sistemini formalaşdırmışlar. Onda sual olunur ki, nə üçün onlar müqəddəs 

kitablar yaratmamış və yaxud tanrılar bu xarakterdən olan kitabları onlara nazil etməmişdir? 

Bununla yanaşı, xarakterindən asılı olmayaraq, hər bir kitabın ya müəllifi, ya da tərtibçiləri 

olur. Bundan başqa, hər bir əsərdə irəli sürülmüş müddəaların da statusu onun genezisi ilə 

müəyyənləşir. Hər hansı əsərin zaman və məkan kəsişməsində meydana gəlməsini 

şərtləndirən mühüm amillərdən biri ondan ibarətdir ki, köhnə və yeni arasında genetik 

funksional bağlılıq mövcud olmuş və indi də mövcuddur. Burada ilkin çıxış nöqtəsinin 

müəyyənləşdirilməsi mühüm qnoseoloji əhəmiyyət daşıyır. Şumerlərin yaratdığı maddi və 

mənəvi nəsnələr bəşəriyyətin inkişafının ilkin başlanğıc nöqtəsi kimi, demək olar ki, bütün 

araşdırıcılar tərəfindən qəbul edilir. Onda, qəti şəkildə imperativ fikri irəli sürə bilərik ki, 

şumerlərdən sonra bəşəriyyətin inkişafına təqdim edilmiş hər bir nəsnənin kökünü şumerdə 

axtarmalıyıq. Adları çəkilən müqəddəs kitabların formalaşması məsləsinə və onun həllinə bu 

baxış bucağından yanaşmalıyıq. İkincisi, hər bir idraki proses mütləq idraki nəticə ilə 

yekunlaşır, eyni zamanda idraki nəticələrin özü sonrakı fikrin inkişafında ilkin müqəddəm 

şərtləri formalaşdırır.  

Deməli, adları çəkilən müqəddəs kitabların və digər əsərlərin formalaşmasında uzun 

sürən davamlı idrak prosesinin nəticələri öz əksini tapır. Qoyulan məsələnin həllinə bu 

baxımdan yanaşsaq, belə bir sualla qarşılaşmış olarıq: həmin müqəddəs  kitablar üçün ilkin 

müqəddəm şərtlər nədən ibarətdir? Onda, bu suala cavab axtarararkən söyləyə bilərik ki, 

həmin müqəddəs kitabların tanrı tərəfindən nazil olması fikri absurddur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, şumerlərin “Gilqameş dastanı”nın “Tövrat”, “Avesta”, 

“Quran” kimi müqəddəs kitablarla yanaşı Homerin “İliada” və “Odisseya” poemalarına, 

həmçinin dünyanın mədəniyyət  xəzinəsinə daxil olan  digər sanballı əsərlərin yaranmasında 

oynadığı aparıcı rol R.Kembell Tompson, B.R. Thomas, Q.Roulinson, C.Smit, S.N.Kramer, 

N.Qumilyov, S.Bertman, M.İ.Çiğ, A.Narçın, İ.Ülger, Şauki Abu Xəlil, K.Matveyev, 

A.Sazonov, Şleyxo, İ.M.Dyakonov və digər tədqiqatçılar tərəfindən xüsusi vurğulanmışdır. 

Yuxarıda qoyulan suallara cavab axtarışında adları çəkilən müqəddəs kitabların 

yaranma tarixinə diqqət yetirmək zəruridir. Şumerlərin “Gilqameş dastanı” və digər 

poemaları, mifləri b.e.ə. IV minilliyin ikinci yarısından yayılmağa başlamışdır. “Avesta”, 

“Tövrat” və “Quran”  kimi  müqəddəs kitablar isə  tarixilik baxımından çox-çox sonralar 

meydana gəlmişdir. “Avesta” b.e.ə. XIV-XII əsrlərdə formalaşmış  və b.e.ə. VI-IV əsrlərində 
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qeydiyyata alınmışdır. “Tövrat” b.e.ə. XIII-II əsrlərdə yazılmış və tamamlanmışdır. Homerin 

“İliada” və “Odissiya” əsərləri b.e.ə. VI ,“Quran” isə eramızın VII əsrində meydana gəlmişdir. 

Tarixi inkişafda kəsilməzliklə kəsilənlik ona dəlalət edir ki, şumerlərin bəşəriyyətin 

istifadəsinə təqdim etdikləri açar ideyalar sonralar mövcud olmuş etnosların yaratdıqları 

əsərlər üçün bazis rolunu oynamışdır.  

Göründüyü kimi, “Gilqameş dastanı” ilə “Avesta” və “Tövrat”, həmçinin bunlarla 

“Quran” arasındakı zaman intervalının  çox olması  bir sıra suallar doğurur. Buna səbəb 

şumerlərlə adları çəkilən tayfalar arasında genetik və funksional bağlılıq olmamasıdır. Onda 

ortaya belə bir sual çıxır ki, şumerlərin irəli sürdüyü ideyalardan yəhudi, ərəb, yunan və başqa 

etnoslar  hansı yolla və vasitələrlə bəhrələnmişlər? Bu məsələnin həllinə müxtəlif cür 

yanaşmalar olmasına baxmayaraq, alimlər bu gün də yekdil fikrə gələ bilməmişlər ki, hansı 

yol ilə dastan “Tövrat”ın ən qədim variantı – “Əhdi-ətiq”in tərtibçilərinin əlinə düşmüşdür. 

Bəzi tədqiqatçılara görə, yəhudilər Ərəb yarımadasından keçərək Babilistana və Assuriyaya 

gəlmiş,  dastanın variantını orada əldə etmişlər. Digərləri isə  belə hesab edir ki, onlar 

babillərin  və ya Assuriya  hökmdarı II Sarqonun (b.e.ə.722-705) dövründə əsir düşərkən  

dastanın ya babil, ya da assur variantlarını əldə etmişlər. [Матвеев, Сазонов, 1986: 44]. 

Onu da qeyd edək ki, bu fikirlərin heç biri tarixi faktlara söykənmir, fərziyə xarakteri 

daşıyır (N.H.)  

M.Belitski, K.Matveyev, A.Sazonov və başqalarının fikirlərinə görə, “Tövrat” bizim 

eraya qədər XIII əsr və b.e.-nın II əsrində yazılmış, məzmun və formasına görə isə dini 

əsərlərin toplusundan ibarətdir. “Tövrat” iki hissədən təşkil olunmuşdur: bunlardan birincisi 

xristianlığa qədər qədim yəhudi dilində yazılmış “Əhdi-ətiq”, ikincisi isə xristianlığın ilkin 

mərhələsində qədim yunan dilində yazılmış “Əhdi-cədid”dir. Həmin müəlliflərə görə, “Əhdi-

cədid”in müəllifləri qədim yəhudi mənbələrinə istinad etmiş, ancaq buradakı ideyaların 

haradan, qeyri-yəhudi xalqın miflərindən, əfsanələri, adət-ənənələri və qanunlarından 

götürüldüyünü göstərməmişlər. Sübut olunmuşdur ki, “Əhdi-ətiq”dəki ideyalar sırf dini 

xarakterə malik olmaqla yanaşı, bir çox hallarda qədim Şumer, Babil, Assur, Misir, Hett 

mənbələri ilə üst-üstə düşür.  

“Tövrat”ın bir çox süjetləri şumer ədəbiyyatı vasitəsilə aydın olur. Məsələn, “Əhdi-

ətiq” əsərinin “Varlıq” kitabında (Moiseyin birinci kitabı) dünyanın yaranışı təsvir 

olunmuşdur. Ona görə, tanrı əvvəlcə göyü və yeri, sonra suyu, daha sonra isə işıq və qaranlığı, 

küləyi və canlıları yaratdı [Библия, 1995:5-7]. 

Bu ideyanın kökü şumerlərə gedib çıxır. Onlar dünyanın yaranışını belə vermişlər: 

əvvəlcə su (Nammu), sonra göy (An), yer (Ki), atmosfer (Enlil), daha sonra isə od, işıq, 

qaranlıq və s. meydana gəlmişdir.  

Nəticə 

“Tövrat”dakı süjetlərin təhlili göstərir ki, bunların bir hissəsi yəhudilərə, digəri isə 

qeyri-yəhudilərə aiddir. Bu müddəanın yəqinlik dərəcəsini dini baxımdan müəyyənləşdirməyə 

çalışsaq, elə bir irad tuta bilmərik. Ancaq elmi biliyin tarixi inkişafı prizmasından yanaşsaq 

görərik ki, yaranmış hər bir müqəddəs kitabda şərh olunan ideyaların, məntiqi fikirlərin 

əsasında hansısa bir etnosun formalaşdırdığı etnodünyagörüşün ümumiləşdirdiyi nəticələr 

dayanır. Çünki idraki proses həmişə müəyyən ümumiləşdirici nəticələrlə yekunlaşır. Alınmış 

hər bir idrakı nəticə sonrakı idraki prosesin ilkin çıxış nöqtəsi olur və yeni-yeni fikir 
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formalarını tarixi gündəmə gətirir. Bu baxımdan adları çəkilən müqəddəs kitablar və digər 

əsərlər də uzun sürən idraki prosesin yekunu kimi formalaşmışdır.  

Ümumilikdə Corc Smitin Britaniyadakı Tövrat Cəmiyyətinin toplantısındakı 

sensasiyalı çıxışından sonra bu dastana maraq daha da artdı. Dastanda qoyulmuş ideyaların 

izləri müqəddəs kitablarda - “Avesta”, “Tövrat” və “Quran”da, Homerin “Odisseya” və 

“Iliada” əsərlərində, həmçinin demək olar ki, bütün xalqların mif, əfsanə və epik 

poemalarında axtarıldı.   
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Xülasə 

Məqalədə sovetləşmənin ilk onilində Azərbaycanda milli-mənəvi dəyərlər sovet dövləti 

siyasəti kontekstində təhlil edilir. Kommunist totalitarizmini xarakterizə edən xüsusiyyətlər 

açıqlanır. Göstərilir ki,  iqtisadi həyat da daxil olmaqla cəmiyyətin bütün sferaları total nəzarətə 

məruz qalır, xüsusi mülkiyyət ləğv olunur, nəticə etibarı ilə fəaliyyətin və cəmiyyət üzvlərinin 
muxtarlığının hər cür əsasları ləğv edilir. Hakimiyyət və xalq daxili «düşmənə» qarşı, «düşmən» isə 

xarici əhatə ilə mübarizəyə qalxır. Sosializm dövlətini qurmağa məcbur edilən xalqa tətbiq edilən 

de-yure və de fakto təzadları digər sahələrdə olduğu kimi milli-mənəvi dəyərlərə zərbə vurması 

tarixi faktlarla təhlil edilir. 

Arxiv mənbələrinin verdiyi məlumatlara görə qeyd edilir ki, Şimali Azərbaycanı qəsb edən 

sovet rejimi qısa müddətdə burada 48 min adamı «qırmızı terrorun» qurbanı etmiş və ölkədə 

qurulan birpartiyalı diktatura rejimi Azərbaycan xalqının milli məfkurəsinə qadağa qoyaraq xalqın 

mədəni inkişafı üçün yaratdığı vahid «ənənəvi» sistemlə millət və vətən anlayışını sovet imperiyası 

məkanında bir pillə də geri atmışdır.Vətəndaşların şəxsi həyatı da daxil olmaqla ideologiya ictimai 

həyatın bütün sferalarına nüfuz edərək müəyyən hərəkətlərə sərt qadağalar qoymuşdur.  
Cari siyasətdə sosializm quruculuğunun həyata keçirilməsində sovet amirlik aparatının 

ideoloji silahı mənəvi dəyərləri yox etmək uğrunda məqsədli iyrənc siyasət yürüdərək sinfi müba-

rizə, beynəlmiləl tərbiyə və dinsizliyin təbliğini gücləndirilmiş, məktəblərdə təcrübi olaraq uşaqlarda 

bu istiqamətdə təsir üçün bütün vasitələrdən istifadə etmişdir. 

1923-cü ildə 2000-dən çox türk müəllimi təqib və sürgün edilmiş, bir çox qəzalarda soy 

adlarında «bəy», «paşa» olan minlərlə müəllim işdən çıxarılmışdır. 8 sentyabr 1923-cü ildən sonra 

bağlanan dini nikahlar heç bir hüquqi qüvvə daşımamışdır. Yeni insana vahid «ənənəvi ateizm» 

ruhlu sosial varlıq kimi baxılaraq məhərrəmliyin keçirilməsi ilə bağlı bütün qadağaların qoyulmuş, 

totalitar rejim özünün vahid  «ənənəvi adət»lərini diktə etməklə toyda adət-ənənəyə uyğun olaraq 

verilən «damazlıq»ların ləğv edilməsi barədə qərar qəbul etmiş, islam dini adət və ənənələri müx-

təlif ölkələrdən yanlış misallar gətirilməklə ramazanın səbəb və məqsədləri təhrif edilərək, orucluq 
bayramına qadağa qoyulmuş, əsassız səbəblərlə dinə sayğısızlıq göstərilmiş,  gənclər arasında  din-

sizlik tərbiyəsinə xüsusi önəm daşımışdır. 

Yaranmış «Allahsızlar ittifaqı» təşkilatının işi xalqın qədim milli adət-ənənələrinə müxtəlif 

rəsmi qadağalar qoymaqla, milli ruhdan çox-çox uzaq olan yeni adət-ənənələr yaradaraq (qırmızı 

toy, vətəndaş dəfni və s) və nəticədə xalqın milli və dini dəyərlərinə qarşı hörmətsizliklər anbaan 

artırmışdır. 1929-cu ildən başlayaraq ibadət binaları -13 qəza üzrə 219 məscid 2 mədrəsə, 18 kilsə 

digər  təyinatlara (at tövləsi, anbar vəs.) verilmişdir. Qadınlar arasında çadranın atılması məcburi 

şəkildə həyata keçirilmiş, köhnəlik qalıqlarına qarşı mübarizə adı altında «antipapaq» 

kompaniyasına başlanılmış, bütün mədəni maarif müəssisəsində çalışanlardan min illər boyu milli 

qeyrət simvolu sayılan  papağın  atılması ilə bağlı qərar verilmiş,  eləcədə dini və milli bayramlara 
qarşı açıq hücumlar nəticəsində “Novruz” bayramı dövlət bayramları siyahısından çıxarılmışdır. 



II. ULUSLARARASI BAHTĠYAR VAHAPZADE AZERBAYCAN TARĠHĠ, KÜLTÜRÜ VE EDEBĠYATI SEMPOZYUMU 

11-14 Kasım 2018                                                                                                    Ankara |  45 

 

aktlar bir daha göstərir ki, 20-30-cu illərdə rəsmi milli və dini siyasətdə, maarif 

sistemində, istehsalatda hökm sürən inzibati amirlik metodunun xüsusiyyətləri Azərbaycanda 

reallaşan dövlət siyasətindən yan keçməmişdir. Bu totalitar rejimin həyata keçirdiyi siyasətin 
görünməyən tərəfləri idi. 

Açar sözlər: Sovetləşmə, Azərbaycan, milli-mənəvi dəyərlər, ailə, Orucluq, Məhərrəmlik, 

Novruz, Şərq musiqisi, muğam, dil   
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Summary  

The article analyses the national-moral values of Azerbaijan for the first decade of 

Sovietization in the political context of the soviet state and explains the peculiarities that 

characterize the communist totalitarianism. It says that, all spheres of society, including economic 

life undergo total control, private property is annulled and any and all basis of the autonomy of the 

members of the society and the activity are removed. The government and people struggle against 

“enemy”, and the “enemy” against the surrounding. The effect of de-jure and de-facto 

contradictions (the contradictions that were applied to people who are enforced to build a socialist 

state) to the national and moral values are explained by historic facts as it is in the other fields.  
According to the information provided by the archival sources, the soviet regime that 

invaded the Northern Azerbaijan in a short period of time sacrificed 48 thousand people to the “red 

terror”, and the single-party dictatorship regime established in the country left the concepts of 

“nation” and “homeland” a step behind in the soviet empire through the single “traditional” system 

built for cultural development of the nation, having banned the national thinking of the Azerbaijani 

nation. The ideology, including the personal life of the citizens passed on to all spheres of public life 

and banned tough sanctions against certain acts.  

In fulfillment of the socialist purposes in the current policy, the soviet government, as an 

ideological gun, pursued an offensive policy, strengthened the promotion of international upbringing 

and godlessness and used all means to affect the children practically in this field.  

More than 2000 Turkish teachers were persecuted and exiled in 1923 and thousand of 
teachers with “pasha” and “bay” titles in their surnames were dismissed from their positions. The 

religious marriages concluded after September 08, 1923 have not been attached any legal force. The 

person of that period was treated as a social being with “traditional atheism” spirit, prohibitions were 

put against the muharrem rituals, the traditional customs of wedding, the purposes and reasons of 

the Ramadan were distorted by referring to some countries, the month of fasting was prohibited and 

atheism was propagated among the youth.  

The “Atheists union” organization put different official prohibitions to the national traditions 

of the nation and created new traditions that were quite far away from the national spirit (Red 

wedding, civilians’ burial and so on) which led to disrespect to the national and spiritual values by 

time. Since 1929, 219 mosques, 2 madrasahs and 18 churches were utilized for other purposes 
(horse stables, barn and so on.) in 13 provinces. The women were forced to take off their veils and 

“antihat” propaganda was launched against the remnants of the old period. It was decided to take off 

hat that has been considered as a symbol of national self-esteem for thousands of years and 

“Novruz” Holiday was removed from the list of the public holidays as a result of obvious pressures 

against the religious and national holidays.  
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The facts show that, the peculiarities of the administrative domination in the official 

national and religious policy, enlightenment system and industry in the 20-30s years have 

affected the public policy realized in Azerbaijan. These were the invisible sides of the policy 

pursued by the totalitarian regime.  

Key words: Sovietization, Azerbaijan, national-moral values, family, Fasting, Muharram, 

Novruz, Oriental music, mugham, language   
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Özet  

Makalede sovyetleşmenin ilk on yılında Azerbaycan'da milli ve manevi değerler  Sovyet 

devlet politikası bağlamında incelenir. Komünist totaliterizmini niteleyen özellikler açıklanır. 

Ekonomik yaşam da dahil olmak üzere toplumun tüm alanlarının tamamen denetime tabi olduğu, 

özel mülkiyetin kaldırıldığı ve sonuç olarak faaliyetin ve topluluk üyelerinin özerkliğin tüm 

gerekçelerinin kaldırıldığı gösterilmektedir. İktidar ve halk iç «düşmana» karşı, «düşman» ise dış 

kapsama ile mücadele ediyor. 

Bir Sosyalizm devletini kurmaya zorlanan halka uygulanan de jure ve de facto tezatları diğer 

alanlarda olduğu gibi milli ve manevi değerlere darbe vurması tarihsel olgularla tahlil edilir. 

Arşiv kaynaklarının verdiği bilgilere göre  Kuzey Azerbaycan'ı gasp eden Sovyet rejimi kısa 
sürede burada 48 bin kişiyi «kırmızı terörün» mağdur etmiş ve ülkede kurulan tek partili (tek taraflı) 

diktatörlük rejimi Azerbaycan halkının milli mefkuresine yasak koyarak halkın kültürel gelişimi için 

yarattığı tek «geleneksel» sistemle millet ve vatan kavramını Sovyet İmparatorluğu mekanında bir 

aşama daha geri atmıştır. Vatandaşların özel yaşamı da dahil olmak üzere, ideoloji, kamusal 

yaşamın her alanına nüfuz etmiş ve bazı eylemleri kesinlikle yasaklamıştır. 

Mevcut politikada sosyalizm kuruculuğunun uygulanmasında Sovyet emirlik aygıtının 

ideolojik silahı manevi değerleri yok etmek uğruna amaçlı iğrenç siyaset yürüderek sınıf 

mücadelesi, uluslararası eğitim ve dinsizliğin tebliğini güçlendirilmiş, okullarda deneysel olarak 

çocuklarda bu yönde etki oluşturması için tüm imkanları kullanmıştır. 

1923 yılında 2000'den fazla Türk öğretmeni zulüm ve sürgün edilmiş, bir çok kazalarda soy 

isimlerinde «bey», «paşa» olan binlerce öğretmen işten çıkarılmıştır. 8 Eylül 1923'den sonra yapılan 
dinsel evliliklerin hukuki gücü yoktur. Yeni insana tek «geleneksel ateizm» ruhlu sosyal varlık 

olarak bakılarak  Muharrem ayının geçirilmesi ile ilgili tüm yasakların konmuş, totaliter rejim 

kendisinin tek «geleneksel örf" lerini dikte etmekle düğünde örf  geleneye uygun olarak verilen 

"damızlık" ların iptal edilmesi hakkında karar kabul etmiş, islam dini örf ve gelenekleri farklı 

ülkelerden yanlış örnekler getirilmekle Ramazanın neden ve amaçları tahrif edilerek, Oruçluk 

bayramına yasaklanan, asılsız gerekçelerle dine saygısızlık gösterilmiş, gençler arasında dinsizlik 

eğitimine özel önem taşımıştır. 

Yaranan «Allahsızlar ittifakı» örgütünün işi halkın eski milli geleneklerine çeşitli resmi 

yasaklar koymakla, milli ruhtan çok çok uzak olan yeni gelenekler yaratarak (kırmızı düğün, 

vatandaş defni vb) ve sonuçta halkın milli ve dini değerlerine karşı saygısızlıklar durmadan devam 

etmiştir. 1929 yılından başlayarak ibâdet evleri-13 kaza üzere 219 cami 2 medrese, 18 kilise diğer 
yerlere (at çiftliği, depo vb.) verilmiştir. 
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Kadınlar arasında başörtüsünün çıkarılması zorunlu şekilde gerçekleştirilmiş, eski adetlere 

karşı mücadele adı altında "antipapak» kampanyasına başlanmış, tüm uygar eğitim kurumunda 

çalışanlardan bin yıllar boyu milli namus sembolü sayılan başörtüsünün çıkarılması ile ilgili karar 
verilmiş, aynı zamanda dini ve milli bayramlara karşı açık saldırılar sonucunda "Nevruz" bayramı 

devlet bayramları listesinden çıkarılmıştır. 

Olgular bir kez daha göstermektedir ki, 20-30 yıllarında resmi milli ve dini siyasette, 

eğitim sisteminde, üretimde hüküm süren idari emirlik yönteminin özellikleri Azerbaycan'da 

gerçekleşen devlet politikasından yan geçmemiştir. Bu totaliter rejimin uyguladığı politikanın 

görünmeyen tarafları vardı. 

Anahtar kelimeler: Sovyetleşme,  Azerbaycan, milli ve manevi değerler,  aile, Oruçluk, 

Muharrem  ayı,  Nevruz, Doğu müziği, muğam, dil   

 

Giriş 

Şimali Azərbaycanda sovetlərin hakimiyyətə gəlişi özünün müxtəlif təzadlı təzahürləri ilə 

tarixə düşdü. Yaranmış yeni hakimiyyətin ideoloji vədləri və məramı zahirən cəmiyyət üzvlərinin 
əksəriyyətinin niyyətləri ilə üst-üstə düşürdü. Hakimiyyətdən real surətdə uzaqlaşdırılan xalq 

totalitarizm şəraitində mənafeyinin hakimiyyət vasitəsi ilə tam ifadə olunacağına inanırdı. Ancaq 

bununla bərabər sovet rejimini xalqa paradoksallıqla dolu sənayeləşmə dövrünü də yaşatdı, «əmək 

qəhrəmanları»nı yetişdrdi.  

5 may 1920-ci ildə torpaqların əski sahiblərindən alındığını elan edən dekret torpağı yoxsul 

kəndlilərə vermədi, sosializm dövləti quraraq kəndli dövlət üçün çalışan bir məmur vəziyyətinə 

salındı. Kolxoz və ya kollektiv əkinçilik mülkiyyəti şəxsi və fərdi mülkiyyəti ortadan qaldırmaqla, 

bir çox ictimai, iqtisadi və hüquqi münasibətləri dəyişdirdisə də, hələ bu kommunizmin tətbiqi de-

mək deyildi. Əhalinin 75%-ni kəndlilər təşkil etdiyi bir vaxtda «Kommunist» qəzeti 1928-ci il 125 

sayında yazırdı ki, «Azərbaycan aqronomlar qurultayı kollektivlərə girən kəndlilərin ərazi və əmlak 
məhsullarını birləşdirməkdən imtina etdiklərini, bunların birləşdirəcəklərini eşidincə kollektivlərdən 

çıxmağa başlayırdı». Qəzet kolxozlar daxilində belə şəxsi mülkiyyət olduğunu qeyd edirdi 

[Məmmədzadə, 2007: 74]. 

Dövrü mətbuatda 1918-1929-cu illərdə Azərbaycan qəzalarında sovet hökumətinin ərzaq 

hazırlığına qarşı ciddi müqavimətlə rastlaşdığı, kəndlilərin ərzağı dövlətə ucuz qiymətə satmaqdan 

imtina edərək quyulara basdırdıqları göstərilir. Məhz bu səbəbdən (Salyan, Lənkəran, Quba, Xızı, 

Şirvan, Ağdam, Göyçay və s.) yerlərdə kəndlilər mühakimə edilir və hərəkat siyasi bir məqsəd 

daşıyırdı [Məmmədzadə, 2007: 24]. 

1920-ci illərdə başlanan «kollektivləşmə» 1930-cu illərdə sona çatdı. «Müstəqil» 

Azərbaycanda partiya rəhbərliyi kənd əhalisini 100% kollektivləşməyə cəlb etmək üçün müxtəlif 

cəza tədbirləri görürdü: hədə-qorxular, həbsxanalar, sürgünlər, güllələnmələr, «kulak» hesab 
edilmək qorxusu… 1937-ci ildə artıq kəndli təsərrüfatlarının 86,5%-i zorla kolxozlara qatılmışdı. 

İnsanların hər şeyi-torpağı, mal-qarası, texnikası da əllərindən alınırdı. Goranboyda, Samuxda, Qa-

zaxda 400 silahlı dəstə və 5 min silahlı adam sovet rejiminə və kollektivləşməyə qarşı mübarizəyə 

qalxmışdı. Yəni, total hakimiyyət daxili «düşmənə» qarşı, «düşmən» isə xarici əhatə və rejimlə 

mübarizədə idi.  

Azərbaycanın düşünən beyinləri, parlaq şəxsiyyətləri tez bir zamanda dərk etdilər ki, millət 

və vətən anlayışı sovet imperiyası məkanında bir pillə də geri atıldı. Tezliklə ölkədə millətin deyil, 

avtoritar şəxsin idarəçilik sistemi bərqərar oldu və bu, onilliklər boyu davam etdi. Vətəndaşların 

şəxsi həyatı da daxil olmaqla ideologiya ictimai həyatın bütün sferalarına nüfuz etdi, müəyyən 

hərəkətlərə sərt qadağalar qoyuldu. Mətbuat və radionun fəaliyyətinə ciddi senzura tətbiq edildi. So-

vet Azərbaycanının «müstəqilliyi» ilk gündəcə formal xarakter daşıdı. Güc strukturları, siyasi haki-
miyyət Moskva mərkəzinin tabeliyində olduğundan «Milli» Hərbi hissələr Qırmızı Ordunun tərkib 

hissəsi, hakimiyyət orqanları isə rus hakimiyyət orqanlarının aciz, hüquqsuz elementləri kimi for-
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malaşırdı. Azərbaycan Fövqəladə Komissarlığı məhkəmə və istintaqsız kütləvi cəza tədbirləri 

görürdü. Azərbaycan Cümhuriyyətinin fəalları və tərəfdarları diqqətlə işlənib hazırlanmış repressi-

yalara məruz qaldılar, mənən və cismən məhv edildilər. Arxiv mənbələrinin verdiyi məlumatlara 
görə Şimali Azərbaycanı qəsb edən sovet rejimi qısa müddətdə burada 48 min adamı «qırmızı 

terrorun» qurbanı etmişdi [Гусейнова, 2006: 294]. Bolşevik rejimi bütün partiyaların fəaliyyətini 

qadağan etmişdi. Ölkədə birpartiyalı diktatura quruldu. Azərbaycan xalqının milli məfkurəsinə 

qadağa qoyuldu. Bütün xalqların mədəni inkişafı üçün vahid «ənənəvi» sistemlər yaradıldı. Mos-

kvanın hərb yolu ilə qurduğu bu sərt və amansız rejimə qarşı üsyanlar 1920-ci ilin mayında 

Gəncədə, iyununda Qarabağ və Zaqatalada, iyulda Şamaxıda, avqustda Quba, Qusar, Dəvəçidə, 

daha sonra isə Lənkəranda, Astarada və s. bölgələrdə baş verdi. Bolşevik rejimi Hakimiyyəti sürətlə 

şəxsiyyətə pərəstişə doğru aparırdı: bir neçə ildən sonra yalnız bir şah  Stalin oldu və ancaq onun 
icazəsi ilə tutulacaq işlər, deyiləcək sözlər «azadlıq» adlandı. Azərbaycanda isə millət və xalq sözü 

heçə endi. 

Sovet cəmiyyətinin sərt ideoloji tələbləri, təzyiqləri və mənəvi terrorları nəticəsində 1937-ci 

il cinayətləri yaşanacaq repressiya qurbanları və onun acı faciəli sonluqları ilə tarixə düşdü.  

Milli varlığa və siyasi varlığa vurulan zərbə 

Sovet totalitar rejimi təsərrüfatın planlaşdırılmasında və mədəni həyatın idarə edilməsində 

də hüquqları məhdudlaşdırmışdı. Milli kimlik  arxa plana keçmişdi. Hələ də pasportdan məhrum 

olan kəndlilərə sovet «təhkimçiliyini» yaşatmaqla həm bütün yeraltı və yerüstü sərvətləri totalitar 
dövlətin güclənməsi yolunda istismar edir, həm də imperiyanın «azad» və «bərabərhüquqlu» 

vətəndaşlarının hüquqlarını pozurdu. Mənəvi dəyərlər təkcə milli varlığın yox, həm də siyasi 

varlığın - dövlət quruculuğu prosesinin mühüm xüsusiyyətidir. Aprel işğalı ilə formal “müstəqil” 

olan Azərbaycanda sovet hakimiyyəti ilk illərdə xalqı 86% seçki hüququndan məhrum etmişdi. 

Yalnız fəhlələr və kasıb kəndlilər, qızıl ordu əsgərləri (fəhlələrin xeyli hissəsi və qızıl ordu əsgərləri 

ruslardan ibarət idi) iştirak edə bilərdi. Varlı və ortabab imkanlı torpaq sahibi olan kəndlilərin hamısı 

xırda burjuaziya ünsürləri adı altında seçki hüququndan məhrum edilmişdilər. Əslində kənd 

təsərrüfatının əsas aparıcı qüvvəsini təşkil edən varlı və orta varlı kəndlilərlə bolşevik hakimiyyəti 

arasında prinsipial mübarizə gedirdi. Bu kəndlilər əkinçilikdə şəxsi təşəbbüs və fərdi təşkilat, 

ticarətdə isə inhisarların götürülməsini, sərbəst ticarət, sərbəst rəqabət və demokratik üsulu-idarə, 

sərbəst seçkilər istəyirdilər. Bunların qarşısını almaqdan ötrü bəzən qəzalara rus fəhlələrindən ibarət 
cəza alayları göndərilirdi. Qolçomaq adı ilə yüzlərlə insanın sürgün edilməsi, fiziki məhvi və onların 

əmlakının müsadirəsi və sürgün həyatı onların ailə üzvlərini, xüsusilə də qadınlarını, uşaqlarını 

mənən sındırır, onları fiziki cəhətdən ya şikəst, ya da yox edirdi. Məsələn, 1931-ci ildə Qasım İs-

mayılov və Şamaxıda qadın kənd təsərrüfat müşavirələrinin keçirilməsi zamanı göstərilirdi ki, 

qolçomaq ailəsindən olan və seçici səsi olmayan qadınlar qadın kənd təsərrüfat müşavirəsi sovetinin 

üzvü ola bilməzdilər [AR MDA: f.379, siy.1, iş 3515, v. 1-9]. Göründüyü kimi, totalitar rejim xalqın 

milli düşüncəsini məhv etmək üçün onun nümayəndələrinin birliyini parçalayır, qolçomaq damğası 

altında əsl həqiqəti görüb və dərk edənləri fiziki məhv edir, ən yaxın doğmaları bir-birinə qarşı 

qoymaqla milli ruhu boğur və öz siyasətini düşünülmüş planlı şəkildə yerinə yetirirdi. Sözsüz ki, 

ölkədə gedən bu prosesdə Azərbaycanın milli maraqlarını istiqamətləndirməyə çalışan qüvvələrin 

hər birini repressiyalar gözləyirdi.  
Azərbaycan SSR MİK-nın 1930-34-cü illərdə həyata keçirdiyi kütləvi sürgün həyatının 

nəticəsində ərlərini, oğullarını və ailə başçılarını itirmiş qadınların saysız-hesabsız müraciətləri daxil 

olurdu [AR MDA: f.379, siy.1, iş 5247, v.1-3; AR MDA: f.379, siy.1, iş 2727, v.1].  

Məktəblərdə dinsizliyin təbliği - vahid «ənənəvi ateizm» ruhlu yeni insan tərbiyəsi 

Fərdin, qrupun, cəmiyyətin fəaliyyətinin, şüurunun və davranışının idarə edilməsində dini 

normaların, hüququn, əxlaqın təsiri böyükdür. Sözsüz ki, tabeçiliyində olan hər hansı bir xalqın 

ideoloji gücə malik olması sovet totalitar rejimini qane etmirdi. Rejimdə bütün qadağan olunanlar 

«hakimiyyətin prinsipi əmrinə əsaslanır» prinsipi ilə şərtlənirdi. Cəmiyyət bu prinsipi rəhbər tutaraq 

insan tərbiyəsini həyata keçirirdi və bu yeni insan vahid «ənənəvi ateizm» ruhlu sosial varlıq idi. 
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 Azərbaycanın dövlət xadimləri ölkədə baş verən proseslərin pərdəarxası mənasını tez bir 

zamanda dərk etdilər və vahid «ənənəvi ateizm» ruhlu yeni insan tərbiyəsi prosesinin milli 

dəyərlərin dağılmasına xidmətdə olduğunu xalqa çatdırmağa çalışırdılar. Məsələn, N.Nərimanov 
1924-cü ildə APİ-nin ilk məzunlarının buraxılışı münasibətilə "Elmlərini yeni tamam etmiş 

müəllimlərə" açıq məktubunda yazırdı:"Sizin tərbiyənizdən çıxan cavanlarımız gərək cəsur, cürətli 

və dəyanətli olsunlar. Yəni bir parça çörəkdən ötəri ikiüzlülük etməsinlər, filankəsin xoşuna gəlmək 

üçün qatığa qara deməsinlər" [Əhmədov, 2010, 9 Aprel].   

Mənəvi dəyərlərimizin təməl qaynaqlarından biri olan dinin insan mənəviyyatından yox 

olması istiqamətində məktəblərdə təbliğatlar gücləndirildi. Savadsızlığın ləğvi şəbəkəsinin genişlən-

dirilməsi  ilə bağlı 1927-28-ci illərdə ASSR-də məktəblərin ümumi təhsil səviyyəsi təhlil edilərkən 1 

sıra çatışmamazlıqlar qeyd edilir. Məktəbin ictimai təşkilatlarla zəif əlaqəsi, əmək tərbiyəsinin aşağı 

səviyyədə aparılması və s. əksinqilabçı qüvvələrin meşşan burjua ideoloji məsələləri ilə uşaqları 

pioner təşkilatlarından uzaqlaşdırma halları göstərilir (mübarizə isə davam edirdi). Cari siyasətdə 

sosializm quruculuğunun həyata keçirilməsində (sənayeləşmə, kənd təsərrüfatının kollektivləşməsi) 
sinfi mübarizə, beynəlmiləl tərbiyə və dinsizliyin təbliği baxımından materialların zəif işlənməsi 

proqramın əsas nöqsanlarından hesab edilirdi. Ali Siyasi Maarif Komitəsində 1927-1928-ci illərdə 

milli mentalitetli (dağ yəhudiləri I, tat və s.) ruhani məktəblərinə qarşı mübarizə haqqında qərarlar 

geniş müzakirə obyekti idi [AR MDA: f.57, siy.1, iş 526, v. 2, 11-12]. Nöqsanların aradan 

qaldırılması məqsədilə bir sıra təkliflər irəli sürülür ki, bunların da əsaslarından biri sovet amirlik 

aparatının ideoloji silahı mənəvi dəyərləri yox etmək üçün məqsədli həyata keçirdiyi iyrənc siyasət 

idi: I dərəcəli məktəblərdə təcrübi olaraq sinfi, beynəlmiləl din əleyhinə tərbiyəyə keçmək, bey-

nəlmiləl təcrübəni gücləndirmək üçün müxtəlif millətlərlə məktəb arasında sistem yaratmaq. Uşaq-

larda din əleyhinə tərbiyəni gücləndirmək üçün məktəbin bütün işlərində − dərsliklər və proq-

ramlarında bunu geniş əks etdirmək, müəllimlərin siyasi fəallığının zəif olduğunu (təbi ki rejimin 
siyasətini dəstəkləməkdə -İ.G.) nəzərə alaraq onlara siyasi təbliğatı gücləndirmək, mühazirələr oxu-

maq və müəllimlərin siyasi tərbiyəsini xüsusi və dövri mətbuat vasitəsilə genişləndirmək və 

dərinləşdirmək məqsədi qarşıya qoyulmuşdu. Əslində isə türk müəllimləri işləri idarəsinin qeyri 

türklərə həvaləsinə etirazı zəminində onları iki qismə bölərək (burjua nümayəndələri və s.) bir 

qisminə qarşı ən qatı və şiddətli cəza tədbirləri, digərlərinə ehtiyatla yanaşmaq məsləhət görülürdü. 

Nəticə etibarı ilə mənzərə belə idi: 1923-cü ildə 2000-dən çox türk müəllimi təqib və sürgün 

edilmişdi. Azərbaycanda əsl türk kommunist kadrların yetişməsinə imkan verilmirdi 

[Məmmədzadə, 2007:104]. 1928-1929-cu illərdə Bakıda 7 ibtidai və orta türk məktəbi bağlanaraq, 

burjua və əsnaf uşaqları məktəbə buraxılmadı. Türk müəllimlərinin işdən çıxarılması isə davam 

edirdi. Salyan, Gəncə, Şəki-Cəbrayıl, Cavanşir, Cavad və s. qəzalarda soy adlarında «bəy», «paşa» 

olan minlərlə müəllim işdən çıxarılır, müəllimlərin öz mənafeyinə tabe etmək siyasəti yürüdürdü 
[Məmmədzadə, 2007:112]. 

Milli və dini bayramlara qoyulan qadağalar, milli dəyərlərin dağıdılması 

Kommunist ideologiyasının ayrılmaz tərkib hissəsi olan ateist dünyagörüşü öz 

mövqeyini möhkəmlədir və rəsmi dövlət siyasəti formasında həyata keçirilir. 1920-ci ilin 

ortalarından güc toplayan ateist təbliğat din əleyhinə fəal və məqsədyönlü mübarizəyə 

çevrilir. Əslində 1920-ci ilin aprelində Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra 

kommunist ideologiyasına əsaslanan yeni hökumət öz qayda-qanunları ilə birgə yeni 

məzmunlu bayramlarını da gətirdi. Lakin, Azərbaycanın əsasən ruslar, ermənilər və qismən 

azərbaycanlılardan ibarət olan bolşevik hökuməti ilk gündən dinin dövlətdən ayrıldığını elan 

edib bir çox dini müəssisələri, o cümlədən şəriət məhkəmələrini ləğv etsə də mövcud şəraiti 
nəzərə alaraq əhalinin, xüsusilə müsəlman əhalisinin dini görüşlərinə və həmçinin dini 

bayramlarına müəyyən mənada dözümlülük nümayiş etdirməyə məcbur olur. Odur ki, 

“inqilabi” bayramlar adlanan yeni bayramlarla yanaşı bir müddət yerli əhalinin - istər 

müsəlman, istər xristian, qriqorian, katolik və s. milli və dini bayramları hökumət 

səviyyəsində saxlanılır və rəsmi olaraq istirahət günləri kimi təqvimə salınır. Belə ki, 1920-ci 
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ildə Azərbaycan SSR-in Əmək Xalq Komissarlığı - Qurban, Ramazan, Novruz bayramlarını 

və Aşura gününü istirahət günləri elan edir. 

1924-cü ildə əvvəllər 2 gün bayram edilən Novruz və Ramazan bayramlarının 
hərəsinin bir gün qeyd edilməsi haqda yeni qərar qəbul edilir. 1925-ci ildə həmin məsələyə bir 

də baxan Azərbaycanın Əmək Xalq Komissarlığı və Az.K(b)P rəyasət heyətinin 1925-ci il 14 

mart tarixli qərarı ilə Azərbaycanda 10 inqilabi və hər dini qrup üçün (müsəlman, xristian, 

erməni-qriqorian) 6 dini bayram günü təsdiq edirdi. Lakin Zaqafqaziya Əmək Komissarlığı bu 

qərarı qəbul etməyərək bayram günlərinin 14 gündən artıq olmaması və bu səbəbdən 8 

inqilabi, 6 dini bayram günü təyin edilməsini məqbul sayır. Türklər üçün nəzərdə tutulan bu 

bayramların siyahısına Novruz bayramı, orucluq bayramı, qurban bayramı, aşura günü, Bist-

Haştun, Mövlude Nəbi günlərinin istirahət günü olması təklif 

edilir.[Rüstəmova:www.azerbaijan-news.az/index.php?mod=3&id=65174] 

Rusiya Kommunist (bolşeviklər) Partiyasının Zaqafqaziya Vilayət Komitəsi rəyasət 

heyəti 1925-ci il 27 mart tarixli iclasında bayramlarla bağlı istirahət günləri məsələsini 
müzakirə edərkən hər Qafqaz respublikası üçün ümumdövlət bayramlarından başqa 2 inqilabi 

bayram - (26 Bakı Komissarlarının xatirəsi və hər respublikanın sovetləşdirilməsi günü) və 

“Əmək haqqında Qanunlar Kodeksinin III maddəsinə” əsasən 6 bayram - hər respublikanın 

milli-dini tərkibi və məişət şəraiti ilə bağlı bayramlarla əlaqədar istirahət günlərinin elan 

edilməsi qərarını təsdiq edir. Həmin qərarda bu bayramların inzibati qaydada vətəndaş və ya 

inqilabi bayramlarla əvəz edilməsinə yol verilmədiyi xüsusi vurğulanır və Azərbaycan 

hökumətinə respublikada bu günlərlə bağlı yeni istirahət günlərini müəyyənləşdirmək 

tapşırılır.  

Qeyd olunmalıdır ki, yuxarı orqan sayılan RK(b)P ZVK-nin dini bayramların inzibati qaydada 

vətəndaş bayramı ilə əvəz edilməsinin yolverilməz olduğu barədə xəbərdarlığına baxmayaraq 
həmin qərarı müzakirə edən Az.K(b)P Mərkəzi Komitəsi 1925-ci il 1 aprel tarixli iclasında 

Əmək Xalq Komissarlığının verdiyi təqdimata əsasən türk (Azərbaycan), rus və erməni 

əhalisi üçün bayram-istirahət günlərini müəyyənləşdirərkən hər dini qrupun bir dini bayramını 

- türklər üçün “Bist-Həştun” gününü, rus və ermənilərin “Voznesenie” gününü ləğv edir, rus 

və erməni pasxa günlərini isə birləşdirir. Hər milli qrupun dini bayramlarından qalan bir gün 

isə 2 may tarixdə vətəndaş bayramı kimi istirahət günü elan edilir.  

Göründüyü kimi Novruz türklərin istirahət-bayram günləri siyahısında birinci göstərilsə də bu 

bayram müsəlman əhalisinin dini bayramları sırasına daxil edilirdi. Bir müddət sonra bu 

məqam Novruzun rəsmi bayram kimi keçirilməsinə öz mənfi təsirini göstərir. [Rüstəmova: 

www.azerbaijan-news.az/index.php?mod] 

Milli-mənəvi dəyərlərin aşındırılmasının davamı olaraq 1925-ci ildə ölkədə 

“Allahsızlar İttifaqı” adlı ictimai cəmiyyət yaradılır. 1929-1930-cu illərdə bu cəmiyyət artıq 

“Mübariz Allahsızlar İttifaqı” adlanmağa başlanır. Təşkilat var gücü ilə xalqın milli və dini 

dəyərlərinə qarşı hörmətsizlikləri əməli şəkildə gerçəkləşdirirməkdə davam edirdi. Belə ki, 1929-cu 

ildən başlayaraq ibadət binaları -13 qəza üzrə 219 məscid, 2 mədrəsə, 18 kilsə digər  təyinatlara (at 

tövləsi, anbar və s.) verilir.  [AR MDA: F.1 siy. 74, iş 287, q.41, s.15]. Hətta Azərbaycanın 

“Molla Nəsrəddin”  satirik jurnalı da onun naşiri və redaktoru Cəlil Məmmədquluzadənin 

iradəsinə zidd olaraq 1931-ci ildə bu ittifaq altında dinə qarşı aparılan kompaniyaya məcburi 

cəlb edilir, adı dəyişdirilir və jurnal bu İttifaqın mətbu orqanı kimi “Allahsız” adı ilə 

buraxılır. "Allahsız"ın ilk nömrəsi uğursuzluqla qarşılandığından jurnalın nəşri dayanır. [Cəlil 

Məmmədquluzadə Ensiklopediyası]. 

Din əleyhinə başlanan və bir qədər üstüörtülü, şəkildə aparılan mübarizə 1929-cu ildən 

açıq və kəskin şəkil alır. 1929-cu ildə AK(b)P-nin Bakı komitəsinin 13 fevral tarixli iclasında 

“Ramazan və Novruz bayramlarına qarşı Kampaniyanın keçirilməsi” adı ilə qəbul edilən 
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sənəd Novruzun rəsmi şəkildə hər hansı formada qeyd olunmasına qadağa qoyur. 6 fevraldan 

23 marta qədər keçirilməsi nəzərdə tutulan bu tədbirlər planında 7-14 mart günləri “zərbəçi” 

həftə elan edilərək bütün istehsalat sahələrində, fəhlə və digər klublarda, “Allahsızlar 
ittifaqının” yerli özəklərində, mətbuatda, məktəblərdə, kitabxana və qiraətxanalarda tədbirlər 

keçirmək, dinin “sosializm quruculuğu yolunda maneə olduğunu izah etmək, islamın və onun 

bayramlarının sinfi, “irticaçı” mahiyyətini ifşa etmək, onların mənşəyini və zərərli 

mahiyyətini göstərməyi” zəruri sayılır.  

Bütün bunlar sovet rejiminin dinlə mübarizə adı altında ardıcıl şəkildə Azərbaycan xalqının 

milli bayramlarını tədriclə onun həyatından çıxarmaq və xalqın həyatına zorla tətbiq edilən 

yeni sosialist ruhlu bayramlarla əvəz etmək siyasəti yeritdiyini göstərirdi. Təsadüfi deyil ki, 

bu siyasətin nəticəsində artıq 1930-cu illərdən başlayaraq Novruz bayramı nəinki rəsmi 

şəkildə, dövlət səviyyəsində qeyd olunmur, hətta bu barədə bayramqabağı ölkə mətbuatında 

hər hansı şəkildə müsbət xarakterli yazılar dərc etmək təcrübəsinə son qoyulur. "Mübariz 

allahsızlar ittifaqı" təşkilatı bayram günlərində küçə-küçə, ev-ev gəzir, bayramı qeyd edən, 
evində səməni yetişdirən, tonqal üstündən atılan kommunist və komsomolçuları 

cəzalandırırdılar. Bundan sonra nəhayət 1937-ci ildə, SSRİ Konstitusiyasının qəbulu ilə bütün 

dini və milli bayramlar qadağan edildi. 

Lakin Novruza qarşı rəsmi surətdə, hökumət səviyyəsində son dərəcə mənfi 

münasibətə və onun açıq qeyd edilməsinə qoyulan qadağalara baxmayaraq bu bayram 

Azərbaycan xalqı arasında yaşamaqda və öz məzmununu saxlamaqda davam edirdi. Sırf 

məişət zəminində bayram edilən Novruzun bir sıra ayrılmaz atributları - axır çərşənbələrin 

keçirilməsi, səməni qoyulması, tonqallar qalanması, evlərdə bayram süfrələri açılması, 

insanların bayram günlərində bir-birinə qonaq getməsi öz əhəmiyyətini saxlayır, bu bayramla 

bağlı mərasimlər, şeirlər, nəğmələr və s. isə artıq “Novruz” deyil, “Bahar bayramı”, “Yaz 
bayramı” adı ilə bu və ya digər səviyyədə Azərbaycan ədəbiyyatında, məktəb dərsliklərində 

əks etdirilir.  

Bu rəsmi qadağan 20 il qüvvədə olub. 1950-ci illərin ortalarından başlayaraq Stalinin 

ölümündən sonra ölkədə yaranan yeni siyasi-ictimai şəraitdə bütün Sovet İttifaqında olduğu 

kimi Azərbaycanda da milli xarakterli bir sıra məsələlərlə - dil, tarix, ədəbiyyat və s. - yanaşı 

milli bayramlar, o cümlədən Novruz mövzusu da gündəmə gəlir.  

Araşdıralan dövrdə sırf islam dini mərasimlərinə, ilk növbədə məhərrəmliyə qarşı elan 

edilmiş müharibə digər dini bayramlara da şamil edilir. MİK-nın sənədlərində məhərrəmliyin 

keçirilməsi ilə bağlı bütün qadağaların qoyulması və bütün zəhmətkeşlərin, xüsusilə də qadınların 

məhərrəmliklə bağlı savadlanması ilə əlaqədar məlumatlar verilirdi [AR MDA: f.379, siy.1, iş 944]. 

Totalitar rejim özünün vahid  «ənənəvi adət»lərini ardıcıl  diktə etməkdə idi: 1926-cı ildə toyda 
adət-ənənəyə uyğun olaraq verilən «damazlıq»ların ləğv edilməsi barədə qərar qəbul edilir [AR 

MDA: f.379, siy.1, iş 788, v.1]. «Orucluq» adlanan digər bir yazı geniş müzakirəyə çıxarılır. Ya-

zıda islam dini adət və ənənələri müxtəlif ölkələrdən misallar gətirməklə ramazanın səbəb və 

məqsədləri təhrif edilir, əsassız səbəblərlə dinə sayğısızlıq göstərilir [AR MDA: f.57, siy.1, iş 322, v. 

34-41]. ASMİ gənc nəslin bu istiqamətdə təlim tərbiyəsini dövlətin qarşıya qoyduğu ən mühüm 

vəzifə hesab edir və təhsil prosesində məktəbin həyata keçirdiyi məsələlərdən biri kimi dinsizlik 

tərbiyəsinin əsas olduğunu göstərir [AR MDA: f.57, siy.1, iş 589, v. 9]. Bəzi bölgələrdə hələ sovet 

məktəbi tipinə zidd olan mədrəsələrin (Lənkəran, Zaqatala) mövcudluğu nəticəsində dini 

təşkilatların öz təbliğatları ilə kənd sovetlərinə, kooperasiyalara təsir etməklə qadın və uşaqlar 

arasında əksinqilabi əhvalı-ruhiyyəni gücləndirdiyi qeyd edilir. Yerli partiya orqanları tərəfindən din 
əleyhinə aparılan kompaniya zamanı «Allahsızlar ittifaqı» təşkilatının işi qənaətbəxş hesab 

edilmədiyindən qəti tədbirlərin görülməsi qərara alınır. Bu tədbirlərin reallaşdırılması məqsədilə 

xalqın qədim milli adət-ənənələrinə müxtəlif rəsmi qadağalar qoyulur əvəzinədə milli ruhdan çox-

çox uzaq olan yeni adət-ənənələr yaradılır və həyata keçirilir (qırmızı toy, vətəndaş dəfni və s.). 

Nəticədə xalqın milli və dini dəyərlərinə qarşı hörmətsizliklər anbaan artırdı [AR MDA: f.57, siy.1, 
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iş 773, v.4]. Elə məhz həmin illərdə rejimin yürütdüyü siyasətə zidd olsa da xalqın milli adət-ənə-

nələrinin qorunub saxlanması məqsədilə Dostuxanım Səfərova həm köçəri, həm də oturaq həyat 

tərzi yaşayanların ailə və məişətinə aid edilən toy adətlərindən, uşağın doğulmasından tutmuş mal-
darlıq adətlərinədək yazıya alıb saxlamışdır [AR MDƏİA: f.366, siy.8, iş 3,  v.1-61; AR MDƏİA: 

f.442,siy.4, iş 137, s. 40-100]. Sözsüz ki, milli adət-ənənələrə, milli məfkurəyə yasaq qoyulduğu bir 

zamanda Dostuxanım Səfərova bu addımı atarkən həyatı üçün yaşanacaq bütün ciddi təhlükələrə 

hazır idi.  

Rədd olsun çadra, rədd olsun papaq! kampaniyaları 

Azərbaycanda müsəlman əhalisinin məişət mövhumatının, cinsi bərabərsizliyinin əlaməti 

olan çadranın aradan qaldırması ictimai-mədəni əhəmiyyətli hadisələrdən biri idi. Lakin qadın 

həyatının bu orta əsrlər rudimentindən xilas edilməsi, buna bənzər demokratikləşdirmə tədbirləri 

çox vaxt əsl antidemokratik üsullarla aparılırdı. Məsələn, məktəblərdə, mədəni-maarif müəssi-

sələrində oxuyan talibələr, habelə işçi qadınların çadranı atmaları haqqında Xalq Maarif Komis-

sarlığı kollegiyasının 24 noyabr 1928-ci il tarixli qərarında nəzərdə tutulurdu ki: 
1. Maarif və incəsənət sahəsində çalışan bütün əməkçi qadınlar, məktəb müdirləri, 

müəllimlər, mürəbbiyələr və birinci, ikinci, üçüncü dərəcəli məktəblərdə, texnikumlar, institutlar, ali 

məktəblər, cocuq evləri, yaslılar və əmək koloniyaları, inzibati və texniki heyətdə çalışan qadınlar, 

klub, qiraətxana, məişət komaları, gənclər bölmələri və s. mədəni-məişət müəssisələrində işləyən 

fəhlə və kəndli qadınlar, həmçinin Azərbaycan məktəbindəki talibələr məcburən çadralarını çıxar-

malıdırlar. 

2. Yuxarıda göstərilən şəxslərin istər müəssisə daxilində, istərsə də müəssisə xaricində 

çadrada gəzmələri yasaq edilir. 

3. Yuxarıda göstərilən müəssisələrin pedaqoji-inzibati və texniki heyətinə mənsub şəxslər 

bu qərarı pozarlarsa, məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. 
4. Bu qərarı həyata keçirməyən başqa şəxslər, çadranın atılmasına mane olanlar, bu və ya 

başqa yolla məcburən çadra örtdürənlər və yaxud I maddədə göstərilən şəxsləri təqib edənlər şiddətli 

məsuliyyətə cəlb olunacaqlar [4. Azərbaycan Respublikası MDA: f.57, siy.1, iş 526, v. 230].  

Çadranın ləğvi ilə bağlı növbəti addım 3 dekabr 1929-cu ildə çadranın ləğv edilməsi 

haqqında Azərbaycan SSR MİK-nın təşkilat şöbəsinin Azərbaycanın bütün zəhmətkeşlərinə 

müraciətində Azərbaycan qadınının azadlığı uğrunda keçdiyi yol və çadranın atılmasının rolu qeyd 

edilirdi [AR MDA: f.379, siy.1, iş 2353, v.1-9]. Bu dövrdə həyatını, məişətin müasirləşdirilməsi, 

köhnəlik qalıqlarına qarşı mübarizə adı altında atılan əcaib addımlardan biri də «antipapaq» 

kompaniyası oldu. Müsəlman kişilərin əsrlərlə daşıdıqları papaq da çadranın güdazına getdi. XMK 

tərəfindən elə bu dövrdə qəbul edilən qərarlardan birində bütün mədəni maarif müəssisəsində 

çalışanlardan papağın atılması tələb olunurdu. 
«Rədd olsun çadra, rədd olsun papaq! 

1. Hər cürə tip və dərəcəli maarifə dair pedaqoji, inzibati-texniki heyət və bütün mədəni-

maarif idarəsində çalışan şəxslərə və tələbələrinə papaq geymək qadağan edilir. 

2. Birinci maddədə göstərilən bütün şəxslərin papağı çıxarıb Avropa qiyafələri örtü 

geyimləri (Şapka, furaşka, şlyapa və s.) təklif (necə də böyük lütf – G. İ.) edilir [AR MDA: f.379, 

siy.1, iş 2353, v.244-245].  

Milli musiqiyə məhdudiyyətlərin tətbiqi 

Milli dəyərlərimiz deyəndə, qulaqlarımızda ruhumuzu kökləyən muğam sədaları 

səslənir, tar səsi gəlir. Azərbaycanda milli ruhun öldürülməsi istiqamətində görülən işlərdən 

biri də Şərq musiqisi və tar alətinin konservatoriyada tədrisdən çıxarılması idi. 1929-cu il 
yanvar ayının 12-də Dadaş Bünyadzadə adına Türk Akademik Teatrosunda incəsənət və 

musiqi işçilərinin ümumi yığıncağı keçirilir. Bu yığıncağda “İnqilab və mədəniyyət” 

jurnalının redaktoru Mustafa Quliyev  imperiya siyasətinə müvafiq olaraq Şərq musiqisi və 

tar alətinin konservatoriyada tədrisdən çıxarılması ilə bağlı məruzə edir. Bu barədə “İnqilab 

və mədəniyyət” jurnalının “Xronika” səhifəsində “Tar konservatoriyadan çıxarıldı” başlıqlı 
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məqalədə məlumat verilirdi: “Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını qüvvətləndirmək 

məqsədilə AXMK bir çox qərar qəbul etmişdir. Bu qərarlara görə məcburi dərs kursu olan 

tarın öyrənilməsi konservatoriyanın bütün dərəcələrində tədris planından götürülür və 
konservatoriya yanında olan Şərq orkestrosu ləğv olunur. Tar ancaq cümə 

konservatoriyasında keçiləcəkdir” [İnqilab və mədəniyyət jurnalı, 1929: 39.]. M.Quliyevin 

həmin məqaləsindəki bəzi məqamlara diqqət yetirək: “Moskva konservatoriyasının yanında el 

musiqi alətlərini öyrədən kurslar təsdiq edilmişsə də balalayka, mandalina mütəxəssisləri 

hazırlayan heç bir kurs yoxdur. Biz də konservatoriyamızı bu əsas üzərində quraraq, oradan 

tar mütəxəssisləri buraxmamalıyıq” [“İnqilab və mədəniyyət” jurnalı, 1929: 26], “Bundan 

başqa tarın heç bir  gələcəyi yoxdur və ola da bilməz” “Tar öz-özünə həyat səhnəsindən 

çıxacaqdır” [İnqilab və mədəniyyət jurnalı, 1929: 27].  

Lakin, o dövrdə ölümün gözünə dik baxan bəzi ziyalılar (Üzeyir Hacıbəyov, Əfrasiyab 

Bədəlbəyli, Cəfər Cabbarlı, Mikayıl Müşfiq və b.), azlıq təşkil etsələr də, dövrü mətbuatda M. 

Quliyevin məlum məruzəsini tənqid etdilər. Tar alətinə olan ögey münasibətə cavab olaraq 
Ə.Bədəlbəyli “Tar üzərinə mühakimə münasibətilə” məqaləsində yazırdı: “Tar Azərbaycan 

xalqının musiqi instrumentidir. Tarın nota ilə çalınması işində böyük müvəffəqiyyətlər vardır. 

Tarı “muzeyə göndərmək” təşəbbüsü yanlışdır. Tarın tərəqqi yolunu kəsməməli. Beynəlxalq 

musiqi alətlərindən başqa, hər xalqın özünəməxsus bir çox musiqi aləti dəxi vardır. Bunların 

bəzisi öz qayırılışı, səsi və dəyərinə görə çox geniş intişar tapdığından (ingilis tütəyi kimi) 

beynəlxalq musiqi instrumentləri sırasına daxil olur. Bəziləri isə tərəqqi etmir, öz ibtidai 

halında qalırlar (saz kimi). İnqilabdan sonra Şuralar İttifaqında xalq musiqi instrumentləri 

geniş intişar tapmışlardır. İşçi klubları, kəndli guşələri, qızıl ordu hissələrində xalq musiqi 

instrumentləri dərnəkləri təşkil olunmuşdur. Avropa və Amerika ölkələrində də hər xalq öz 

musiqi instrumentinə “mülki hüquq” verməyə, onu beynəlxalq musiqi instrumentləri ailəsinə 
daxil etməyə çalışır. Bizim xalq musiqi instrumentlərindən ən çox tərəqqi və intişar edəni – 

tardır. Bir çoxları tarın Azərbaycan musiqi instrumenti olmadığını və rozəxanlar, 

mərsiyəxanlar ilə birlikdə İrandan gəldiyini və böyləliklə də xalis İran musiqi instrumenti 

olduğunu söyləyirlər. Bu fikir çox da doğru deyildir. Əgər tar, Azərbaycana İrandan gəlmişsə, 

hər halda tarın İranda icad edildiyi dəxi doğru deyildir. Miladdan 2000 il qabaq misirlilərin 

“Nabla” adlı musiqi instrumenti tarın ibtidai bir şəklindən başqa bir şey deyildir. Misirlilərin 

nablası, İranda Əbu Nəsr Farabi tərəfindən təkamül edilmiş, İran tarı halına salınmışsa, 

Azərbaycanda da İran tarı məşhur tar çalan Sadıq tərəfindən büsbütün dəyişdirilmiş, 

azərbaycanlaşdırılmışdır...” [Bədəlbəyli: 1929, №9.]. Və beləliklə milli musiqimizə qarşı 

başladılmış bu kompaniyanı durdurmaq mümkün oldu. 

Sovetləşmə dövründə dil siyasəti  
Azərbaycanda dil siyasətinin yürüdülməsi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründən 

başlayır və bu dövrdə görülən genişmiqyaslı işlər ayrıca tədqiqat mövzusudur. 1920-ci il aprel 

işğalı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti milli süquta uğradıldı. Cümhuriyyətdən 

sovetləşməyə keçid siyasi-ideoloji xarakteri etibarilə tamam fərqli bir dövlət-idarəçilik 

sisteminin qərarlaşdırdı. Digər sahələrdə olduğu kimi dövlət dil siyasəti də dəyişdi.  

Formal müstəqil ölkədə sovetləşmənin ilk onilində milli-mədəni və mənəvi dirçəliş 

dalğası, eləcə də "Bir dəfə yüksələn bayrağın bir daha enməyəcəyinə" olan inam hələ 

tamamilə sönməmişdi. Əslində, «bolşevik ideoloqları xalqı öz tarixi köklərinə, milli 

dəyərlərinə özgələşdirmək üçün mədəni irsə nihilist münasibət yaratmaq kimi, hətta sonralar 

Lenin tərəfındən tənqid edilən proletkultçu metodlardan istifadə edirdilər». Lakin mərkəzi 
hakimiyyət zor, güc və siyasətlə sovetləşdirdiyi milli respublikaları nəzarətdən heç cür 

buraxmaq fikrində deyildi. Odur ki, yerlərə, regionlara, millətlərə hücumlar edilsə də, bəzən 

güzəşt kimi görünən hərəkətlərə də yol verirdi. Rejim gələcək siyasi ambisiyalarını tamamla-

maq üçün bir sıra gedişlər etməkdə idi. Belə ki, mədəni inqilab adı altında əski əlifbadan (ərəb 

əsaslı Azərbaycan əlifbasından) latın əsaslı əlifbaya keçid ardıcıl olaraq müzakirə edilir, dil 
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məsələsi ümumtürk kontekstində təqdim olnurdu. 1922-ci ildə N.Nərimanovun başçılıq etdiyi 

xüsusi komitə geniş müzakirələrdən sonra latın qrafıkası əsasmda yeni Azərbaycan əlifbasının 

layihəsini mətbuatda dərc etdirdi. N.Nərimanova görə ana dili təkcə milli mənliyin deyil, həm 
də, milli yaddaşın, milliözünüdərkin ən ali simvolu, kodu və açarı kimi təqdim olunur. 

Təlimin ana dilində aparılması ideyası onun pedaqoji fikirlərinin əsasını təşkil edirdi. 

"Millətin dilini bilmədən, onun dərdinə dava etmək çətindir", - deyən N.Nərimanov müəllim 

işini həkimliklə müqayisə edir və göstərirdi ki, "həkim azara görə dərman verdiyi kimi, 

müəllim də tələbə görə bilik verməlidir" ...”İnsanın dili onun qanıdır. Qan təmiz olanda ürək 

yaxşı işlədiyi kimi, dilin də saf olması millətin tərəqqisinə səbəb olur”. (Əhmədov, 2010: 

№13) 

1923-cü ildə isə Azərbaycan MİK və XKŞ 1924-cü ildən başlayaraq ərəb əlifbası ilə 

yanaşı yeni əlifbanı da rəsmi olaraq dövlət əlifbası kimi qəbul etmək haqqmda dekret 

imzaladı. Bunun ardınca S.Ağamalıoğlunun sədrliyi ilə Moskvada şərqşünasların toplantısı 

(15 sentyabr 1925-ci il) keçirildi ki, həmin toplantı əlifba məsələsini həll etmək üçün Bakıda 
türkoloqların qurultayının çağrılmasmı qərara aldı. (Каграманлы, 2012: 24-29) 

26 fevral-5 mart 1926-cı ildə Bakıda keçirilmiş və tarixə I Türkoloji Qurultay kimi 

daxil olmuş bu möhtəşəm forum sovet hakimiyyətinin ilk illərdə qazanılmış dil siyasəti 

təcrübəsini ümumiləşdirdi (təbii ki, burada XX əsrin əvvəllərində, xüsusilə Cümhuriyyət 

dövründə yaranan təcrübə də ehtiva olunurdu), yalnız yeni əlifbaya keçidin zərurətini təsdiq 

etməklə qalmayıb, terminologiya, ədəbi dil normaları və s. aktual məsələlər ətrafında da 

müzakirələr açaraq ciddi qərarlar qəbul etdi. Sonralar I Türkoloji Qurultayın kifayət qədər 

obyektiv şəkildə və yüksək akademik səviyyədə müzakirə edilib qəbul olunan qərarları 

tədricən yenidən «müzakirə edilməyə», dövrün siyasi-ideoloji konyukturası mövqeyindən 

redaktə olunmağa başlasa da, nə 20-ci illərin ikinci, nə də 30- cu illərin birinci yarısında 
Azərbaycan türkcəsinin dövlət dili kimi inkişafının qarşısını almaq mümkün olmadı. Sovet 

hökuməti ilə Türkiyə Cümhuriyyəti arasmdakı anlaşma nəticəsində 1924-cü ildən etibarən 

Azərbaycan məktəblərində dərs demək, proqram və dərsliklər hazırlamaq məqsədi ilə 

türkiyəli müəllimlər dəvət edildilər. Onların Azərbaycandakı fəaliyyəti uzun sürməsə də, dil 

proseslərinə təsirləri ötəri olmadı. 20-ci illərin ikinci, 30-cu illərin birinci yarısında 

Azərbaycan ədəbi dilində Türkiyə türkcəsi elementlərinin (fonetik, leksik və qrammatik 

səviyyələrdə) geniş meydan alması həmin fəaliyyət və təsirin nəticəsi idi.  

Birinci Türkoloji Qurultayın Azərbaycanda keçirilməsi bütövlükdə siyasi rejim tərəfindən 

düşünülmüş, ssenariləşdirilmiş “faciə səhnələri”nin yaranmasına xidmətdən yan keçmədi. 

Belə ki, mərkəz qurultayın keçirilməsinə rəvac verməklə, sanki opponentlərinin 

milliözünüdərk, milli şüur, milli dirçəliş, ümumtürk milli-mənəvi dəyərlər və s. bu kimi 
fikirlərinin ifadə edilməsinə geniş meydan açmaqla qarşısına belə bir məqsəd qoymuşdu: 

onların millət olaraq gələcəyə baxış perspektivlərini bir daha müəyyənləşdirmək, buna 

müvafiq olaraq növbəti illər üçün cəza tədbirlərini planlaşdırmaq. Yəni, niyyət imperiya 

siyasətinə xidmətdə idi: ümumtürk milli-mənəvi dəyərlərdən uzaqlaşdırma strategiyasına 

dayanan daxili milli siyasəti gerçəkləşdirmək. Dil faktı türk xalqlarının mədəni inteqrasiya-

sında, birləşməsində genetik baxımdan qohumluğunun işbat edilməsində əsas amillərdəndir.  

SSRİ-də çoxlu müstəqil türk "millət"lərinin və onların "milli ədəbi dil"lərinin yaradılması 

ümumtürk milli birliyə açılan qapıların bağlanması,  latın əlifbasına sürətli keçid əski əlifba 

ilə yazılan minillik  yazılı mənbələrin məhvi və ya ondan uzaqlaşdırılması, növbəti mərhələdə 

ondan da sürətlə kiril əlifbasına keçid isə  ruslaşdırılma siyasətinini əsas elementlərindən idi.  
Və bu növbəti onillkdə yekunlaşdı.  

Azərbaycandan  Qurultayda iştirak edən on yeddi nəfər nümayəndənin biri –Səmədağa 

Ağamalıoğlu  1930-cu ildə dünyasını dəyişib, başqa yerdə qalan bütün nümayəndələr 1937-ci 

il repressiyasının qurbanı oldular. Qurultayda baş verən hadisələr, irəli sürülən fikirlər 1937-ci 
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ildə baş verəcək qanlı repressiyanın əsas istinad nöqtələrindən biri oldu. (Birinci Türkoloji 

Qurultay, 2016:  12) 

Hələ Qurultay başlamamışdan əvvəl  9 dekabr 1925-ci ildə Türkiyənin qurultayın işinə 
ideoloji təsirinin qarşısını mümkün qədər azaltmaq üçün Türkiyədən nümayəndələrin 

gəlməsinə mane olmaq məqsədilə  Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublikası 

Birləşmiş Dövlət Siyasi İdarəsi bir neçə nəfəri həbs etdi və bununla da Moskva Türkiyə 

diplomatlarını gərginlik altında saxladı. Qurultaya qatılan 131 nümayəndədən Türkiyəni, ikisi 

başqa millətdən və biri rəsmi şəxs olmaqla cəmi 5 nəfər təmsil edirdi: prof. Əli bəy 

Hüseynzadə, prof. Mehmet Fuad Köprülüzadə, prof. Yulius Mesaroş (macar), prof. Paul 

Vittek (alman) və Bakıdakı Türkiyə konsulu Fərid Xurşid. Qurultaya təkcə Moskvadan 17, 

Leninqraddan 12 nümayəndə gəlişini nəzərə alsaq bu sayın Türkiyə Cümhuriyyəti üçün çox 

kiçik rəqəm olduğu danılmazdır (Tahirzadə, 2016: 33). 

Bütünlükdə “1926-cı il Birinci Bakı Türkoloji qurultayı, hər şeydən öncə, bir siyasi tarixdir. 

Sovet imperiyasında slavyanlardan sonra kəmiyyətcə ikinci olan türklərə qarşı yönəlmiş dil, 
əlifba, mədəniyyət pərdəli manqurtlaşdırma, soyqırım və emiqrasiya siyasəti, Türkiyə 

Cümhuriyyətinin türk xalqları ilə birgə türk xalqlarının birliyinin konsepsiyası olacaq dil, 

əlifba, mədəniyyət siyasəti və Avropanın (konkret olaraq Fransa, Almaniya və İngiltərənin) 

Şərqə və Sovetlərə qarşı strategiyasının müəyyənləşməsində Birinci Türkoloji qurultayın 

müstəsna rolu və əhəmiyyəti var".  " 100-dən artıq iştirakçının, seçmə alim və mütəfəkkirin 

əksəriyyətinin həbsi və fiziki məhvi ilə bitən bu qurultay yaxın tarixin ən böyük ziyalı - alim 

soyqırım sənədidir" (Nərimanoğlu- Ağakişiyev, 2006:4).  
Sovet hökuməti nə 20-ci illərdə, nə də 30-cu illərin ortalarına qədər Azərbaycanda, ümumən 

Sovetlər Birliyinin tərkibinə daxil edilmiş digər türk respublikalarında ərəb əlifbasından kirilə 

keçmək ideyasını gerçəkləşdirmək gücündə və  fikrində deyildi. Belə ki,  1923-1939-cu illər 
arası SSRİ-də 50 dil latınlaşmaya məruz qaldı. 1936-cı ildən çar Rusiyası zamanında 

başlanılan məqsədyönlü ruslaşdırma siyasətinin son mərhələsi baş verdi. SSRİ-nin bütün 

dillərinin kiril əlifbasına keçid kompaniyasına start verildi (Xürrəmqızı, 2016:20). Qeyri-

slavyan mənşəli xalqları, xüsusilə türkləri sıxışdırmaq strategiyası götürən Moskvanın, bir 

tərəfdən türk dillərini (və xalqlarnı) qarşılıqlı əlaqələrdən məhrum etmək, digər tərəfdən, 

həmin xalqlar arasmda rus dilini yaymaq siyasətinin ən açıq təzahürü 1929-cu ildə qəbul 

edilmiş latın əlifbasının on il sonra qəflətən kirillə əvəz edilməsi oldu.  “1940-cı il üçün gürcü, 

erməni və idiş dillərindən (həmçinin latış, fin, eston, litva) başqa bütün dillərin əlifbası 

məcburi şəkildə kiril qrafikasına keçirildi.” (Xürrəmqızı, 2016:20). Dövlət idarələrində rus 

dilinin mövqeyinin gücləndirilməsi, Azərbaycan KP MK rəhbərliyində azərbaycanlı olmayan 

və yerli xalqın dilini nəinki bilməyən, hətta ona həqarətlə baxan kadrların sayının artması, 
dövlət təhlükəsizlik orqanlarınm Azərbaycan ziyalısını kütləvi şəkildə «millətçilik»də 

təqsirləndirərək məhv etməsi, orta və ali təhsildə ruslaşdırma və s. dövlət dil siyasəti 

sahəsində demokratik mərhələnin bitib irtica mərhələsinin başlanması demək idi. 50-ci illərin 

ortalarına - Stalin rejiminin çökməsinə qədər davam edən bu mərhələdə dövlət dilinin: yüzilər 

boyu işlənmiş adı (türk dili, yaxud Azərbaycan türkcəsi) dəyişdirildi; ona ölkənin, dövlətin 

adı (Azərbaycaıı dili) verildi; elitar mövqeyi məhdudlaşdırıldı, digər sovet türk 

respublikalarının dövlət dilləri bir-biri ilə təmasdan, qarşdıqlı əlaqələrdənı məhrum edildi - 

rus dili nəinki qeyri-türkdilli, hətta türkdilli xalqlarla iünsiyyətdə yeganə vasitəyə çevrildi və 

s. Bu mərhələdə dövlət dil siyasətinin xarakterini göstərən əlamətlərdən biri də o idi ki, I 

Türkoloji Qurultaym qərarları üzərinə qalın qara pərdə salındı. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi 
həmin qurultayda iştirak etmiş türkoloqlarm, demək olar ki, hamısı repressiyaya məruz qaldı 

və «türk» sözünün işlədilməsi qadağan edildi. Azərbaycan türkcəsinə (və Azərbaycan 

türklərinə) qarşı yerli rəhbərlərin əli ilə törədilən repressiyalarm ideoloji aspekti daha amansız 

idi. Məhz 30-cu illərdə Azərbaycan xalqının etnik mənşəyi (etnogenezisi) onun dil mənşəyinə 

(qlottogenezinə) qarşı qoyuldu və belə bir antihumanist (aqressiv) ideya formalaşqdırıldı ki, 
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guya Azərbaycan xalqı İran mənşəli etnosların inteqrasiysı əsasında təşəkkül tapmış, sonradan 

(XI-XIII əsrlərdə) Azərbaycana yürüş etmiş səlcuq türklərinin bəsit dilini qəbul etmişdir. 

(Əhmədova, 2010:43). 
Bütünlükdə sovet hakimiyyətinin ilk on illiyində dövlət idarələrində Azərbaycan dilinin 

nüfuzu yüksəldilsə də, sonrakı iyirmi ildə mərkəzin gerçəkləşdirdiy imperiya siyasətinin rus 

dilinə qazandırdığı yersiz “nüfuz” xalqm hüququnu pozmaqla milli dəyərlər ən ağır zərbə idi. 

Sovet “ailə modeli”: “hüquq bərabərliyi” və təzadlar 

Hər bir millətin dili və dini, mədəni-mənəvi irsi onun dəyərlər sistemini özündə ehtiva 

edir. Totalitar rejim xalqların milli-mənəvi dəyərlərinə müxtəlif formalarda, məhv etməyə 

çalışırdı. Məqsədli şəkildə kənar ideyaları və adətləri cəmiyyətə nüfuz etdirməklə onları milli 

adət-ənənələrin nüvəsinə daxil edir və özəyi dağıtmağa çalışırdılar. Tarixin təhrif edilərək 

gənclərə ötürülməsi və tarixi yaddaşın silinməsi prosesinə başlanılmışdı. Bunun üçün 

insanların beynini işğal etmək lazım idi. Total rejimdə məktəblər bu niyyətin 

gerçəkləşməsində geniş meydana çevrilməkdə idi. Belə ki, ilk gündən məktəblərdə dərs alan 
gənclərin vətənpərvər ruhda yetişməməsi üçün rejim öz gizli niyyətlərini  realaşdırmağa 

başladı. 

Nikah və ailə ilə bağlı de-fakto və de-yure  

Ailə dövlətin və cəmiyyətin əsasını təşkil edən ən mühüm institutlarından biri olduğu kimi 

hər bir dövlətdə ailə hüquqlarının həyata keçirilməsi və müdafiəsi qanunvericiklə  müəyyənləşir. 

Nikah könüllü razılıq əsasında bağlanılır. Qarşıda duran əsas məsələlərdən biri erkən nikahların 

qarşısının alınması idi. Azərbaycan SSR-də qadının nikah yaşı xüsusi qanunvericilik aktına görə 16 

yaş təsdiq edilmişdir [AR MDA: f.379, iş 1039, v.1; AR MDA: f.379, siy.1, iş 1101, 37 v.20-27].  

Lakin real həyatda bu hüquqi normaları tətbiq etmək çox çətin idi. Onların pozulmasına 

qarşı mübarizə mexanizmi yox dərəcəsində idi. 1926-cı ilədək bu məsələ ətrafında mətbuatda qızğın 
müzakirələr aparılırdı. Ayna Sultanova 20 avqust 1926-cı ildə çap etdirdiyi məqaləsində nikah yaşı 

ilə bağlı fikirləri elmi cəhətdən əsaslandırmış, nikaha daxil olan oğlan və qızların fiziki yetişkənliyi-

nin nə dərəcədə olması və insan orqanizminə təsirini ətraflı şərh etmişdir. O da Xalq Səhiyyə 

Komissarlığı nəzdindəki Tibbi Şuranın verdiyi rəyə əsaslanaraq Xalq Ədliyyə Komissarlığının yaş 

həddinin azaldılması haqqındakı fikirlərinə qəti etiraz etmişdir. Qəzetin növbəti saylarında bu 

məqalə prioritet məsələ kimi geniş müzakirə obyektinə çevrilmişdir [Kommunist qəz., 1926:28 

sentyabr; Бакинский рабочий, 1926:9,10, 20, 26, 28, 30 сентября, 5 ноября].  

Kişi və qadınların de-fakto bərabərliyi ilk öncə qadının de-yure – hüquqi bərabərliyindən 

başlanır və «sosialist inqilabı»nın Azərbaycan qadınına verdiyi hüquqi azadlıq qısa zaman kəsiyində 

tam reallaşa bilməzdi. Mövcud sosial-ictimai münasibətlərin keçmişə bağlılığı hələ çox güclü idi. 

Qadınlar bəzən rəsmi şəkildə ərindən öz arzusu ilə boşanmaq istədikdə şəriət qanunlarına görə 
boşanma ala bilməzsə, təkrar 2-ci nikaha daxil ola bilmir və çıxılmaz vəziyyətə düşürdü (CM-nın 96 

«a» maddəsinə görə). Çünki şəriətə görə kişilərdən fərqli olaraq qadınların boşanma hüququ yox idi. 

Azərbaycan SSR MİK bu məsələnin qanuni yolla həll edilməsini Xalq Ədliyyə Komissarlığına 

tapşırmışdı. 

Həmin dövr aşağıdakı məişət təzahürləri ASSR-də cinayət qanunvericiliyinə əsasən sosial-

təhlükəli cinayətlər hesab edilirdi:  

Çoxarvadlılıq, qadının aldadılaraq satış məqsədilə qaçırılması, onların pritonlara 

yerləşdirilməsi, istismar və digər məqsədlərlə istifadəsi; qadının razılığı olmadan nikah məqsədilə 

qaçırılması; nikah yaşı çatmayanlarla nikaha girmə; nikah yaşı çatmadıqda və ya qanuni nikah ləğv 

edilmədiyi halda din xadimlərinin şəriətlə nikah bağlaması; qadının azadlığa çıxmaq və öz 
hüquqlarının bərpası yolunda mübarizə zamanı öldürülməsi; nikah yaşı çatmayanların nişanlanması 

və s. (MİK-nın 10 iyun 1923-cü il, 15 noyabr 1924-cü il, 26 dekabr 1925, 9 fevral 1926-cı il; 15 no-

yabr 1924 qətnaməsi. /A.M №7, m.295-23; A.M.7 m.295-23; A.M.№12,m.30; A.M.8.12m.308-24; 

A.M.m.308, №12-20; A.M. 812, m.308-24). 
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Dövri mətbuatda qadın zorakılığı və qadın fahişəliyi ilə bağlı ciddi müzakirələr davam 

edirdi. Məsələn, Boqdanovun « Бакинский рабочий » qəzetinin 1926-cı il 20 sentyabr və 4 noyabr 

tarixli saylarında dərc edilmiş «Рынок разврата» və «Два примера о проституции » [Богданов, 
1926 ] məqalələrində Bakı dəniz sahilində ucqarlardan gələn və «fahişəliklə» məşğul olan 

qadınların çoxalması göstərilirdi. Müəllif günahsız qurbanların belə bazara düşmə səbəblərinə 

toxunur və diqqəti üzdə görünməyən bir cəhətə yönəldirdi: «Sovet hökuməti fahişəliyin qarşısının 

alınması məqsədilə bütün mübarizə formalarından istifadə edir. Artıq o istehlakçıya (müştəriyə) 

qarşı mübarizəyə başlamalıdır». 

Əslində nə baş verirdi? Sovet hökuməti Azərbaycan milli ailə modelini dağıdırdı. Ərlərinin, 

ailə başçılarının razılığı olmadan qadın və qızları təhsil almaq adı ilə Bakıya gətirir (fikrimizcə bu 

proses tədricən uyğunlaşma şəraitində baş verməli idi-G.İ.), onları lazımı təyinatı yerlərdə yerləşdirə 

bilmir, zəruri gündəlik yaşam ehtiyacları ödənməyən ucqar kəndlərdən gələn çarəsiz qız və qadınlar  

gecələri küçələrdə, dəniz sahilində keçirməyə məcbur qalıb pozulurdular. Deməli, dolayısı yolla 

istehlakçının özü elə məhz sovet hökuməti idi. Növbəti mərhələdə ailə başçıları tərəfindən 
“namusunu təmizləmək” məqsədilə öldürülən bu qadınların ərləri “qolçomaq” damğası ilə 

törətdikləri cinayətə görə güllələnirdilər. İkinci bir halda ictimai rəy köhnə mövqelərdən birdən –

birə uzaqlaşmır, adət-ənənələrin möhkəm kök saldığı cəmiyyət ictimai işlərə meyl edən qadınlara 

qarşı sərt münasibətini dəyişmək istəmirdi. Məsələn, 1931-ci ildə seçkiqabağı kompaniyada fəal 

qadınların öldürülməsi ilə bağlı göstərilir ki, Balakəndə Firdost İsmayılqızı sovet ictimai işində və 

seçkiqabağı kompaniyada iştirakına görə «qolçomaq» əri tərəfindən öldürülmüşdü [AR MDA: 

f.379, siy.1, iş 3667, v.1-2]. Nəticədə ailədə kimsəsiz qalan uşaqlar yaxşı halda müxtəlif şəhərlərdə 

yetimlər evlərinə göndərilir və beynəlmiləl tərbiyə alırdılar. Onların Azərbaycan milli-mənəvi 

dəyərlərini hansı formada daşıyacağı məlum deyildi.  

Hökumətin xüsusi qərarına əsasən 8 sentyabr 1923-cü ildən sonra bağlanan dini nikahlar 
heç bir hüquqi qüvvə daşımırdı. Kəbin aktının etibarlılığı üçün nikaha daxil olanların imzası tələb 

edilmir, sadəcə olaraq göstərilən şəraiti təsdiq edən molla və şahidlərin imzası kifayət edir. Qəbul 

edilmiş qərara əsasən kəbin aktının və mehrin etibarlılığı 1927-ci ilə qədər qüvvəsini saxlayırdı. 

Bütün cəhdlərə baxmayaraq rejim bu məsələlərdə öz istəklərinə nail ola bilmirdi. Köhnə adət-

ənənələr, ictimai şüur problemlərin qalmasını şərtləndirirdi. 1926-cı ildə xalq məhkəmələrində qa-

dınlarla bağlı  1269 işə baxılmışdır ki, onlardan 355-i boşanmalar haqqında, 84-ü əmlak iddiaları, 

15-i kəbin pulları haqqında, 382-si aliment alınması haqqında, 433-ü isə digər məsələlərlə baglı idi. 

[AR  MDA: f.379, siy.1, iş 2907, v.27]. 

Qadının həyat və hüquqi statusunun yaxşılaşdırılması məqsədi ilə hazırlanmış qanun 

layihələrinin birində aşağıdakı təkliflər irəli sürülürdü [AR MDA: f.379, siy.1, iş 1509, v.10]:  

1. Kişi ilə qadın nikaha daxil olduqda alimentin mahiyyəti (alınması) haqqında xəbərdarlıq 
edilir, yalan məlumatlar üçün cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir.  

2. Bütün hüquqi dəyişikliklər, ər və arvadın familiyalarının dəyişməsi və ya birləşdirilməsi 

qadının sərbəst razılığından asılıdır (maddə 26-29). 

3. Nikaha daxil olan cütlüklərin ümumi əmlak üzərində sahiblik və istifadə hüququ qadının 

və ərin birinin o birinə nisbətən hüquqlarının azalması istiqamətində olmamalıdır; qarşılıqlı şəkildə 

birgə nikahda olduqları müddətdə qadının uşaqlara baxması, ev işləri ilə məşğul olması ərin vəsait 

qazanmaq üçün gördüyü işlə bərabər tutulur (maddə 30-31).  

4. Ər və arvad bir-birinə maddi cəhətdən kömək etməlidir. Aliment təkcə əmək qabiliyyəti 

olmadığı halda deyil, həm də işsizliyə görə də verilir (maddə 32). 

5. Dul qalmış arvad ərin miras qalmış əmlakından pay almaq hüququna malikdir. Əgər 
vəsiyyətnamə mövcuddursa, varislər arasında ödəmə mütənasib qaydada aparılmalı, alınan pay 

vərəsəlik üçün nəzərdə tutulan yekun paydan çox olmamalıdır (maddə 32, əlavə 1).  

6. Aylıq alimentin verilməsi zamanı aliment verənin qərarına əsasən 6 aylıq məbləğ 

qabaqcadan ödənilə bilər. Qüvvədə olan qanun yalnız əmək gəliri ilə dolanan və aztavanalı 

kəndlilərə aid edilmir (maddə 32, əlavə 2).  
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7. Əkinçilik təsərrüfatında çalışan əməkçilərdən aliment alınan zaman təkcə ümumi 

əmlakdan tutulan payla kifayətlənmək olmaz, cavabdeh ümumi təsərrüfatda işləyirsə və torpağın 

ayrılmasına, mal-qaraya toxuna bilmirsə, onda puldan əlavə təsərrüfat məhsullarından aliment 
verilməlidir (maddə 33); 

8. Nikah pozulduqdan sonra alimentin alınması nikaha qədər və nikah pozulduğu gündən 

etibarən bir il ərzində əmək qabiliyyətini itirən keçmiş ər-arvad və həmçinin nikah pozulduğu 

gündən etibarən bir il müddətində işsiz olan keçmiş ər-arvad aliment almaq hüququna malikdir. 

(maddə 36). 

9. Valideynlər və uşaqlar arasında qarşılıqlı münasibət uşaqların marağına xidmət edir və bu 

həm əməkçi kollektivlərin, həm də dövlətin qarşısına qoyduğu əsas məqsəd və vəzifələrdən biridir. 

Valideynlərin fəaliyyəti qəyyumluq orqanlarının nəzarətində olur və onlar məhkəmənin qərarı ilə 

uşaqların onlardan alınması ilə valideynlik hüququndan məhrum edilə bilərlər, amma bu onları 

uşaqların saxlanması üçün gələcək xərclərdən və onların tərbiyələndirilməsindən azad etmir (maddə 

45 və 64). 
10. Uşaqların saxlanılması məsuliyyəti hər iki valideyn üçün eynidir. Uşaqların yetkinlik 

yaşına çatana qədər hər iki valideyn onların bütün maddi, mənəvi ehtiyaclarını ödəməlidirlər. 

Burada tərəflərdən birinin maddi vəziyyəti də nəzərə alınmalıdır (maddə 55 və 61). 

11. Sığorta və ya sosial təminat iddiadan imtina etməyə əsas vermir, valideynlərin ehtiyacı 

məsələsini və onlara vəsaitin ayrılması məhkəmənin nəzərinə çatdırılır (Maddə 62 və layihəyə 

əlavə). 

12. Yetkinlik yaşına çatmamış bacı və qardaşlar əsaslı olaraq valideynlərdən onlara miras 

ala bilmədikdə, kifayət qədər imkanı olan bacı və qardaşlardan aliment ala bilərlər (maddə 66). 

13. Ehtiyacı olan baba və nənə imkanı olan nəvələrindən aliment ala bilər (maddə 67). 

14. Ana və uşağın maraqlarının müdafiəsi baxımından nadir hallarda təsadüf edilsə də, ata 
uşaqdan imtina edərsə, uşağın saxlanması üçün atadan vəsait alınır; belə hallarda qadın VVAQ 

orqanlarına müraciət etməklə uşağın atasının kimliyini ərizə yazmaqla bildirir... (maddə 41, 43). 

15. Valideynlər haqqında qeydlər düzgün verilmədikdə, maraqlı şəxs atalığı və ya analığı 

sübut və ya inkar etmək üçün məhkəməyə müraciət edə bilər (maddə 39). 

16. Övladlığa götürmə zamanı övladlığa götürülənin yaşı 1-dən az olmamalıdır, övladlığa 

götürülən uşaq doğma uşaqlarla eyni hüquqa malikdir (maddə 76, 74). 

17. Qadınlara hüquqi kömək ümumi qaydada aparılır [AR MDA: f.379, siy.1, iş 1422, v.11-

14]. 

Azərbaycan Respublikasında ailə-nikah, qəyyumluq və vətəndaş vəziyyəti ilə bağlı 

məsələlərə dəqiq aydınlıq gətirilməsi ilə bağlı Azərbaycan SSR MİK vətəndaşların yaş həddinin 

təyin edilməsində həkim-ekspertlərin və icraiyyə komitələrinin iştirakı barədə VM-nın 222 
maddəsində dəyişikliklər etmək haqqında 19 dekabr 1929-cu ildə xüsusi qətnamə qəbul olunur [AR  

MDA: f.379, siy.1, iş 2907, v.2]. 4 sentyabr 1929-cu ildə Azərbaycan SSR MİK və XKS tərəfindən 

Azərbaycan SSR qanunlar məcəlləsində «Ailə, nikah və qəyyumluq haqqında qanun»a yeni əlavələr 

edilir: a) uşaqların valideynləri öldükdə,  b) valideynlərin uşaqları saxlamağa kifayət qədər vəsaiti 

olmadığı hallarda yetkinlik yaşı çatmayan və ehtiyacı, əmək qabiliyyəti olmayan uşaqların 

saxlanmasında ögey ana və ögey ata da məsuliyyət daşıyır: 

Ögey ata və ya ana əgər uşaq valideyni ölənə qədər onların öhdəsində olarsa, göstərilən «b» 

maddəsinin qüvvəyə mindiyi müddətədək onlar bu məsuliyyəti daşımağa məcburdur. Ögey oğul və 

ya qız 10 ildən artıq müddətdə ögey ata və ya ananın himayəsi altında yaşadığı halda ögey ata və ya 

ananın ehtiyacı və ya əmək qabiliyyəti olmadıqda onları saxlamağa borcludurlar [AR MDA: f.379, 
siy.1, iş 2720,1,v.1-2; AR MDA: f.379, siy.1, iş 2801,v.1-2]. 

Bu dövr qəbul edilmiş qərar, sərəncam, fərman və qanunların çox böyük əksəriyyəti kağız 

üzərində qalırdı. Çox vaxt bu rəsmi sənəd və hüquqi normalar RSFSR-dəki müvafiq sənədlərin 

mexaniki olaraq Azərbaycana «köçürülməsi» təəssüratı yaradırdı. Məsələn, elə bu qərarda nəzərdə 

tutulurdu ki, «…Anaların və uşaqların mühafizəsinin kəndlərdə daha geniş təşkili üçün kəndli 
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qadınların hamiləliyi ilə bağlı sığorta haqqında təşkilatlarla qarşılıqlı məsələ qaldırılıb işlənilsin…». 

Lakin həyat reallıqları hamar kağız üzərində qalan pafoslu qərarlardan kəskin şəkildə 

fərqlənirdi. Elə təkcə respublika rəhbərlərinin adına yazılmış şikayət ərizələrindən məlum olur 
ki, qadınlara qarşı həm ayrı-ayrı şəxslər, həm də dövlət bürokratiyası tərəfindən törədilən 

qanunsuzluqlar və özbaşınalıqlar geniş miqyas almışdı [AR MDA: f.57, siy.1, iş 1556]. 

Qadınların tarixən əldə etdiyi siyasi təcrübəsinin xüsusiyyətlərinin çağdaş siyasi proseslərdə 

gender bərabərsizliyinin mənbəyi olduğunu aşkara çıxarırdı. Hətta rəsmi kommunist mətbuatı 

(məs.«Bakinskiy raboçiy» 13.X.1926) belə etiraf edirdi ki, bəzi uğurlara baxmayaraq tədbirlərin 

çoxu kağız üzərində qalırdı. Yəni, de-fakto və de-yure bir-birini təsdiqləmirdi. 

Sovet  dövlət siyasətində «şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı» və milli-mənəvi dəyərlər 

Məlumdur ki, insan amili və onun cəmiyyətdə rolu sosial-iqtisadi inkişafı gücləndirmək 

üçün əsas cəhətlərdən biridir. İnqilabi dəyişikliklərin yaradıcısı olan insan praktikada formalaşır və 

ictimai tərəqqinin hərəkətverici qüvvəsi kimi çıxış edir. Tərəqqinin son məqsədinə çatmaq üçün 

siyasi və psixoloji cəhətdən yetişmiş kamil şəxsiyyətlərin olmasına ehtiyac duyulur. Lakin inzibati 
amirlik prinsipi ilə idarə olunan totalitar sovet rejimində ictimai həyat da, iqtisadiyyat da dövlətin 

inhisarında olduğundan «şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı» kölgədə qalırdı. Verilən siyasi qərarlara 

müvafiq aparılan tənzimləmələr isə zamanın mövcud obyektiv şəraitinin tələbləri ilə üst-üstə 

düşmür, sovet totalitar rejiminin təbliğ etdiyi dəyərlər və məqsədlər real həyatla uzlaşmırdı. Bu isə 

cəmiyyətin üzvlərinin rejimə qarşı gizli və ya açıq şəkildə etirazına, müqavimət göstərməsinə gətirib 

çıxarırdı.  

Belə bir rejimdə sosialist həyat tərzinin formalaşması prosesində insanın bir şəxsiyyət kimi 

rolu və yeri nədən ibarət idi və bu proses milli-mənəvi dəyərlərin formalaşmasını özündə ehtiva 

edirdimi?  Məktəblərin, fabrik və zavodların, dövlət idarələrinin qapısını insanların üzünə açan sovet 

hakimiyyəti onlara paradoksallıqla dolu sənayeləşmə və kollektivləşmə dövrünü yaşatdı. Kişi və 
qadın bərabərliyi öncə qadının hüquqi bərabərliyindən başlanır və sosialist inqilabının Azərbaycan 

qadınına verdiyi hüquqi azadlıq qısa zaman kəsiyində reallaşa bilməzdi. Keçmiş ictimai mü-

nasibətlərin çox güclü qalıqlarını özündə yaşadan quruluş cəmiyyətdəki dəyişikliklərə tez bir 

zamanda adaptasiya edə bilmədiyindən qadının şəxsiyyət kimi azadlığına sanki düşmən kəsilmişdi. 

Qadının ailədəki funksiyasında baş verən dəyişiklər, onun cəmiyyətdə rolunun artması, ailə qay-

ğılarının yerinə yetirilməsi, əmək fəaliyyətində cəlb olunduğu ağır fiziki iş əslində qadın 

şəxsiyyətinin yeni sosialist istismar formasına gətirib çıxarırdı. Məişətdə ağır fiziki işlə yüklənmiş 

qadının uşağın sağlam böyüməsinə və təlim-tərbiyəsinə ayrılacaq vaxtın əmək prosesinə sərf etməsi 

üzündən qadın gördüyü fiziki işdən zövq almırdı. Sovet cəmiyyətinin totalitar rejim olduğunu dərk 

edən Azərbaycanın «şəxsiyyət» kimi inkişaf etmiş qadınları ictimai-siyasi həyatda baş verən 

dəyişiklikləri düzgün qiymətləndirirdilər. Məlumdur ki, Azərbaycan mental adətlərinə görə uşağı 
olan qadın 40 gün  müddətində  qorunmalıdır.  Bu min illik xalq təbabətinə və Quran ayələrində öz 

əksini tapmış dərin elmi əsaslara söykənirdi. Amma sovet amirlik aparatı «Qəhrəmanlıq» anlayışı 

altında qul əməyi kimi istismar edilən kolxozçu-pambıqçı, tütünçü qadınların 3 gündən sonra 

tarlalara sürüklənməsi həmin dövrdə əslində qadına verilmiş «azadlığın» görünməyən tərəfi, eləcə 

də milli adət-ənənələrə, xüsusilə də “ailə modelinə” vurlan zərbə idi.  

İstənilən yeniliyin formal xarakter daşıması, insanların hakimiyyətə nəzarət etmək imkanın 

olmaması, rejimə qarşı müxalif olan hərəkatların, ideyaların meydana çıxmasına şərait yaratdı. İcti-

mai təcrübəyə yiyələnməklə inkişaf prosesində ictimailəşmiş belə şəxsiyyətlər kimi Azərbaycanın 

maarifçi qadınları da repressiya dövrünü yaşadılar. 

Repressiya dövrünün Azərbaycan ailəsinə, uşaqlarına və bütövlükdə Azərbaycan millətinə 
vurduğu fiziki və mənəvi zərbələri ayrı-ayrı ictimai xadimlərin fəaliyyətində aydın görmək olar 

[Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ensiklopediyası, 2005; Bünyadov, 1990:28 sentyabr; Əliyev, 

1988:3-7; Gəncəli, 1982, 1988, 1989, 1990, 1991; Hüseynzadə, 1989; Kazımova, 2007].  

1937-1938-ci illərdə Azərbaycanda repressiyaya məruz qalanlar kimlər idi? 
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Əvvəla, «xalq düşmənləri», arvadları və ailə üzvləri. «Xalq düşmən»ləri adı altında güllənən 

şəxslərin çox böyük əksəriyyəti Azərbaycan xalqının istedadlı, peşəkar səviyyədə yetişmiş ictimai-

siyasi xadimləri, inqilabçı-maarifçi demokratları idi. Milli məfkurəyə qarşı qoyulan qadağalara, tabe 
olmayan, sənayeləşmə və kollektivləşmə dövrünün paradoksallıqlarına etiraz edən rəhbər vəzifəli 

şəxslərin əksəriyyətinin savadlı olması zamanın doğurduğu tələblərdən idi. Onların hər biri xalqın 

milli mənlik şüurunun oyanmasına, maariflənməsinə, vətəndaşlıq hüquqlarından maksimal istifadə 

edilməsinə çalışırdılar.  

İkincisi, 1918-1920-ci illərdə AXC-nin tərəfdarları və fəalları olmuş şəxslər siyasi 

əqidələrinə görə həbs edildilər, güllələndilər. Hər biri azad fikirli, inqilabçı ruhda olan bu insanlar 

«müstəqilliyi və istiqlalı» ideal kimi qəbul etmişdilər. Bütün təbii və mənəvi sərvətləri ilə işğal 

edilmiş Azərbaycanın mövcud hakimiyyət quruluşu üçün onların fəaliyyətdə olması real təhlükə idi.  

Üçüncüsü, o şəxslər idi ki, onlar sovet quruculuğunun fəalları idi və bu rejimin hakimiyyətə 

gəlməsi uğrunda mübarizə aparmışdılar. Onlar bir çox məsələlərin həllində eyni bir müstəviyə gələ 

bilməsələr də Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulmasında iştirak etdilər və bu hakimiyyəti 
alqışladılar. Lakin qeyd edildiyi kimi Sovetlərin hakimiyyətə gəlişi zahiri görünüşcə cəmiyyət 

üzvlərinin çox qisminin niyyətləri ilə üst-üstə düşdüsə də, bu görüntü çox çəkmədi: bu dahi şəxsiy-

yətlərin hər biri başa düşdü ki, sovet imperiyası məkanında millət və vətən anlayışları bir pillə də 

geri atıldı. «Müstəqilliyin» formal xarakteri, azadlığın millətin deyil, ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin özülü 

üzərində qurulması və s. bu kimi paradoksallıqlar onları artıq bir müstəvidə birləşdirdi. Mövcud 

totalitar rejimin verdiyi bəzi müsbət cəhətlərdən istifadə etməklə maarifin inkişafına, pedaqoji kadr-

ların artırılmasına, əhalinin siyasi cəhətdən savadlanmasına çalışdılar və bu prosesdə özləri də 

yetkinləşərək kamil şəxsiyyətlərə çevrildilər. 

Sovet rejimi onları məsul rəhbər vəzifələrdə oturtmaqla, ictimai işləri tapşırmaqla sanki 

«çox irəli buraxmışdı». Yüksək intellektual potensiala və siyasi təcrübəyə malik olan bu insanların 
öz arzu və istəklərini reallaşdırmaq üçün yetişəcək zaman kifayət idi. Sözsüz ki, imperiyanın ikinci 

dərəcəli xalqlarından sayılan Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin arzu və istəkləri bu şəxslərin arzu 

və istəkləri ilə üst-üstə düşmürdü. İmperiyanın yaşaması naminə onların məhvi labüd idi. 

Dördüncüsü, məhz o insanlar idi ki, milli burjuaziya nümayəndələrinin övladları idilər. 

Fərdin şəxsiyyətə çevrilməsi prosesində onların hər biri artıq yetkinləşir və inkişaf edirdilər. 

Öz fəaliyyətləri zamanı əldə etdikləri təcrübə, yiyələndikləri biliklər daxili tələbatlarının bilavasitə 

ödənilməsinə istiqamətlənir.  

Nümunə 1: Ayna Sultanova nəzəri cəhətdən savadını artırmaq üçün Moskvada Qırmızı 

Professorlar İnstitutunun fəlsəfə şöbəsinə daxil olur.1925-ci ilin sentyabrında XMK-nın kollegiya-

sına seçilir. AK (b) P MK-nın qərarı ilə onu məsul partiya işinə təyin edirlər. 1933-cü ildə isə o, 

Azərbaycan Xalq Maarif Komissarının müavini, MİK-nın Rəyasət Heyətinin 7 mart 1934-cü il 
tarixli qərarı ilə Ayna Sultanova bu vəzifədən azad edilir, Xalq Ədliyyə Komissarının müavini və 

Ali Məhkəmənin sədri vəzifəsinə təyin edilir [AR MDA: f.379, siy.1, iş 5332, v. 1, 5, 9, 10, 11, 29]. 

Eyni zamanda o, Cənubi Qafqaz Həmkarlar İttifaqı Şurası mədəniyyət bölməsinin müdiri və ÜİK 

(b) P Cənubi Qafqaz Ölkə Komitəsində qadınlar bölməsinin müdiri, kütləvi təşviqat şöbə müdirinin 

müavini vəzifəsində çalışmışdır. O, müsəlman Şərqində ali məktəb müəllimliyindən Azərbaycan 

SSR Ədliyyə Naziri vəzifəsinə yüksələn ilk qadın idi [Gəncəli, 1989:14; Sultanova, 1974:12] və 

ölüm hökmünün əleyhinə idi. Sədaqətlə xidmət eddiyi rejim isə onu istintaqa cəlb etdi. Bağırovun 

və Qavrilovun iştirakı ilə aparılan həmin istintaq Sultanova üçün acınacaqlı oldu: 1938-ci ildə digər 

qadıınlar kimi o da güllələndi. 

Şəxsiyyət olaraq cəmiyyətin siyasi və ideoloji həyatına daxil olan zaman onlar ictimai 
proseslərə iştirak etməklə yaşayışlarını dəyişməyə başlayır. 

Nümunə 2: Gülarə Köylü qızı Qədirbəyova 1923-cü ildə Qəza qadınlar şöbəsinin müdiri, 

1927-ci ildə Az. MİK Qadınlar Şöbəsinin müdiri vəzifəsinə irəli çəkilir. 1930-37-ci illərdə Əli 

Bayramov adına Mərkəzi Qadınlar Klubunun direktoru, Azərbaycan Xalq Maarif Komisarlığı 

kütləvi mədəni-maarif İşləri şöbəsinin rəhbəri vəzifəsində çalışlmış, respublikanın tərəqqisində 
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əvəzsiz xidmətlər göstərmişdir [AR MDA: f.57, siy.1, iş 1016]. 1931-32-ci illərdə Azərbaycan 

KP(b) MK-da qadınlar arasında iş bölməsinə rəhbərlik etmişdir. 1931-ci ildə «Şərq» qadın jurnalına 

redaktor təyin olunmuşdur. Yüksək intellektual səviyyəsi, beynəlxalq hadisələrə yaxından bələd 
olması, siyasi cəhətdən savadlılığı, onun peşəkar jurnalist kimi fəaliyyətini davam etdirməsinə 

imkan vermişdir. Fəaliyyət dairəsinin mütəmadi olaraq genişləndirməklə, qadınların siyasi və 

ideoloji cəhətdən savadlanması üçün geniş təbliğatı işlər aparmışdır [İslamzadə, 1987]. Ziya Bün-

yadovun arxiv sənədlərinə istinadən Gülarə Köylü qızı haqqında verdiyi məlumatdan məlum olur 

ki, o, 1938-ci ilin avqustun 8-də Təhlükəsizlik İdarəsinin verdiyi arayışa əsasən həbs edilmişdir. 

Həmin arayış Sabirabad RİK-nın keçmiş sədri Qasımov Mirzəməmməd və Həmid Sultanov 

tərəfindən verilmişdir. Gülarə Köylü qızını əksinqilabçı millətçi təşkilatın üzvü olmaqda, «milli 

kadrlardan» istifadə etməməsinə görə hökuməti ittiham edərək dövlət əleyhinə çıxışlar etməkdə və 

bu baxımdan Ruhulla Axunıdovu müdafiə etməkdə, eləcə də ərinin günahsız güllələnməsinə qarşı 

etiraz etməkdə, bir qrup müsavatçı yazıçılarla-Qurbanovla, Əhməd Cavad və Hüseyn Cavidlə 

(gülləniblər), Xavər Qarayeva, Tamara Salikova, Sənubər Əyyubova (məhkum olunublar), Xədicə 
Hüseynova ilə əlaqəsi olmaqda təqsirləndirirdilər. Əslində isə Gülarə Köylü qızının bu arayışdan 

əvvəl 1938-ci il iyulun 23-də həbs olunması üçün h-956 nömrəli order verilmiş, iyulun 27-də isə 

artıq həbsdə ola-ola onun həbs edilməsi barədə qərar verilmişdir [Bünyadov, 1990]. Şahid sifəti ilə 

Həşimzadə Bilqeyis, Həmid Sultanov və Mirzəməmməd Qasımovun ifadələri oxunmuş və o, bu 

ifadələri qətiyyətlə rədd etmişdir (yenə də dəyərlər sındırılır, eyni komana üzvlərini bir-birinə qarşı 

şərləməyə, yalan ifadə verməyə zorlayırları -İ.G.). İstintaqın gedişində onun kifayət qədər inkişaf 

etmiş adam olduğu, «Bir sarayın tarixi» kitabını şəxsən redaktə etməsi və kitabın müsavatçı ruhunda 

yazılması göstərilmiş və işə tikilmişdir. 1939-cu il yanvarın 20-də Qədirbəyova Gülarənin işi üzrə 

istintaqın bitməsi haqqında protokol və ittihamnamə tərtib edilir: «... O, Azərbaycan k (b) P MK 

rəhbərliyini hörmətdən salmaq üçün millətçi söhbətlərdə iştirak edir və əksinqilabı iş aparırdı, yəni 
Azərbaycan SSR CM 72-73-cü maddələri ilə cinayət məsuliyyəti daşıyırdı. Qədirbəyova özünü 

müqəssir bilmir … [Bünyadov, 1990; İslamzadə, 1987]. Gülarə Göylü qızı ictimai inkişaf 

prosesində artıq şəxsiyyətə çevrilmiş bir insan idi və cəmiyyətin üzvi kimi öz mövqeyini dərk edir 

və başa düşürdü ki, onun həbsxana divarları arasındakı fəaliyyəti bilavasitə iradəsinin təzahürü kimi 

təsdiqlənir, tətbiq edilən işgəncələr (əksər repressiyaya uğrayanlar kimi) onu tutduğu mövqedən, 

əqidəsindən döndərməməlidir. Malik olduğu iradi keyfiyyətləri – müstəqilliyini, cəsarətini, 

mərdliyini, inadkarlığını son ana qədər itirməyən Gülarə Köylü qızı Azərbaycan xalqının qan 

yaddaşında hörmət və nüfuzunu şəxsiyyət kimi əbədi saxladı.  

Şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı üçün əsas amillərdən biri onun yaradıcılıq fəallığıdır. O, 

«şəxsiyyətin inteqral xüsusiyyəti olub onun intellektual və motivasiya sahələrini özündə 

cəmləşdirir» [Алиева, 2002: 20]. Bu dövrün yaradıcı insanlarının hər biri yaşadıqları zamanın «mil-
li məfkurəyə» qarşı qoyduğu qadağaya adaptasiya etməmiş, öz fəallıqlarını qoruyub saxlaya 

bilmişdilər. Yaradıcılıq səylərinin köməyi ilə ictimai təcrübənin mənimsənilməsi nəticəsində 

onlarda özünə məxsus fərdi xüsusiyyətlər təşəkkül tapmışdır. Bu isə onlara rejimin sərt ideoloji 

qaydalarına məhəl qoymadan özlərinə həyat yolunun və şəxsiyyətlərinin yaradıcısı kimi baxmağa 

imkan verirdi. Kamil şəxsiyyət kimi müəyyən həyat yoluna malik olmaq, yaranmış sosial-psixoloji 

şəraitdə bir şəxsiyyət kimi vətənin taleyinə biganə qala bilməmək isə totalitar rejimin tətbiq etdiyi 

dəyərlər və məqsədlərlə üst-üstə düşmədiyindən bu rejimdə onların məhvi labüd idi.  

Nümunə 3: 30-cu illər ədəbi tənqidində Ümmügülsün Cumhuriyyət dövründə yazmış 

olduğu şeirlərindən daha çox «Hicran» və «Bayrağım enərkən» şeirlərinə, xüsusən də M. Rəsul-

zadəyə həsr etdiyi «bən» şeirinə görə «xalq düşməni», «sosializmin düşməni», «müsavatçı» kimi 
ittiham edilmişdir. Bu şeirlər 20-30-cu illərdə Türkiyədə, Azərbaycan siyasi mühacirləri arasında 

dillər əzbəri olmuşdu. M. Rəsulzadə mühacirətdə yazdığı əsərlərində onlardan xüsusi bəhs etmişdir 

[Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ensiklopediyası, 2005:418]. Ümmügülsüm 1937-ci ildə Bayıl 

həbsxanasında keçirtdiyi dəhşətli, əzablı günləri, mənəvi sarsıntıları «Qala xatirələrim» adlı yazıda 

ifadə etmişdir [Hüseynzadə, 1989:10-12]. Həbsxana divarları arasında müxtəlif fiziki cəza 
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tədbirlərinə baxmayaraq o, yeganə azərbaycanlı şairədir ki, bolşevik rejimini ittiham edən şeirlər 

yazmağı dayandırmamışdır [Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ensiklopediyası, 2005:418]. «Xəzərə 

xitab» şeirində o, təkcə öz adından deyil, repressiyaya məruz qalan məhkumların adından günahsız 
mühakimə olunduqlarını, heç bir xəyanət etmədikləri halda özlərinin vətənə, istiqlaliyyətə qarşı 

yönəlmiş iyrənc bir xəyanətin qurbanına çevrildiklərini cəsarətlə söyləmişdir. Məhbəsdə fiziki 

işgəncələrə məruz qaldığı anda onun, bəzi kişilərdə belə az təsadüf olunan sonsuz dözüm, iradə, mə-

tinlik göstərməsi vətən və xalq yolunda, öz əqidəsi və məsləki uğrunda fədai olduğuna bariz 

nümunədir: 

Darmadağın eylə dalğalarınla 

Bizi dar divara alan qalanı 

...Nəymiş təqsirimiz, neyləmişik biz? 

Bunu sən sual et, mənim dilim yox... 

Yaxın ailə üzvlərinin, xüsusilə də əmisi oğlu M. Rəsulzadənin ictimai-siyasi baxışları onun 

mübariz ruhda yetişməsinə, milli ideallar uğrunda mübarizəni, milli – mənəvi oyanışıvətənçilik 
ideyalarını təbliğ edən şeirlər yazmasına səbəb olmuşdur. AXC onun həyatında və yaradıcılığında 

silinməz iz buraxmışdır.  

Özünüdərketmənin təşəkkülü bilavasitə fərdin şəxsiyyətə çevrilməsi prosesində baş verir. 

Psixi inkişafın və şəxsiyyətin formalaşması məsələləri də bu prosesdə öndə durur: «Psixikanın 

yüksək səviyyəsi fərdin öz mədəni dünyasını yaratmaqla meydana gəlir, həmin dünyanın inikas 

etdirmək zərurətindən yaranır və öz növbəsində mədəni və təbii aləmi yeni keyfiyyətdə dərk edərək 

dəyişməsinə səbəb olur», «məhz şəxsiyyət özünün potensial imkanlarını dərk etməklə özünə həyat 

statusu qazana bilər» [Əliyev-Əliyeva-Cabbarov-Mustafayev, 1988: 3,13]. Repressiyaya məruz 

qalan insanların hər biri isə özlərinin mədəni dünyasını yaratdılar. Şəxsiyyətlərinin özünügerçəkləş-

dirməsinin belə təzahürü yaşadıqları zamanda sərt totalitar rejimin norma və qanunları ilə bir araya 
sığmadığından onlar məhv edildilər. Sağ qalanlar isə cəmiyyətin onlarla ünsiyyətdə saxladığı 

məsafələrdən, ögey münasibətlərdən, yersiz tənə və qınaqlardan, «iş» qapılarının üzlərinə 

bağlılığından dərin psixoloji sarsıntılar keçirdilər, bir çoxları isə mənən sındılar. Bu isə bir neçə 

onilliklər davam etdi.  

Nümunə 4: AMEA Əlyazmalar İnstitutundakı 18-ci fondda Gülsüm Nərimanovaya məxsus 

sənədləri (150 sənəd) araşdırarkən sovet amirlik sisteminin rus olmayan xalqın fəallığından kifayət 

qədər bəhrələnsə də, onları yetərincə qiymətləndirməməsi, mənəvi və maddi sıxıntılara məruz 

qoyması, qürurlarının sındırılması ilə rastlaşdıq. Bütün ömrünü müxtəlif formalarda (bu o qədər 

çoxşaxəlidir ki, ayrıca bir tədqiqatın mövzusudur – G. İ.) hakim rus millətinə xidmətdə keçirən, 

yeganə övladını imperiya torpaqlarının qorunmasına qurban verən, böyük zəhmət hesabına uşaq 

bağçalarını yaradan, bir sıra elmi məqalələrin müəllifi olan ictimai dövlət xadimi, Antifaşist Qadın 
Komitəsinin fəal işçisi, Moskva vilayəti Himayəçilər Şurasının üzvü, xeriyyəçi bir ana… sovet 

dövlətinə xidməti vəzifə borcunu yerinə yetirərkən itirilmiş səhhətinin müalicəsinə görə pəhriz 

yeməkləri üçün Kremlin yeməkxanasından istifadə hüququnun bərpa edilməsi məqsədilə SSRİ Ali 

Sovetinin sədri Şvernikə 3 dəfə yazılı müraciət edir. Müraciətdə 20 il müddətində hər şeyinin «oğur-

landığını» qeyd edən müəllif hipertoniyadan əziyyət çəkdiyi üçün Moskva ətrafında 6 kv. metrlik 

bir otağın verilməsini və bütün bu xahişləri özünün yazdığı kimi utana-utana etdiyi göstərilir. 

Cavabı bəlli olmayan bu müraciətin səbəbləri məzarı belə bilinməyən Gülsüm xanım şəxsiyyətinə, 

Nəriman və Nəcəf Nərimanovların ruhuna qarşı hörmətsizlikdir [AMEA S. Mümtaz adına 

Əlyazmalar İnstitutu f:18, siy.1, iş: 116,120,151,158,167,186]. 

Nəticə 
Beləliklə, 1937-1938-ci illər Azərbaycan xalqı sovet cəmiyyətinin ən paradoksal hallarını 

yaşadı: bir tərəfdən insanlara söz, əqidə, din azadlığı verildi, o biri tərəfdən insanlar düz sözə, saf 

əqidəyə, təmiz vicdana görə həbs edildi, deportasiya olundu, güllələndi; bir tərəfdən təhsil almaq, 

maariflənmək hamı üçün mütləq hesab edildi, digər tərəfdən ən dərin zəka sahibləri, millət üçün ən 

güclü düşünən beyinlər məhv edildi. Uzun illər bu müxtəlif formada davam etdirilirdi. 
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Faktlar bir daha göstərir ki, 20-30-cu illərdə rəsmi milli və dini siyasətdə, maarif 

sistemində, istehsalatda hökm sürən inzibati amirlik metodunun xüsusiyyətləri Azərbaycanda 

reallaşan dövlət siyayasətindən yan keçmədi. Bu totalitar rejimin həyata keçirdiyi siyasətin 

görünməyən tərəfləri idi. 
Azərbaycan xalqı isə bu günədək məhz milli-mənəvi dəyərlərinə bağlılığı sayəsində 

özünün mövcudluğunu, milli özünəməxsusluğunu qoruyub saxlaya bilib.  
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