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ÖN SÖZ  

  

Gənclik dostum Telman Quliyev mətbuat aləmində 

kifayət qədər tanınır. O, uzun illər “ġərq qapısı” qəzetində 

müxbir və tərcüməçi olmuĢ, Naxçıvan Dövlət Televiziya və 

Radio VeriliĢləri Komitəsində məsul vəzifələrdə iĢləmiĢ, 

80-ci illərin sonlarından kütləvi informasiya vasitələrində 

sovet imperializminin və onun sadiq nökəri erməni-daĢnak 

faĢizminin Azərbaycana qarĢı məkrli siyasətinin ifĢa 

olunmasında xüsusi əməyi olmuĢdur. 
Telman Quliyevin fəaliyyətinin mühüm bir qismi 

xalqımızın dahi oğlu, ümummilli lideri, ulu öndər Heydər 

Əliyevin Naxçıvanda iĢlədiyi mürəkkəb dövrə təsadüf 

etmiĢdir. Naxçıvan Ģəhərindən Naxçıvan MR Ali Məclisinə 

deputat seçilən Telman müəllim Ali Məclis sessiyaları 

katibliyinə rəhbərlik etmiĢdi. O, deputat yoldaĢları ilə 

birlikdə Moskvadan Mixail Qorbaçovun, Bakıdan Ayaz 

Mütəllibovun təzyiqlərinə qarĢı çıxaraq, Heydər Əliyevin 

siyasi dəst-xəttini müdafiə etmiĢdir. Jurnalist və deputat 

kimi dəfələrlə döyüĢ bölgəsində, cəbhə xəttində olan, bir 

neçə dəfə Dağlıq Qarabağa yardım aparan Telman müəllim 

əhali arasında milli vətənpərvərlik hisslərinin yüksəlməsinə 

çalıĢmıĢdır. 
 Mən, bu kiçik yazımda Telman Quliyevin yalnız çox 

məhdud dairədə bilinən baĢqa bir cəhəti haqqında danıĢmaq 

istəyirəm. O, tanınmıĢ jurnalist, publisist, ictimai xadim 

olmaqla yanaĢı, həm də istedadlı bir tədqiqatçıdır. Onun 

mətbuat səhifələrində dərc olunan yazılarına və efirdə 
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səslənən bütün veriliĢlərinə bir elmi üslub və analitik təhlil 

xasdır. Hətta onları elmi aparatla təchiz edilməyən elmi 

əsərlər adlandırmaq mümkündür. 
Telman müəllimin yazılarının mühüm bir hissəsini isə 

doğrudan-doğruya elmi məqalələr təĢkil edir. O bunları 

Bakı Dövlət Universitetində təhsil aldığı 70-ci illərdən 

baĢlayaraq qələmə almıĢdır. Əvvəlcə jurnalistika fakül-

təsində oxuyan, hərbi xidməti baĢa vurub qayıtdıqdan sonra 

isə təhsilini filologiya fakültəsində davam etdirən gənc 

Telman yay aylarında qəzetçi kimi staj keçərkən və ya 

filoloq kimi dialektoloji təcrübə müddətində Azərbaycan 

dialektlərində iĢlənən, lakin ədəbi dildə olmayan termin sə-

ciyyəli bir sıra söz və ifadələri toplamıĢ, onların linqvistik 

xüsusiyyətlərini araĢdırmıĢ və haqlı olaraq belə bir nəticəyə 

gəlmiĢdir ki, bunlar ədəbi dilimizin lüğət tərkibinə daxil 

edilməli, terminoloji leksikanı zənginləĢdirməlidir. 
Bəzi misallara müraciət edək. Məsələn, biz bostan və 

tərəvəz məhsulları ilə addımbaĢı qarĢılaĢırıq və onların 

ədəbi dildəki adlarını bilirik: paxla, lobya, noxud, kələm, 

pomidor, xiyar, tərxun, keĢniĢ, nanə və s. Bəzən dükanda-

bazarda bu sözləri də eĢidirik: maĢ, gülbəsər. Əslində, 

bunlar da termindir, maĢ faraĢ lobya, gülbəsər erkən xiyar 

deməkdir. Yaxud heyvandarlıq sahəsində hamının bildiyi 

buzov, dana, düyə, inək, buğa və öküz sözləri ilə yanaĢı 

qısırəmən və cöngə terminləri var ki, bunlardan qısırəmən 

bir yaĢdan iki yaĢa qədər diĢi heyvanı, cöngə isə iki yaĢdan 

böyük erkək heyvanı ifadə edir.  
 YaĢa görə keçi növlərində sıravi oxucu oğlaq, çəpiĢ, 

dıbır/dübür, təkə və erkəci/ərkəci bilir. Əslində isə burada 



 

 

 

 

 

5 

qidik (altı aydan bir yaĢa qədər), küvər (bir yaĢdan böyük 

diĢi keçi), sibir (üĢyaĢar erkək keçi), seyiz (dördyaĢar erkək 

keçi), xar (üçyaĢar axtalanmıĢ erkək keçi) növləri də var ki, 

onların adları yalnız bu sahədə iĢləyən adamlara məlumdur. 
 Telman müəllim xalq təsərrüfatının müxtəlif 

sahələrinə dair yüzlərcə bu tipli sözləri xalq arasından 

toplamıĢ, elmi Ģəkildə təsnif etmiĢ və sistemləĢdirmiĢdir. 

Bu sözləri oxuduqda adam dialekt və Ģivələrimizin son 

dərəcə zəngin xəzinə olduğu qənaətinə gəlir. Müxtəlif 

əlamətlərinə görə qoyun növləri bu baxımdan çox maraq 

kəsb edir. Orada almaz qoyun – balasını əmməyə 

qoymayan qoyun; qol qoyunu – çoban yatanda onu 

oyatması üçün öz qoluna bağladığı qoyun; yava qoyun – 

özü sağına gələn qoyun; səmə qoyun – sürüdən geriyə 

qalan qoyun; sülək qoyun – sürüdən ayrılıb yem üstünə 

qaçan qoyun; fizək qoyun – yad quzunu əmizdirən qoyun 

kimi növləri görürük. 
 Tədqiqatçı əsasən Naxçıvanda iĢlədilən ot, çiçək və 

ağac adlarını, dərman bitkilərinin adlarını, xəstəlik adlarını, 

vəhĢi heyvan, quĢ və həĢərat adlarını, məiĢət leksikası, 

toxuculuq, inĢaat, arıçılıq, toy və yas mərasiminə aid 

sözləri toplamıĢ və yeri gəldikcə onların baĢqa 

bölgələrimizdə istifadə olunan adlarla, bəzən də qardaĢ türk 

dillərindəki ekvivalentləri ilə müqayisə etmiĢdir. Bunlar 

etnoqrafik baxımdan son dərəcə maraqlı materiallardır. 
 Telman müəllimin bu sahədəki araĢdırmaları onun 

bəzi məqalələrində, kurs iĢlərində və diplom iĢində öz 

əksini tapmıĢ, Bakı Dövlət Universitetində ona dərs deyən 

müəllimlərin diqqətini cəlb etmiĢdir. Onlar bu iĢi 
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dissertasiya mövzusu kimi götürməyi məsləhət görmüĢlər. 

Təəssüf ki, o, ardıcıl olaraq elmi iĢlə məĢğul olmamıĢdır. 
Telman Quliyev bu sahədəki axtarıĢlarını sonralar da 

davam etdirmiĢ və külli miqdarda faktiki material 

yığmıĢdır. Dostlarının təkidinə baxmayaraq topladığı bu 

materialın bazasında dissertasiya yazmaq fikrini vaxtın 

ötdüyü bəhanəsi ilə yaxın qoymamıĢdır. Yalnız mənim 

israrlı xahiĢim qarĢısında bunları heç olmasa bir kitab 

halında nəĢr etməyə razılıq vermiĢdir. Bu zaman məsələyə 

milli-mədəni irsimizin tədqiqi və təbliğində dilin roluna 

kulturoloji baxıĢ mövqeyindən yanaĢmıĢ, müasir dövrdə 

dövlətimizin mədəniyyət siyasəti, mədəni irsin tədqiqi 

məsələləri, milli-mədəni varlığımızın mühafizəsində dil 

amili, dilin kulturoloji mahiyyəti, bu sahədə folklorun 

əhəmiyyəti və toplanması ilə bağlı bəzi məqamları da 

gözdən keçirmiĢ, öz tədqiqatını daha da dolğunlaĢdırmıĢ, 

monoqrafik bir səviyyəyə çatdırmıĢdır. 
Əziz oxucu! Əlinizdəki bu dəyərli tədqiqat iĢi həcmcə 

çox böyük olmasa da, məzmunca çox maraqlıdır. 

Oxuduqca bunu görəcək və ürəyinizdə onun müəllifinə 

təĢəkkür edəcəksiniz. 
  

Prof. Dr. Ramiz ƏSKƏR 
Bakı Dövlət Universitetinin 

Türk xalqları ədəbiyyatı kafedrasının 

 müdiri, Azərbaycanın əməkdar jurnalisti  
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MĠLLĠ-MƏDƏNĠ ĠRS SAHƏSĠNDƏ  

DÖVLƏT MƏDƏNĠYYƏT  

SĠYASƏTĠ 

 

BəĢər mədəniyyəti tarixi təcrübəsi sübut edir ki, 

xalq insanların mənəviyyatı, əxlaqi normaları və 

baxıĢları ilə bağlı olan mədəni irsin, milli-mənəvi 

dəyərlərin yaradıcısıdır. Bu mənada elə təbiətin hər bir 

xalqa bəxĢ etdiyi ən qiymətli miras da məhz bu 

dəyərlərdir. Lakin hər bir tarixi mərhələdə bu kulturoloji 

problemə münasibət eyni olmamıĢdır. Bu gün mədəni 

dünyanın modern baxıĢlarında da zamanın tələblərindən 

irəli gələn amillər müĢahidə edilməkdədir. Müasir 

dünya siyasətində qlobal, regional və lokal problem-

lərin, qloballaĢma və mədəni inteqrasiya məsələlərinin 

həllinə yeni münasibət özünü göstərir ki, Azərbaycan 

Respublikası da bu prosesdə fəal iĢtirak etməkdədir. 

Artıq bu, danılmaz bir faktdır ki, Azərbaycanda milli və 

bəĢəri dəyərlərin sintezi, dünya təcrübəsi yönündə 

həyata keçirilən islahatlar dünyanın sosial, mədəni, 

iqtisadi cəhətdən inkiĢaf etmiĢ dövlətləri səviyyəsinə 

çatmağa Ģərait yaradır. Sosial, mədəni, iqtisadi tərəqqiyə 

xidmət edən bu prosesdə qarĢıya çıxan problemlər isə 

bilavasitə mədəniyyət sahəsində bəĢər tarixinin, 
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dünyanın inkiĢaf təcrübəsinin öyrənilməsini, kompleks 

əlaqələrinin geniĢləndirilməsini zərurətə çevirir ki, 

bütün bunlar da yalnız tarixi-mədəni irsimizin tədqiqi 

yolu ilə elmi mahiyyət kəsb edə bilər. 

Azərbaycan Respublikası demokratik bir mədə-

niyyət siyasəti xətti tutduğuna və müasir dünya mədə-

niyyətinə inteqrasiya olunduğuna görə, mədəniyyəti-

mizin özündə böyük bir dəyiĢiklik etmədən, yəni mü-

hafizə edilməsi zəruri olan milli-mənəvi dəyərlərimizə 

xələl gətirmədən, təcrübəyə və elmin mütərəqqi nailiy-

yətlərinə söykənərək, forma dəyiĢikliklərini Ģüurlu 

surətdə aparmaq məcburiyyətində olduğumuzu qəbul 

etməliyik. Bu gün istəsək də, istəməsək də qloballaĢma 

hərəkatından, mədəni inteqrasiya prosesindən kənarda 

qala bilmərik. Bu prosesin müsbət cəhətlərinin 

cəmiyyətimizin mədəni tərəqqisinə xidmət etdiyini 

danmamaq Ģərtilə, neqativ təzahürlərinin qarĢısını almaq 

barədə də düĢünməliyik [92, s.135].  

Mədəniyyət siyasəti sahəsində qazanılan nailiyyət-

lər sübut edir ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi get-

dikcə möhkəmləndirilir və respublikamızda demokratik, 

hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi daha da sür-

ətlə inkiĢaf etdirilir. Dövlətçiliyin təməlinin, milli var-

lığın özülünün, əsasının mədəniyyətə bağlı olduğunu 

aydın dərk edən ümummilli lider Heydər Əliyev 13 av-

qust 2001-ci il tarixli bəyanatında söyləmiĢdir: “Biz öz 

milli-mənəvi dəyərlərimizlə, öz dini dəyərlərimizlə, 
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adət-ənənələrimizlə fəxr edirik. Bizim xalqımız yüz il-

lərlə, min illərlə adət-ənənələrimizi, milli-mənəvi dəyər-

lərimizi yaradıbdır və bunlar indi bizim xalqımızın mə-

nəviyyatını təĢkil edən amillərdir”. 

Təbii ki, sovet hakimiyyəti illərindəki nailiyyətlə-

rimizi də danmaq olmaz. O dövrdə də uğurlarımız ol-

muĢdu, xalqımız savadlanmıĢ, onun mədəni səviyyəsi 

yüksəlmiĢ, Azərbaycanın böyük elmi yaranmıĢ, respub-

likamızın milli mədəniyyəti sahəsində bir sıra uğurlar 

əldə edilmiĢdir. Lakin bunlar kommunist ideologiyası-

nın rəhbər və istiqamətverici rolunu tanımaq Ģərtilə əldə 

edilmiĢdi. Çünki baĢqa cür düĢünmək belə olmazdı. 

Milli-mənəvi dəyərlər, soy-kökə qayıdıĢla bağlı hər 

hansı müstəqil ideyalarla çıxıĢ etmək sadəcə olaraq qa-

dağan idi [15, s.293-294]. 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında Kons-

titusiya aktının elan edilməsi (18 oktyabr 1991-ci il) ilə 

Azərbaycan yenidən itirilmiĢ istiqlaliyyətini özünə qay-

tarsa da, istər daxili, istərsə də xarici siyasətində əsl 

müstəqilliyə nail ola bilmədiyi kimi, dövlət səviyyəsin-

də maddi və mənəvi dəyərlərin qorunması və yaĢa-

dılması üçün də əslində heç bir iĢ görülmürdü. Azərbay-

canın baĢının üstünü yenidən öz müstəqilliyini itirmək 

təhlükəsi aldı. Belə bir ağır Ģəraitdə xalqın təkidi və 

tələbi ilə 1993-cü il iyunun 15-də hakimiyyətə qayıdan 

Heydər Əliyev qısa müddətdə bütün bu neqativ hallara 

son qoyaraq hər cür separatçılıq meyllərini aradan qal-
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dırdı, ölkədə ictimai-siyasi sabitliyi bərqərar etdi, iqtisa-

diyyatı fəlakətli vəziyyətdən qurtarmaq üçün islahatlar 

proqramını iĢləyib hazırladı və həyata keçirməyə baĢla-

dı. Mədəniyyət sahəsində təxirəsalınmaz tədbirlər həya-

ta keçirildi, elm və təhsilə qayğı artırıldı.  

Digər məsələlərdə olduğu kimi, mədəni irs və mil-

li-mənəvi dəyərlər məsələsinə münasibətdə də Heydər 

Əliyevin mövqeyi aydın və qəti oldu: “Müstəqilliyi elan 

etmək, onun qorunması və möhkəmləndirilməsi istiqa-

mətində dövlət tədbirlərini həyata keçirmək nə qədər va-

cib olsa da, əsl müstəqilliyi qazanmaq üçün bu, hələ az-

dır. Gərək hər bir insan və xüsusən gənc nəsil müstəqil-

liyin nə qədər müqəddəs olduğunu bütün varlığı ilə dərk 

etsin, onu qorumaq və möhkəmləndirmək üçün hər cür 

qurban verməyə hazır olsun. Bunun üçün isə o, ilk növ-

bədə yüksək mənəviyyata malik olmalıdır, xalqımızın 

milli-mənəvi dəyərləri onun Ģəxsiyyətinin mahiyyətini 

təĢkil etməlidir. O, azərbaycançılığın, mənsub olduğu 

Azərbaycan xalqının mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, in-

cəsənətinin, elminin nə olduğunu dərindən bilməlidir” 

[15, s. 295-296]. 

Heydər Əliyev gənc nəslin milli ruhda tərbiyə 

olunması məsələsini əsas vəzifələrdən biri kimi irəli 

sürmüĢdür. Dövlət baĢçısı bu məsələdən bəhs edərkən 

belə deyirdi: “Gənclərimiz milli ruhda tərbiyə olunmalı-

dır, bizim milli-mənəvi dəyərlərimizin əsasında tərbiyə-

lənməlidir. Gənclərimiz bizim tariximizi yaxĢı bilməli-
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dir, milli dəyərlərimizi yaxĢı bilməlidir. Milli dəyərləri-

mizi, milli ənənələrimizi yaxĢı bilməyən, tariximizi yax-

Ģı bilməyən gənc vətənpərvər ola bilməz” [15, s.295-

296]. Maraqlıdır ki, Heydər Əliyev tariximizdən bəhs 

edərkən onu mənəviyyatımızla sıx əlaqədə görür və 

göstərir ki, bütün mərhələlərdə xalqımızın tarixinin 

əsasını təĢkil edən yüksək mənəviyyat olmuĢdur və 

tarixi keçmiĢimizdən bizə qalan simaları bu gün 

dünyada məĢhurlaĢdıran da, bizim üçün nümunə edən də 

onların yüksək mənəviyyatıdır, yüksək amallarıdır. 

Bu gün Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyası 

sahəsində və Avropa ġurasındakı uğurları göz qabağın-

dadır. Heydər Əliyev siyasətinin layiqli davamçısı olan 

Ġlham Əliyevin bu mötəbər beynəlxalq məclisdəki par-

laq çıxıĢları, onun baĢçılıq etdiyi deputat qrupunun er-

məni millətçiləri üzərindəki qələbələri hər bir Vətən öv-

ladında haqlı qürur hissi doğurur. Bununla yanaĢı, Ġlham 

Əliyevin Avropa ġurası Parlament Assambleyasının 

büro üzvü seçilməsi və vitse-prezidenti kimi yüksək və-

zifəyə layiq görülməsi Azərbaycan Respublikasının bey-

nəlxalq nüfuzunun artdığını sübut edən daha bir parlaq 

faktdır.  

Ümumdünya tarixinin dahi Ģəxsiyyətlərindən biri 

olan Heydər Əliyevin layiqli varisi Ġlham Əliyevin rəh-

bərlik etdiyi müasir Azərbaycan, habelə bütün dünyanın 

50 milyonluq azərbaycanlıları dirçəliĢ yolundadır. Azər-

baycan xalqı yaxın gələcəkdə Böyük Azərbaycanın inti-
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bahını gözləyir. Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə 

edən Ġlham Əliyev müstəqil Azərbaycanın prezidenti ol-

maqla bərabər, həm də dünya azərbaycanlılarının yeni 

lideridir. Azərbaycanın prezidenti Ġlham Əliyev bütün 

dünya tərəfindən qəbul olunan görkəmli və müasir döv-

lət xadimidir. O, Azərbaycan xalqının dahi oğlu Heydər 

Əliyevin demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət qurucu-

luğu siyasətini uğurla davam etdirir. 

Ġlham Əliyev Azərbaycan xalqının tarixi keçmiĢinə 

xüsusi qayğı və diqqət göstərir. GeniĢ dünyagörüĢünə, 

dərin və hərtərəfli biliyə, yüksək mədəniyyətə malik 

olan Ġlham Əliyev müasir və çevik siyasətçi kimi dün-

yada böyük hörmət və nüfuz qazanmıĢdır. O, sürətlə də-

yiĢən çağdaĢ dünyada, qloballaĢma və inteqrasiya pro-

seslərində, bütün beynəlxalq görüĢlərdə və apardığı yük-

sək səviyyəli danıĢıqlarda Azərbaycanın mənafelərini 

bütün sahələrdə uğurla müdafiə edir. Ġlham Əliyevin 

uğurlu xarici siyasəti sayəsində Azərbaycanın bey-

nəlxalq və regional problemlərin həllində də rolu və 

nüfuzu getdikcə artır. Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əli-

yev bir çox ölkənin və beynəlxalq təĢkilatların fəxri ad-

ları və mükafatlarına layiq görülmüĢ, AġPA-nın fəxri 

üzvü diplomu və medalı ilə təltif olunmuĢdur. Onun hə-

yata keçirdiyi müdrik daxili islahatlar və uzaqgörən, 

məqsədyönlü xarici siyasət sayəsində Azərbaycan Cənu-

bi Qafqazda lider dövlətə çevrilmiĢdir. 
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Ġlham Əliyev Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı-

nın mədəni irsinin, milli-mənəvi dəyərlərinin qorunub 

saxlanılması və daha da inkiĢaf etdirilməsi kursunu 

uğurla həyata keçirir. Onun “Azərbaycan Milli Ensiklo-

pediyasının nəĢri haqqında” və “Azərbaycan dilində la-

tın qrafikası ilə kütləvi nəĢrlərin həyata keçirilməsi haq-

qında” sərəncamları (12 yanvar 2004-cü il), Milli Ensik-

lopediyanın nəĢrinə rəhbərliyi Ģəxsən öz üzərinə götür-

məsi və bununla bağlı imzaladığı sərəncamlar, alimlərə 

elmi dərəcələrə görə verilən əlavə əmək haqqı, tələbələr, 

magistrlər və aspirantların təqaüdlərini dəfələrlə artır-

ması milli-mənəvi və ümumbəĢəri dəyərlərə dövlət 

qayğısının parlaq təzahürləridir. 

Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləĢdirilən mədə-

niyyət konsepsiyasının Ġlham Əliyev tərəfindən uğurla 

davam etdirilməsi Azərbaycan Respublikasının mədə-

niyyət siyasətinin mütərəqqi və təminatlı perspektivlə-

rindən xəbər verməkdədir. Bu, özünü Naxçıvanın tarixi-

mədəni irsinə münasibətdə də göstərməkdədir ki, bu da 

təbii sayılmalıdır. Çünki Naxçıvan ərazisi ilk insan məs-

kənlərindən biridir. Qədim daĢ dövründən baĢlayaraq in-

sanlar bu ərazidə yaĢamıĢ, zəngin mədəniyyət yaratmıĢ-

lar. Bu diyarda Azərbaycan xalqının tarixi, elmi və mə-

dəni irsi formalaĢmıĢdır. BəĢər sivilizasiyasının ilk be-

Ģiklərindən olan Naxçıvan diyarı əsrlər boyu ġərqin ti-

carət, sənətkarlıq, elm və mədəniyyət mərkəzi statusunu 

qoruyub saxlamıĢdır. 
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Hər bir xalqın qədimliyini sübut edən onun mədə-

niyyətidir, tarixi abidələridir. Bu cəhətdən Naxçıvan 

ərazisi xüsusilə diqqəti cəlb edir. Naxçıvan torpağı an-

tik, orta əsrlər, yeni və müasir dövr maddi-mədəniyyət 

nümunələri və tarixi abidələrlə zəngindir. Bu qədim di-

yarda hər addımda ilk insanların yaĢadıqları mağaralara, 

qədim yaĢayıĢ yerlərinə, erkən Ģəhər mədəniyyəti qa-

lıqlarına, möhtəĢəm qala divarlarına, qayaüstü rəsmlərə, 

daĢ qoç heykəllərə, türbələrə – bir sözlə, nadir maddi-

mədəniyyət nümunələrinə rast gəlmək mümkündür. 

Naxçıvandakı Qazma, Əshabi-Kəhf və Kilit mağaraları 

daĢ dövrü mədəniyyətinin qalıqlarını yaĢatmaqdadır. III 

minilliyin sonu – II minilliyin əvvəllərində Naxçıvan 

ərazisində Oğlanqala, Çalxanqala, Govurqala kimi qala 

Ģəhər məntəqələri yaranmıĢdır. Gəmiqaya qayaüstü 

rəsmləri e.ə.IV-I minillikdə xalqımızın bədii təfəkkürü-

nü, adət-ənənələrini, estetik-fəlsəfi baxıĢlarını və dini-

ideoloji təsəvvürlərini əks etdirən qiymətli təsvirlər qa-

lereyasıdır. Dahi memar Əcəmi Naxçıvani XII əsrdə 

Naxçıvanda elmin tükənməz imkanlarını nümayiĢ 

etdirərək xalqımıza Yusif Küseyir oğlu və Möminə xatın 

türbələri kimi möhtəĢəm sənət nümunələri qoyub get-

miĢdir. Orta əsrlərdə və sonrakı dövrlərdə Naxçıvan di-

yarında yüzlərlə belə abidələr ucaldılmıĢdır. Bunu nə-

zərə alan ulu öndərimiz Heydər Əliyev qeyd etmiĢdir ki, 

“Naxçıvan Azərbaycan xalqının tarixini əks etdirən abi-

dələri özündə cəmləĢdirən bir diyardır” [79, s.2].  
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Naxçıvanın tarixi-mədəni irsinə xüsusi qayğı ilə 

yanaĢan Heydər Əliyev öz çıxıĢlarında həmiĢə vurğula-

yırdı ki, Naxçıvan Azərbaycanın ən qədim diyarlarından 

biridir, çox zəngin tarixə malik olan Azərbaycanın bir 

hissəsidir, 5000 illik tarixi olan Azərbaycan torpağıdır. 

Bu tarix çox zəngin hadisələrlə doludur. Bunların 

hamısı Azərbaycan üçün Naxçıvanın nə qədər qiymətli 

olduğunu həmiĢə göstərib, göstərir və gələcəkdə də 

göstərəcəkdir. Naxçıvan Azərbaycanın Dədə Qorqud 

mərkəzlərindən biridir və “Kitabi-Dədə Qorqud”un çox 

izlərinin Naxçıvanda olması Naxçıvanın Azərbaycanın 

nə qədər qədim və zəngin diyarı olduğunu bir daha 

göstərir. Naxçıvanın xüsusiyyətlərindən biri də burada 

milli ruhun, milli Ģüurun, azərbaycançılığın çox yüksək 

səviyyədə olmasıdır [118]. 

Heydər Əliyevin respublikamıza rəhbərlik etdiyi 

dövrlərdə Naxçıvanın mədəniyyət müəssisələri Ģəbəkəsi 

daima diqqət mərkəzində saxlanılmıĢdır. Öncə yaradılan 

mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyətinin daha da 

geniĢləndirilməsini də məhz bu qayğının nəticəsi kimi 

qeyd etmək vacibdir. Bu prosesdə muzeylərin etnoqrafik 

və folklor materiallarının qorunmasında və həmçinin 

tədqiq edilməsində xüsusi rol oynaması göz önündədir. 

Fəxrlə demək olar ki,  1968-ci ildə dövlət statusu almıĢ 

Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində hal-hazırda 41 

mindən artıq eksponat saxlanılır. Qeyd etmək lazımdır 

ki, bu muzey 1924-cü ildə tarix-etnoqrafiya muzeyi kimi 
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yaradılsa da, 1968-ci ilə qədər tarix-ölkəĢünaslıq 

muzeyi adlandırılmıĢdır. Burada Naxçıvan Muxtar Res-

publikası ərazisində arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmıĢ 

müxtəlif milli geyimlər, tətbiqi sənət nümunələri, xalça 

məmulatları, maddi mədəniyyət və qədim numizmatika 

materialları, eyni zamanda məiĢət əĢyaları, qiymətli me-

tallardan hazırlanmıĢ zinət, rəssamlıq əsərləri və s. nü-

mayiĢ etdirilir. Muzeydə elmi-tədqiqat iĢlərinin apa-

rılması, stasionar və səyyar sərgilərin təĢkili, anım mə-

rasimləri, müxtəlif görüĢlər, elmi-nəzəri və təcrübi kon-

franslar, dəyirmi masa və s. maarifləndirici tədbirlərin 

həyata keçirilməsi də çox diqqətəlayiq hal kimi qiymət-

ləndirilir.  

Orta əsrlərdə yaĢamıĢ və dövrünün məĢhur me-

marlarından sayılan Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani tə-

rəfindən inĢa edilən Möminə Xatın, Yusif Küseyir oğlu 

türbəsinin və bundan baĢqa müəllifi olduğu digər 

memarlıq abidələrinin Ģəkilli materiallarının, qazıntılar 

zamanı aĢkar olunmuĢ gümüĢ və mis pulların, bir sözlə, 

xalqımızın mədəniyyətini, tarıxını özündə əks etdirən 

bir sıra dəyərli abidələrin sərgiyə çıxarılması da böyük 

məna kəsb edir. 

Onu da deyək ki, bu muzey Muxtar Respublikada 

tək deyil. Eyni zamanda onunla yanaĢı 6 regional tarix-

diyarĢünaslıq muzeyi də fəaliyyət göstərir. Bütün mu-

zeylərin vətənimizin tarix və mədəniyyətini əks etdi-
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rərək milli və tarixi yaddaĢın qorunmasında və forma-

laĢmasında müstəsna rolu vardır.  

“Mən həmiĢə fəxr etmiĢəm, bu gün də fəxr edirəm 

ki, mən azərbaycanlıyam!” deyən ümummilli lider Nax-

çıvan haqqında da çox dəyərli fikirlər söyləmiĢdir. O, 

Naxçıvana duyduğu sonsuz sevgini belə ifadə etmiĢdir: 

“Müqəddəs Naxçıvan torpağı mənim üçün əziz bir yer-

dir. Mən bu torpağın qarĢısında baĢ əyirəm. Naxçıvanın 

böyük və zəngin tarixi vardır. Bu tarixin dünya mədə-

niyyətinə, bəĢər mədəniyyətinə böyük töhfələri olmuĢ-

dur. Naxçıvan qədim diyardır. Arxeoloji tapıntıların təh-

lilinə görə demək olar ki, Azərbaycanın ən qədim diyar-

larından biri Naxçıvandır” [118]. 

Son illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında istər  

sosial-iqtisadi, istərsə də  siyasət və mədəniyyət sahə-

sində gedən sürətli inkiĢaf göz qabağındadır. Bütün Res-

publikamızda olduğu kimi, Naxçıvanın da belə çiçək-

lənməsində xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliye-

vin və onun siyasi kursunu uğurla davam etdirən Azər-

baycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin, 

həmçinin, Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Vasif Talı-

bovun adı xüsusilə vurğulanmalıdır. Çünki məhz yuxa-

rıda adı çəkilən Ģəxsiyyətlərin böyük zəhməti və baca-

rığı sayəsində abadlıq və quruculuq iĢləri yüksək vüsət 

almıĢdır. 

Naxçıvanın hərtərəfli öyrənilməsinə, tarixi-memar-

lıq abidələrinin bərpa və restavrasiyasına ciddi əhəmiy-
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yət verilir. Naxçıvan MR Ali Məclisi sədrinin rəhbərliyi 

ilə keçirilən “Uluslararası qaynaqlarda Naxçıvan” 

(1996) beynəlxalq simpoziumu Naxçıvan diyarının 

tarixinin xalqın milli mənafeyi baxımından, obyektiv 

Ģəkildə araĢdırılmasında mühüm rol oynamıĢdır. Son 10 

ildə Naxçıvanın tarixi, mədəniyyəti, toponimikası, 

biomüxtəlifliyi və təbii ehtiyatlarının öyrənilməsi, azər-

baycanlıların soyqırımı və deportasiyası tarixi, ma-

arifçilik hərəkatının inkiĢafı və b. məsələlərlə bağlı on-

larla konfrans və simpozium keçirilmiĢdir. Naxçıvan 

mövzusunda, onun tarixi, mədəniyyəti, abidələri, folk-

loru ilə əlaqədar çoxsaylı kitab və monoqrafiya çap 

olunmuĢdur. Ġki cildlik “Naxçıvan ensiklopediyası” və 

“Naxçıvan: tarixi və abidələri” kitabları əhəmiyyətlilik 

dərəcələrinə görə diqqəti xüsusilə cəlb edir. Naxçıvan 

diyarının tarixinin, mədəniyyətinin, arxeologiyasının, 

etnoqrafiya və folklorunun öyrənilməsi, Naxçıvan Mux-

tar Respublikası ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidə-

lərinin qorunması və pasportlaĢdırılması, Naxçıvanda 

“Dədə Qorqud” meydanının salınması, Nuh peyğəmbə-

rin məzarüstü türbəsinin bərpa edilməsi haqqında və sair 

bu kimi vacib məsələlərlə bağlı Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin müxtəlif fərman və sərən-

camları olmuĢdur [79, s. 3].  

Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi və mə-

dəni həyatında mühüm hadisə olan Naxçıvan Ensiklope-

diyası xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 
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“Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illik yubileyi üz-

rə Dövlət Komissiyasının tədbirlər planı haqqında” 

1999-cu il 12 fevral tarixli sərəncamına əsasən Azərbay-

can Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti nəz-

dində yaradılmıĢ Naxçıvan ensiklopediyası qurumu tərə-

findən hazırlanmıĢ və 2002-ci ildə nəĢr edilmiĢdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasının 80 illik yubileyinin 

keçirilməsi haqqında” 2004-cü il 9 fevral tarixli sərən-

camı ilə müəyyən edilmiĢ tədbirlər planına uyğun olaraq 

Naxçıvan Ensiklopediyasının təkrar nəĢr edilməsi qərara 

alınmıĢdır. Buna müvafiq olaraq Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun 

rəhbərliyi ilə Naxçıvan Ensiklopediyasının təkmilləĢmiĢ 

və yenidən iĢlənmiĢ ikinci nəĢri hazırlanmıĢdır. 

Naxçıvan Ensiklopediyası Muxtar Respublikanın təbiə-

tindən, tarixindən, ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və elmi-

mədəni həyatından sistemli Ģəkildə bəhs edən elmi 

nəĢrdir. Burada Muxtar Respublikaya həsr olunmuĢ 

kompleks məqalədən əlavə, diyarın bütün inzibati 

rayonları, fiziki-coğrafi obyektləri, Ģəhər və kəndləri, 

geoloji quruluĢu, yeraltı və yerüstü təbii sərvətləri 

haqqında məqalələr verilmiĢdir [77, s.5].  

Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarixinə aid 

məqalələrə nəzər salsaq, bu ərazidə baĢ verən mühüm 

hadisələrin, müharibələr və onları sona çatdıran müqa-

vilələrin, arxeoloji mədəniyyətlərin ensiklopedik prin-
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siplərə uyğun gəlməsindən bəhs edildiyini görürük. Bu 

ensiklopediyadakı yazılar Naxçıvanın bütün Yaxın 

ġərqdə yüksək sivilizasiyanın ilkin ocaqlarından 

olduğunu bir daha sübut edir. Naxçıvan Ensiklope-

diyasında həmçinin xalqımıza baĢucalığı gətirən, 

respublikamızı bütün dünyaya tanıdan bir sıra görkəmli 

dövlət, siyasi və ictimai xadimlərin, tanınmıĢ alimlərin, 

Ģair və yazıçıların, müxtəlif sahələrdə uğur qazanmıĢ 

digər Ģəxsiyyətlərin də tərcümeyi-halı, yaradıcılığı və s. 

haqqında məqalələr verilmiĢdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədri-

nin “Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix 

və mədəniyyət abidələrinin qorunması və pasportlaĢ-

dırılması iĢinin təĢkili haqqında” 2005-ci il 6 dekabr 

tarixli sərəncamından sonra Azərbaycan MEA Naxçıvan 

Bölməsində iĢçi qrupu yaradılmıĢ və ərazidə olan tarix 

və mədəniyyət abidələri tədqiq edilmiĢ, hər bir abidəyə 

pasport yazılmıĢdır [79, s.4]. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçı-

van bölməsinin təsis edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 7 avqust 2002-ci il tarixli (№ 

1003) sərəncamı Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

elmi tədqiqat qurumlarının fəaliyyətinin gücləndiril-

məsi, mövcud elmi potensialdan istifadə olunmasının 

səmərəliliyinin artırılması, Naxçıvanın tarixi, arxeologi-

yası, etnoqrafiyası və təbii sərvətlərinin öyrənilməsi 

üçün daha əlveriĢli Ģərait yaratdı. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin səd-

ri Vasif Talıbovun “Azərbaycan xalqının ümummilli 

lideri Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinin Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında keçirilməsi haqqında” 2008-ci 

il 19 mart tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢ “Tədbirlər 

planı”na əsasən çap olunmuĢ “Naxçıvan abidələri ensik-

lopediyası” dil, folklor, tarixi-etnoqrafik materiallarla 

zəngin bir mənbədir. Bu ensiklopediya bir daha təsdiq-

lədi ki, Naxçıvan ərazisində dünya miqyaslı tarixi-

memarlıq abidələri mövcuddur və onlar bu gün də qoru-

nur. Onların hər biri Azərbaycan xalqının həm tarixini, 

həm mədəniyyətini, həm də adət-ənənələrini özündə əks 

etdirən abidələrdir... Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və 

elmi-mədəni həyatında özünəməxsus rol oynayan 

Naxçıvanın hər daĢı, hər qayası tarixin canlı Ģahididir. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan 

bölməsində hazırlanmıĢ “Naxçıvan abidələri ensiklope-

diyası”nda Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində 

olan dünya və ölkə əhəmiyyətli tarixi, arxeoloji, mədə-

niyyət, memarlıq, təbiət abidələrindən, körpü, qala, zi-

yarətgah və yaĢayıĢ yerlərindən bəhs edilir [79, s.4].  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham 

Əliyev ölkəyə rəhbərlik etdiyi ilk vaxtlardan mədəniy-

yət, ədəbiyyat, tarixi-mədəni irs və milli-mənəvi dəyər-

lər haqqında bir sıra qanunları təsdiqləmiĢ, fərmanlar 

vermiĢ, sərəncamlar imzalamıĢdır. Onun 2 oktyabr 

2006-cı ildə imzaladığı “YUNESKO-nun “Qeyri-maddi 
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mədəni irsin qorunması haqqında” konvensiyasının təs-

diq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanu-

nu ilə “YUNESKO-nun “Qeyri-maddi mədəni irsin qo-

runması haqqında” 2003-cü il 17 oktyabr tarixli Kon-

vensiyası” təsdiq edilmiĢdir [84, s.156]. 

Həmçinin möhtərəm Prezidentimizin 29 yanvar 

2004-cü il tarixli Fərmanı ilə “Azərbaycan folkloru 

nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanunu”nun icrası təmin edilmiĢdir. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycanın dövlət rəhbərlərinin – 

ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin və Ġlham Əliye-

vin mədəniyyət sahəsində imzaladıqları qanun, fərman 

və sərəncamlar da sübut etməkdədir ki, respublikamızın 

tutduğu yol mədəni dünyaya inteqrasiya yoludur və bey-

nəlxalq mədəniyyət təĢkilatlarının kulturoloji layihələ-

rinə qoĢulmaq yoludur. 

Bu mənada dünya elmi-nəzəri fikrində kulturoloji 

problemlərlə bağlı bir sıra mübahisəli məsələlər olsa da, 

insanın mədəniyyətin məhsulu olması və bəĢəriyyətin 

qlobal problemlərdən xilasında mədəniyyətin müstəsna 

roluna dair mütəxəssislər arasında da ciddi bir fikir 

ayrılığı yoxdur. Ümumilikdə isə, bəĢəriyyətin kulturolo-

ji irsinin öyrənilməsi, mühafizəsi və təbliği məsələləri 

mədəni dünyanı getdikcə daha çox düĢündürməkdədir. 

Son illərdə bu sahədə bir sıra ciddi beynəlxalq layihələr 

həyata keçirilmiĢ, konvensiyalar qəbul edilmiĢdir. Mə-

sələn, BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının Təhsil, Elm və 
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Mədəniyyət TəĢkilatının BaĢ Konfransı 3-21 oktyabr 

2005-ci il tarixində Paris Ģəhərində keçirilən 33-cü ses-

siyasında mədəni müxtəlifliyin bəĢəriyyətin fərqləndiri-

ci xüsusiyyəti olduğunu təsdiqləyərək, “Mədəni özünüi-

fadə müxtəlifliyinin qorunması və təĢviqi haqqında” 

konvensiya qəbul etmiĢdir [25]. 2004-cü il noyabrın 17-

19-da Avropanın siyasi, iqtisadi, mədəni həyatının, 

vətəndaĢ cəmiyyətinin nümayəndələri, dövlət rəsmiləri 

“Avropa üçün ruh” adlı üç günlük konfransda ciddi 

qərarlar qəbul etmiĢlər. 2006-cı ildə keçirilən II Berlin 

konfransında “Mədəniyyətin Avropada birlik və rifah 

üçün intensiv istifadəsi” təĢəbbüsü irəli sürülmüĢdür. 

Avropa Komissiyasının prezidenti X.M.Barrozu Berlin-

də 2006-cı ildə keçirilən konfransın memorandumunda 

vurğulamıĢdır ki, “Avropa Birliyi öz inkiĢafında elə 

mərhələni qət etmiĢdir ki, artıq mədəniyyət faktoruna 

biganə qala bilməz. Birliyimizin gələcəyi üçün mədə-

niyyəti hərəkətverici qüvvə kimi inkiĢaf etdirməliyik. 

Avropanı birləĢdirən inteqrasiya proseslərinə yalnız za-

hiri, maddi irəliləyiĢ deyil, həm də mədəni, mənəvi tə-

rəqqini, keyfiyyət yüksəliĢini təmin etmək üçün ruh, 

qəlb gərəkdir. Gələcək üçün Avropanın mədəni enerjisi 

səfərbər edilməlidir. Bunsuz sabitliyə nail olmaq qeyri-

mümkündür”. Həmçinin, Avropa Komissiyasının prezi-

denti bu konfransda 2008-ci ilin “Mədəniyyətlərarası 

dialoq ili” olacağını bəyan etmiĢdi [3, s. 22-24]. 
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Bu çərçivədə Azərbaycanda da mədəniyyətə dair 

bir sıra mühüm beynəlxalq tədbirlər keçirilmiĢ və 2008-

ci ildən Bakı Prosesi baĢlamıĢdır. 2008-ci il dekabr ayı-

nın 2-3-də Avropa ġurasına üzv ölkələrin mədəniyyət 

nazirlərinin “Mədəniyyətlərarası dialoq Avropa və onun 

qonĢu regionlarında davamlı inkiĢafın və sülhün əsası-

dır” mövzusunda Bakıda keçirilmiĢ konfransının, 2009-

cu ildə Bakının Ġslam mədəniyyətinin paytaxtı seçilməsi 

münasibətilə təĢkil edilmiĢ tədbirlərin, 2010-cu ildə Ba-

kıda Dünya Dinləri Liderlərinin Zirvə GörüĢünün, 2011-

ci il aprelin 7-9-da Bakıda keçirilmiĢ Beynəlxalq Foru-

mun, 10 oktyabr 2011-ci ildə Bakıda “XXI əsr: ümidlər 

və çağırıĢlar” devizi ilə keçirilmiĢ Beynəlxalq Humani-

tar Forumun nəticələri, artıq bir neçə ildir ənənəvi hal 

almıĢ Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı və nəhayət 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il no-

yabr ayının 29-da “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ” 

ĠnkiĢaf Konsepsiyasının hazırlanması barədə sərəncam 

imzalaması da mədəniyyət fenomeninin bəĢəriyyətin gə-

ləcəyi üçün nə qədər bir əhəmiyyətli faktor olduğunu 

təsdiqlədi. Habelə “Muğam”, “AĢıq sənəti”, “Xalça sə-

nəti” və “Novruz bayramı” kimi milli dəyərlərin 

YUNESKO tərəfindən dünyanın qeyri-maddi mədəni ir-

si siyahısına daxil edilməsi və Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyinin ənənəvi olaraq Milli Kulturoloqların Foru-

munu keçirməsi, eləcə də digər layihə və tədbirlər, elmi 

konfrans və simpoziumlar milli-mədəni irsin tədqiqinə 
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və kulturoloji istiqamətli elmi araĢdırmalara stimul ver-

məkdədir [91, s.3-4].  

O cümlədən, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin sədri Vasif Talıbovun 17 fevral 2011-ci il 

tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

NaxçıvanĢünaslıq Mərkəzinin yaradılması bu bölgədə 

olan tarixi, etnoqrafik, dil, folklor materiallarının təd-

qiqi və təbliği baxımdan tarixi bir hadisə idi. Azərbay-

canın Naxçıvan Muxtar Respublikası böyük bir tarixi 

keçmiĢə malikdir. Lakin bu tarix Sovetlər Birliyi döv-

ründə lazımi səviyyədə öyrənilməmiĢ, bir sıra ciddi el-

mi-nəzəri səhvlərə yol verilmiĢdir. Ümummilli lider 

Heydər Əliyevin Azərbaycanda rəhbərliyi dövründə xal-

qımızın tarixinin, dilinin, ədəbiyyatının, arxeologiya və 

etnoqrafiyasının, folklorunun və adət-ənənələrinin, mil-

li-mənəvi dəyərlər sisteminin elmi dəlil və konkret fakt-

lar əsasında yenidən araĢdırılmasına baĢlanmıĢdır. Hə-

min elmi araĢdırmalar sayəsində Naxçıvanın tarixi və 

abidələri, arxeologiya və etnoqrafiyası, ədəbi mühiti və 

mədəniyyəti, təbii sərvətləri və biomühiti ciddi tədqiqat-

ların predmetinə çevrilmiĢ, yeni elmi istiqamətlər müəy-

yənləĢdirilmiĢ və nəticələr əldə olunmuĢdur. Həyata ke-

çirilən tədbirlər nəticəsində muxtar respublika ərazisin-

də 792 yeni tarixi abidə aĢkar edilərək tədqiq olunmuĢ, 

ümumilikdə 1172 tarix və mədəniyyət abidəsi 

pasportlaĢdırılaraq dövrü və tipoloji mənsubiyyəti 
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müəyyənləĢdirilmiĢ, 46 tarixi abidə bərpa olunmuĢ, tarix 

və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi təmin edilmiĢdir.  

Bununla yanaĢı, uzun müddət öyrənilməsinə qada-

ğa qoyulmuĢ Nuh peyğəmbər və onun Naxçıvana 

bağlılığı yenidən elmi tədqiqatların gündəliyinə 

çıxarılmıĢ, Ordubad rayonu ərazisində olan və eradan 

əvvəl IV minilliyə aid edilən Gəmiqaya abidəsi, 

buradakı qayaüstü yazılar öyrənilmiĢ, Naxçıvan Ģəhəri 

ərazisində Nuh peyğəmbərin qəbrinin yeri müəyyən-

ləĢdirilərək qədim mənbələr əsasında bərpa olunmuĢ, 

Naxçıvanın ilkin Ģəhər mədəniyyətinin öyrənilməsində 

mühüm amil olan Naxçıvan yaxınlığındakı Duzdağın və 

ona bitiĢik ərazilərin tarixi və arxeoloji istiqamətdə 

öyrənilməsinə baĢlanmıĢ, əldə olunan nəticələr əsasında 

Naxçıvanın 5 min illik ilkin Ģəhər mədəniyyəti elmi 

dövriyyəyə daxil edilmiĢdir. 

TəĢkil olunan elmi ekspedisiyalar, aparılan arxeo-

loji tədqiqatlar NaxçıvanĢünaslığın digər istiqamətləri-

nin də öyrənilməsinə ciddi əsas yaratmıĢ, Naxçıvanın 

tarixi, mədəniyyəti, toponimikası, azərbaycanlıların soy-

qırımı və deportasiyası, maarifçilik hərəkatının və təbii 

ehtiyatların öyrənilməsi ilə bağlı 50-dən artıq simpo-

zium və konfrans keçirilmiĢ, NaxçıvanĢünaslığa aid 

700-dən çox monoqrafiya, kitab, elmi məqalə, dərslik və 

dərs vəsaiti nəĢr olunmuĢ, Naxçıvan Muxtar Respublika 

Kitabxanasında “NaxçıvanĢünaslıq” bölməsi təĢkil edil-
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miĢ, geniĢ məlumat bazasına malik “Nakhchivan.az” in-

ternet portalı yaradılmıĢdır.  

Azərbaycan alimlərinin diqqətini Naxçıvanın müa-

sir elmi yanaĢma baxımından öyrənilməsi vacibliyinə 

cəlb edən ümummilli lider Heydər Əliyev deyir-

di: “Naxçıvanın qədim, zəngin tarixi Azərbaycan tarixi-

nin çox parlaq səhifələrindəndir. Bizim əsas məqsədimiz 

Naxçıvanın tarixini hərtərəfli öyrənmək, tədqiq etmək, 

onları elmi və populyar kitablarda dərc etmək, təbliğat 

materiallarında istifadə etməkdir”. 

Bizə azərbaycançılıq kimi dərin bir fəlsəfi konsep-

siyanı bəxĢ edən, Azərbaycan tarixini, dilini, mədəniy-

yətini və milli-mənəvi dəyərlərimizi qorumağı dönə-

dönə tövsiyə edən ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 

müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin banisidir. 

Xalqımızın yaratdığı qiymətli tarixi-mədəni, ədəbi-

bədii və elmi-fəlsəfi irsin toplanıb saxlanmasında, bəĢər 

mədəniyyətinin qazandığı nailiyyətlərin nəsildən-nəslə 

çatdırılmasında və cəmiyyətimizin intellektual-mənəvi 

potensialının artırılmasında mədəniyyət təsisatlarının 

rolunu dəyərləndirən [84, s.11] Ġlham Əliyev isə tövsiyə 

edir ki: “Azərbaycanlıların milli-mənəvi dəyərlərinin, 

mütərəqqi ənənələrinin qorunub saxlanması və təbliğ 

edilməsi, mədəniyyət mərkəzlərinin yaradılması və sə-

mərəli fəaliyyəti üçün məqsədyönlü və müntəzəm təd-

birlər həyata keçirilməlidir” [84, s.16].  
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Məhz belə bir mədəniyyət siyasəti nəticəsində 

müstəqil Azərbaycan Respublikası bir tərəfdən öz milli-

mənəvi və tarixi-mədəni irsini tədqiq və təbliğ etməkdə, 

digər tərəfdən də beynəlxalq aləmə inteqrasiya olunaraq 

belə bir mədəni irslə bəĢər mədəniyyətinə töhfələr 

verməkdədir. 

Azərbaycan dövləti xalqımızın tarixi və mədəni ən-

ənələrinə, dilimizə, dinimizə, milli-mənəvi dəyərlərimi-

zə istinad edərək, yeni tarixi Ģəraitdə müasir tələblərə 

uyğun olaraq öz daxili və xarici siyasətini həyata 

keçirir. Bu gün mədəni irsin qorunub saxlanılması və 

inkiĢaf etdirilməsi müstəqil respublikanın mədəniyyət 

siyasətinin əsas vəzifələrindən biridir. Bu vəzifələrin 

icrası yolunda xalqımızın əldə etdiyi nailiyyətlər, milli 

sərvətimiz olan maddi və mənəvi dəyərlərimizin isti-

fadəsini, bəĢəri dəyərlərin tərkib hissəsi kimi inkiĢafını 

və inteqrasiyasını təmin edir. Azərbaycan xalqı azad və 

suveren dövlət quraraq mədəni-iqtisadi islahatlar 

aparmaqla öz milli-əxlaqi dəyərlərinə, tarixinə qayıdır, 

demokratik ölkələrin təcrübələrindən istifadə edir. 
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MƏDƏNĠ ĠRSĠN TƏDQĠQĠ  

MƏSƏLƏLƏRĠ 

Mədəniyyəti müxtəlif elmlər – kulturologiya, ar-

xeologiya, etnoqrafiya, tarix, sosiologiya, fəlsəfə və di-

gər ictimai elmlər öyrənir ki, bunların hər biri bu feno-

menə müxtəlif kontekstlərdən yanaĢır. Buraya həmçinin 

incəsənəti, əxlaqı, dini və s. öyrənən elmlər də daxildir. 

Konkret elmlərin hər biri öz tədqiqat predmeti daxilində 

mədəniyyət haqqında müəyyən təsəvvür yaradır [87, 

s.497]. Məsələn, fəlsəfə konkret elmlərdən fərqli olaraq 

mədəniyyətin bu və ya digər tərəfini deyil, onun dünya-

görüĢü ilə bağlı olan ümumi nəzəri səpkisini əsas 

götürür. Mədəniyyətin fəlsəfi anlayıĢı ona insan və onun 

fəaliyyəti ilə ayrılmaz vəhdətdə yanaĢır. Hətta mədəniy-

yət sözünün etimoloji mənĢəyi də onun əzəldən insanla 

bilavasitə bağlılığını sübut edir [119]. 

Mədəniyyətin tərkibini elə mahiyyət elementləri 

təĢkil edir ki, bunlar onun xarakterini, prosesin özünü 

müəyyənləĢdirir, çoxĢaxəli bir sistem kimi, yaradıcı in-

sanın humanizmini, eləcə də mədəniyyətin aparıcı funk-

siyası kimi, qneseoloji köklərini üzə çıxarır. Bu mənada 

bəĢəriyyətin nəsil-nəsil topladığı, formalaĢdırdığı, nəha-

yət, qazandığı mədəniyyət incilərini gələcək əsrlərə çat-

dıra bilmək əsas vəzifəmizdir [40, s.6]. Mədəniyyətin 

əsas funksiyası nəsillərin mənəvi təcrübəsini qoruyub 
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saxlamaq, sonrakı nəsillərə çatdırmaq və mənimsə-

məkdir. Mədəniyyət idrakı, informativ və adaptasiya 

funksiyalarını yerinə yetirir. Mədəniyyət dəyərlər 

istehsal edilən bir sahə kimi mövcuddur, o, həmin 

dəyərlər sayəsində cəmiyyəti istiqamətləndirir və tən-

zimləyir, gerçəkliyin predmet və hadisələrini qiymətlən-

dirir, onları bəyənir, yaxud pisləyir [63, s.262].  

Babalarımızdan bizə miras qalan və bizdən də 

gələcək nəsillərə ərməğan olan mədəniyyəti mütəxəs-

sislər bəĢəriyyətin sosial yaddaĢı adlandırırlar. Buna 

arxalanaraq, mədəniyyəti mahiyyətinə görə müxtəlif 

ünsürləri özündə birləĢdirən anlayıĢ kimi qiymət-

ləndirmək olar. 

Mədəniyyət fenomeni çox geniĢ bir anlayıĢ olub, 

bəĢər övladının yarandığı vaxtdan bəri yaratdığı və get-

dikcə təkmilləĢdirdiyi maddi, mənəvi, ruhani, ideoloji, 

bədii-estetik və digər sərvətləri özündə ehtiva edir. Yə-

ni, insanlığı Ģərtləndirən yaddaĢ, dünyagörüĢü, elm, dav-

ranıĢ, ünsiyyət, incəsənət, məiĢət və s. bu kimi keyfiy-

yətlər mədəniyyətin komponentlərindəndir [74]. 

Bütöv bir sistem kimi qəbul etsək, mədəniyyət Ģəx-

siyyətin və xalqların fərdi intellektinin, yaradıcılıq po-

tensialının göstəricisidir. Təsadüfi deyil ki, hər bir xal-

qın və Ģəxsiyyətin xarakterik xüsusiyyətlərinə, daxili 

dünyasının mənzərəsinə və potensial imkanlarına bələd 

olmaq istəyənlər birinci növbədə onun yaratmıĢ olduğu 

mədəni sərvətə, əsərlərinə və abidələrə müraciət edirlər. 
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Çünki mədəniyyəti yaradan xalq (Ģəxsiyyət) eyni za-

manda bu prosesdə özü formalaĢır. Ona görə də xalqın 

xarakteri onun öz yaradıcılıq məhsullarında – mədəniy-

yətində üzə çıxır [74]. 

Genetik yaddaĢdan və tarixi inkiĢafdan gələn dün-

yabaxıĢı, adət-ənənə, ünsiyyət, həyat Ģəraiti, qarĢılıqlı 

əlaqələr, həmçinin təsərrüfat, məiĢət, geyim, qida və s. 

mədəni sərvətlərin yaradılmasına xidmət edir. Deməli, 

mədəni sərvətlərin bütünlükdə mənimsənilməsi, cəmiy-

yətin inkiĢafının və formalaĢmasının idarə olunmasına 

xidmət edir. 

Sözün geniĢ mənasında mədəniyyət dedikdə, bəĢə-

riyyətin yaratdığı maddi və mənəvi sərvətlərin məcmusu 

nəzərdə tutulur. Bununla yanaĢı həmin anlayıĢ yaradıl-

mıĢ sərvətlərin insanlar tərəfindən mənimsənilməsi for-

malarını, ondan istifadə olunmasının prinsip və üsul-

larını da əhatə edir [119]. 

Mədəniyyət dedikdə, ilk növbədə insanın yaradıcı 

əməyi nəzərdə tutulur. Çünki insan fəaliyyəti, xüsusilə 

də, fiziki və əqli əmək sahəsində qazandığı uğurlar 

özünü mədəniyyət formasında təzahür edir. 

Müasir kulturoloji ədəbiyyatda mədəniyyətin çox-

saylı tərifləri yer almıĢdır. Hazırda bunların sayı yüzlər-

lədir və ən əsaslarını aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmaq olar:  

1) Təsviri tərif – mədəniyyəti fəaliyyət nəticələri-

nin məcmusu kimi səciyyələndirir.  
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2) Tarixi tərif – mədəniyyətdə sosial irsin və ən-

ənənin əsas rolunu qeyd edir.  

3) Normativ tərif – qaydaların və normaların əhə-

miyyətinə xüsusi diqqət yetirir.  

4) Dəyərlər mövqeyindən yanaĢan təriflər – mədə-

niyyəti insan üçün əhəmiyyət kəsb edən ideal 

yükləmələrin reallaĢması kimi səciyyələndirir.  

5) Psixoloji səpkili təriflər – mədəniyyətə insanların 

təbiətə və sosiuma uyğunlaĢması kimi yanaĢır.  

6) Ġdeoloji təriflər mədəniyyəti ideyalar axını kimi 

ifadə edir.  

7) Semiotik yanaĢma mədəniyyəti iĢarələr sistem-

lərinin məcmusu hesab edir [119]. 

Həyata daxil olarkən insanlar həmin həyatın möv-

cud Ģəraitinə yiyələnmək məcburiyyətindədir. Həmin Ģə-

raitə yiyələnmək dərəcəsi insanın mədəniyyətini müəy-

yən edir: dil mənimsəmə dərəcəsi – dil mədəniyyətini, 

əxlaqı mənimsəmək – əxlaq mədəniyyətini xarakterizə 

edir və s. Mənəvi fəaliyyət sferasında “mədəniyyət” an-

layıĢı da xüsusi məzmuna malikdir və yalnız yaradıcı-

lığın xarakterini deyil, həm də bu yaradıcılığın nəticələ-

rini qavramağın xarakterini müəyyən edir. Əmək mədə-

niyyəti, davranıĢ mədəniyyəti, təfəkkür və nitq mədə-

niyyəti, hissetmə və qavrama mədəniyyətindən danıĢ-

maq olar. Bütün bu hallarda söhbət insanlar, onların in-

kiĢaf səviyyəsi haqqında gedir. Ona görə də yalnız insan 

vasitəsilə onları mədəniyyət ünsürləri kimi, əĢyalaĢmıĢ 
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mədəniyyət kimi qəbul etmək olar. Bilavasitə mədəniy-

yət isə – yalnız insanın xarakteristikası kimi, onun mə-

nəvi, əxlaqi, peĢə inkiĢafının dərəcəsi və sintetik xarak-

teristikası kimi çıxıĢ edir [87, s.487-488].  

Mədəniyyətin elmi əsası olan kulturologiyanın 

predmeti ümumbəĢəri və milli mədəni proseslərin qanu-

nauyğunluqları, insanların maddi və mənəvi həyatının 

ən mühüm hadisələridir. Kulturologiya mədəni proses-

lərin və insanların tələbatının yaranmasının və formalaĢ-

masının ilkin Ģərtlərini və amillərini öyrənir, mənəvi də-

yərlərin istehsalını, mənəvi məhsulların bölgüsünü, mü-

badiləsini, istehlakını, qorunub saxlanmasını və gələcək 

nəsillərə çatdırılmasını, dəyər oriyentasiyalarının, mü-

əyyən ideyaların, təsəvvürlərin, estetik zövqlərin yaran-

masını tədqiq edir. Kulturologiya həm də müxtəlif cə-

miyyətlərdə mədəni həyatı öyrənir və beləliklə, müxtəlif 

konkret mədəniyyətlərin tarixi tiplərinin nailiyyətlərini 

və xüsusiyyətlərini aydınlaĢdırmağa çalıĢır. Kulturolo-

giyanın ən mühüm vəzifəsi dünya mədəniyyətinin tarixi 

və nəzəriyyəsi məsələlərini öyrənmək, müasir dövrün 

sosiomədəni meyllərini və proseslərini təhlil etməkdir 

[63, s.25].  

Mütəxəssislər tərəfindən daha çox “mədəniyyət 

haqqında elm” kimi qəbul edilən kulturologiyanın ma-

hiyyətini dərk etmək üçün ilk növbədə “kültür” kəlmə-

sinin etimoloji mənasına diqqət yetirmək lazımdır. Qeyd 

edək ki, dünyanın müxtəlif xalqlarının dilində fərqli 
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Ģəkillərdə yer almıĢ bu termin latınca “cultura” kəlmə-

sindən götürülmüĢdür. Bu gün biz milli mədəniyyət ki-

mi qəbul edə biləcəyimiz “kültür” “hər millətə öz özəlli-

yini verən, ona milli damğasını vuran maddi və bilavasi-

tə mənəvi dəyərlər məcmusudur” [104, s.32]. Dəyər isə 

mədəniyyət hadisəsidir və öz mahiyyətinə görə həm 

sosial, həm də fərdi olan maddi və mənəvi dünya 

obyektlərinin ümumi cəhətdən müəyyənləĢdirilməsi, on-

ların insan və cəmiyyət üçün müsbət və mənfi tərəf-

lərinin üzə çıxarılmasıdır. Öz-özlüyündə əĢyaların, 

hadisələrin insanlara aidiyyəti yoxdursa, onlar dəyər 

anlayıĢına daxil olmur. Dəyər anlayıĢı – “əhəmiyyət”, 

“fayda” və ya “ziyan” anlayıĢı ilə əlaqədardır. Deməli, 

maddi və mənəvi dəyərlərin məcmusu, həmçinin 

yaradılma üsulları, onlardan insan üçün istifadə etməyi 

bacarmaq, onları nəsildən-nəslə ötürmək qabiliyyəti 

mədəniyyət (“cultura” – becərmə, emal etmə) deməkdir 

[87, s.488]. 

Latınca “cultura” sözündən yaranmıĢ “mədəniyyət” 

(“kultura”) termini ilk dəfə Romada məĢhur siyasi xa-

dim, natiq və filosof Mark Tulli Siseron (e. ə. 106-43-cü 

illər) tərəfindən “becərmə” mənasında iĢlədilmiĢdir. Bu, 

onu göstərir ki, əvvəllər mədəniyyət dedikdə, insanın tə-

biətə məqsədyönlü təsiri nəzərdə tutulurdu. Sonralar 

“mədəniyyət” anlayıĢı Ģəhər həyat tərzi ilə assosiasiya 

edilməyə baĢlanmıĢdır [63, s.25]. Anadol Cemal yazır 

ki, cultura türkcədə sürmək, əkib-becərmək; əkin 
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deməkdir. Kültürün dilimizdəki müxtəlif mənalarda 

iĢləndiyini görürük. Ən çox iĢlədilən mənası ilə kültür: 

ümumi bilik, məlumat mənasını ifadə etməkdədir. BaĢqa 

mənada kültür – fikir və sənət kəlməsinin əsl mənası 

oradan doğmuĢdur, yetiĢdirmə, inkiĢaf etdirmə deməkdir 

[102, s.33]. 

Orta əsrlərdə “kult” (pərəstiĢ) sözü “kultura” (mə-

dəniyyət) sözündən daha çox iĢlədilirdi; çünki “kult” sö-

zü insanın Allaha məhəbbətində özünün yaradıcı poten-

sialını açmaq üçün onun qabiliyyətini ifadə edirdi. 

Ġntibah dövründə mədəniyyət haqqında antik təsəv-

vürlər yenidən üzə çıxır. Belə təsəvvür hər Ģeydən əvvəl 

harmonik, yüksək inkiĢafa can atan insanda fəal yaradıcı 

baĢlanğıcı ifadə edirdi. Sözün müasir mənasında “mədə-

niyyət” sözü XVIII əsrdən baĢlayaraq iĢlənir. Tamamilə 

müstəqil anlayıĢ kimi bu sözə ilk dəfə alman hüquqĢü-

nası və tarixçisi S.Pufendorfun (1632-1694) əsərlərində 

rast gəlmək olar. “Mədəniyyətin fəlsəfəsi” termini isə 

XIX əsrdə alman romantiki V.Müller tərəfindən elmə 

gətirilmiĢdir. Mədəniyyətin klassik anlamı tarixin fəlsə-

fəsinə əsaslanırdı [87, s.487].  

“Kültür” sözü leksik baxımdan “ĢumlanmıĢ torpaq” 

mənasında olsa da onun daha geniĢ anlamı ram edilmiĢ, 

əhliləĢdirilmiĢ torpaqdır. Çünki hər əkilən torpaq 

bərəkətli, verimli olmaz. Verimlilik və bərəkət insan 

iradəsinin torpağa enməsidir. Məsələn, Ərəbistanda, 

Mərkəzi Asiyada torpaq əhliləĢmədi. Əslində köçəri 
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həyatın da bir səbəbi torpağın əhliləĢməməsidir. Ġnsan 

ovçuluq dönəmindən etibarən mədəni (kültürlü) olmağı 

arzu etmiĢ, yəni uyğun bir məkanda torpağa bağlanaraq 

daha yaxĢı yaĢamağı xəyal etmiĢdir. Əkinçiliyin da kəĢfi 

insanın bu istəyinə bağlı olmuĢdur. Bu üzdən də 

“kültür” əkinçiliyin kəĢfi və əkinçilik həyatının ortaya 

çıxıĢı ilə meydana gəlmiĢdir. Əkinçilik həyatı da hər 

yerdə mümkün olmadığı üçün münbit torpaqlarda 

məskunlaĢmaq uğrunda savaĢlar getmiĢdir. ġumerlər-

dəki ilk Ģəhər həyatının də iqtisadi qaynağı əkinçilikdir. 

Çünki ticarət üçün dünyada insanların sayı az, ehtiyac 

az, satıĢ məhsulları məhdud və ticarət də zəif idi. Yalnız 

torpağı əhliləĢdirməklə, torpağı daha məhsuldar hala 

gətirməklə yüksək səviyyədə yaĢamaq mümkün olurdu. 

Bu səbəbdən də əkinçilik yeni bir dövrə keçidin iqtisadi 

təməllərini təĢkil etdiyi üçün ona bağlı olan kültür də bu 

yaĢayıĢın mənəvi qatını təĢkil etmiĢdir [35]. 

Xaricidilli elmi ədəbiyyatda “sivilizasiya” və “kul-

tur(a)” terminləri həm sinonim kimi, həm də müəyyən 

qədər fərqli anlayıĢlar kimi (əslində, hiponim kimi) iĢlə-

dilir. Son illərdə Türkiyə türkcəsindən Azərbaycan dili-

nə keçən və arada bir iĢlədilən “kültür” sözünü nəzərə 

almasaq, bizdə istər elmi terminologiyada, istərsə də 

gündəlik danıĢıq dilində, bir qayda olaraq, “kultura” 

(kültür) sözündən istifadə edilmir. Əvəzində məlum fərq 

– “mədəniyyət” və “sivilizasiya” terminləri arasında qo-

yulur. Deməli, belə aydın olur ki, Azərbaycan dilində 
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“sivilizasiya” olduğu kimi saxlanılır, “mədəniyyət” isə 

“kultura”nın tərcüməsi kimi qəbul edilir [69]. Belə bir 

terminoloji mənzərənin doğru olub-olmadığına dair 

fikirlərini ortaya qoyan Ağalar Məmmədova görə, 

dilimizə ərəbcədən keçən “mədəniyyət” sözünün kökü 

Ģəhər (“mədinə”) deməkdir və bu baxımdan 

“mədəniyyət” latın dilində də sözün kökü Ģəhər (“city”) 

demək olan “sivilizasiya”ya uyğundur, nəinki mənası 

əkmək, Ģumlamaq, becərmək, bəsləmək, yetiĢdirmək, 

qulluq etmək (“colere”) demək olan kulturaya! Yox, 

əgər “mədəniyyət” sözünü iĢlədəcəyiksə, onda yuxarıda 

da yazdığım kimi, onu hərfi mənasına görə yalnız “sivi-

lizasiya”nın əvəzinə, yəni sivilizasiyanın tərcüməsi kimi 

iĢlətmək olar. Daha da korrekt olmaq naminə demək 

lazımdır ki, əslində sivilizasiya (civilization) mədəniy-

yət yox, mədəniləĢmə deməkdir. Belə ki, “mədəniyyət” 

“siviliti” (civility) sözünün tərcüməsidir [69]. 

Bir qisim mütəxəssislərin fikrincə mədəniyyət və 

sivilizasiya bir çox cəhətdən fərqlənmir, bir-birinə keçir, 

qarĢılıqlı asılılıqdadır, amma eynilik təĢkil etmir – sivi-

lizasiya mədəni proses üçün ilkin Ģərait yaradır, mə-

dəniyyət isə yeniliyin yaradıcısı olmaqla sivilizasiyanın 

inkiĢafı üçün Ģərait yaradır. Mədəniyyət sivilizasiyanın 

təsbit etdiyi sosial normaların təcəssümünü, gerçəkləĢ-

dirilməsini nəzərdə tutan müstəqil maddi və mənəvi 

fəaliyyətdir. Eyni bir sivilizasiya çoxsaylı mədəniyyət-

lər yaradır. Məsələn, orta əsrlərdə ərəb, fars və Azərbay-
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can mədəniyyətləri islam sivilizasiyasının məhsullarıdır; 

türk sivilizasiyası türk, qırğız və Azərbaycan mədəniy-

yətlərini, eləcə də digər türkdilli xalqların mədəniyyət-

lərini əhatə edir [63, s.27]. Qeyd edək ki, “sivilizasiya” 

termini Ģəhər sakini olan vətəndaĢa aid edilən latınca 

“sivilis” sözündən yaranıb. Lakin bu sözün mənası 

tədricən geniĢlənir, onun etimologiyası və baĢlanğıcda 

iĢlədilən mənası sonralar baĢqa məzmun qazanır [87, 

s.497]. 

Göründüyü kimi, mədəniyyətin mənəvi ünsürlərinə 

ilkinlik baxımından həmiĢə xüsusi dəyər verilmiĢdir. 

Çünki maddi mədəniyyətdə onu formalaĢdıran mənəvi 

baĢlanğıc var, çünki burada insanın ideyasının, biliyinin, 

[87, s.488] məqsədinin ifadəsi olduğu üçün onu 

mədəniyyət adlandırırlar. Mənəvi mədəniyyət məhsul-

ları da çox vaxt maddi forma kəsb edir. BaĢqa sözlə, 

mədəniyyət ünsürü cismanidirsə – o maddi mədəniyyət, 

əgər o ideyalar, obrazlar, nəzəriyyələr və b. formada 

mövcud olursa – o halda o mənəvi mədəniyyət hesab 

edilir. 

Ziya Göyalpa görə, bir cəmiyyətin bütün fərdlərini 

bir-birinə bağlayan, yəni aralarında anlaĢma yaradan və-

silə kültür (mədəniyyət) müəssisələridir. Bunların topla-

mı isə o cəmiyyətin mədəniyyətini təĢkil edir. Bir cə-

miyyətin üst təbəqəsini baĢqa cəmiyyətlərin üst təbə-

qələrinə bağlayan mədəni müəssisələrdir. Bunlar mədə-

niyyəti meydana gətirir. Mədəniyyətin həqiqi ünsürləri 
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dəqiq elmlər və texnologiyaların inkiĢaf etdirilməsidir 

[36]. 

Mehmet Kaplan və Mümtaz Turhan kmi 

mütəxəssislər bu fikirdədirlər ki, kültür yeni kəĢf edilən 

bir xəzinədir. Xəzinə sərvət, zənginlik, birlik demək-

dir... kültür deyəndə qarĢımıza bir yığın hadisə çıxar. 

Bir cəmiyyətdə təbii hadisələr xaricində insan əlindən 

və dilindən çıxan nə varsa hər Ģey kültür anlamına daxil 

ola bilər [108, s.9-13]. 

Mədəniyyət insanların dünyanın mənimsəməyə yö-

nəlmiĢ yaradıcı fəaliyyətidir, bu prosesdə maddi və 

mənəvi dəyərlər yaradılır və istehlak olunur, insanın 

mədəni fəaliyyət subyekti kimi formalaĢması prosesi baĢ 

verir [119]. Cəmiyyətdə insanlar tərəfindən yaradılan 

maddi sərvətlər mədəniyyətin mövcudluğunun yalnız 

xarici görünüĢüdür. Onun əsl məzmunu isə insanın 

özünün inkiĢafındadır. Maddi mədəniyyət insanın 

praktiki cəhətdən təbiəti mənimsəmək səviyyəsinin 

göstəricisidir. Mənəvi mədəniyyətə isə elm və onun 

nailiyyətlərinin istehsala və məiĢətə tətbiq edilməsi 

dərəcəsi, təhsilin səviyyəsi və keyfiyyəti, maarifin 

vəziyyəti, tibbi xidmət, incəsənət, əxlaq normaları, 

insanların davranıĢı, onların tələbat və maraqlarının 

inkiĢaf səviyyəsi daxildir. Mədəniyyətin sabit tərəfi 

mədəni ənənələrdir. Mədəni ənənələrin diapazonu nə 

qədər zəngin və geniĢdirsə, bütövlükdə bəĢəriyyətin mə-

nəvi həyatı da o qədər zəngindir [87, s.497]. 
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Mədəniyyət cəmiyyətdə çox mühüm funksiyaları 

yerinə yetirir. Onlardan aĢağıdakılar xüsusi qeyd olun-

malıdır:  

1) Yaradıcı funksiya, bu o deməkdir ki, mədəniy-

yət insanların yaradıcı fəaliyyəti prosesində aĢkara çıxır 

və onların təbiət üzərində hökmranlığının və öz ara-

larındakı münasibətlərinin göstəricisidir.  

2) Ünsiyyət funksiyası onu göstərir ki, müəyyən 

ümumi əhəmiyyətli ünsiyyət vasitələri, təcrübəni və 

bilikləri ötürən vasitələr olmasaydı, insanların vahid 

cəmiyyətdə yaĢamaları qeyri-mümkün olardı.  

3) Ġdraki-evristik funksiya bundan təzahür edir ki, 

mədəniyyət dünyanın ümumi mənzərəsini verməklə 

məhdudlaĢmır, o, həm də idrakın daha yaxĢı effektiv 

formalarını axtarıb tapmağa kömək edir.  

4) Nəhayət, mədəniyyət qiymətverici funksiya ye-

rinə yetirir. Yəni onun köməyi ilə dünyanın dərki es-

tetik, siyasi və əxlaqi normalarla əlaqəli Ģəkildə 

götürülür [119]. 

Beləliklə, mədəniyyət ictimai varlıq olan insan fəa-

liyyətinin subyektiv – Ģəxsi tərəfinin inkiĢafında, cəmiy-

yətin sosial təĢkilinin üsulları və normaların yerinə yeti-

rilməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Mədəniyyət həm 

də bütövlükdə həyat fəaliyyəti proseslərinin tənzim-

lənməsində, bəĢəriyyətin malik olduğu təcrübə və bilik-

lərin, insan fəaliyyətinin digər maddiləĢmiĢ nəticələrinin 

yayılmasında böyük rol oynayır. Göstərilməlidir ki, 
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bədii, elmi, texniki, sosial yaradıcılıq tarixi prosesə 

güclü təsir göstərən, onu zənginləĢdirən amillər kimi 

çıxıĢ edir. Bu müddəa mədəniyyətə və insan fəaliyyəti-

nin digər maddiləĢmiĢ nəticələrinə, habelə hələ sosial 

gerçəklikdə öz praktiki təcəssümünü tapmayan, gələcək-

də həllini gözləyən yeni ideyalara aiddir [119]. 

Mədəniyyətin inkiĢafı mürəkkəb və ziddiyyətli 

proses olub, təkcə ümumsosioloji qanunlar üzrə deyil, 

həm də spesifik qanunlar üzrə baĢ verir. Mədəniyyətin 

inkiĢafı varisliyə, köhnə mədəni irsin dialektik inkarına 

əsaslanır. Lakin bu proses müəyyən nisbi müstəqilliyə 

və spesifik qanunlara malikdir. BəĢər tarixində mədəni 

tərəqqinin mahiyyətini açmaq üçün bu qanunauyğunluq-

ları öyrənmək lazımdır. Hər bir dövrdə mədəniyyətin 

inkiĢafı daxili və xarici səbəblər, amillərlə Ģərtlənir. 

Odur ki, konkret tarixi mərhələdə götürülən mədəniyyət 

həmin dövrdəki iqtisadi, texniki, siyasi, sosial və mə-

dəni-mənəvi amillərin güclü təsiri altında formalaĢır və 

inkiĢaf edir. 

Mədəniyyətin həm tərəqqisi, həm də tənəzzülü 

mövcud tarixi Ģəraitdəki obyektiv və subyektiv dəyiĢik-

liklərlə müəyyən olunur. Lakin, onların mədəniyyətə tə-

siri bilavasitə deyil, nəticə etibarilə, bir sırf əlaqələndi-

rici vasitələrdən keçərək baĢ verir. Məsələ bundadır ki, 

mədəniyyəti məhz insan yaradır. Bu prosesdə o, həm də 

subyekt kimi öz yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkiĢaf 

etdirir. Bu yaradıcılıq prosesi insanın öz daxili motivləri 
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üzrə baĢ verir. Lakin bu proses bütövlükdə ictimai mü-

nasibətlər Ģəraitində həyata keçirilir və ictimai tələbatı 

ödəməyə yönəlir [119]. 

Odur ki, həmin amillər maddi münasibətlərin mə-

dəniyyətə təsir mexanizmini ifadə edir. Həm də göstəril-

məlidir ki, mədəniyyətin müxtəlif tərəflərinin ictimai 

həyat hadisələri ilə əlaqəsi eyni deyildir. Belə ki, əgər 

mədəniyyətin təbiət, texniki, iqtisadi elmlər kimi ünsür-

ləri iqtisadi həyatla bağlıdırsa, onun fəlsəfə, əxlaq, incə-

sənət kimi ünsürlərinə münasibətdə bu əlaqə birbaĢa ol-

mayıb dolayı xarakter daĢıyır. Buna görə də mədəniyyə-

tin inkiĢafı prosesi qeyri-bərabər və ziddiyyətli Ģəkildə 

baĢ verir. Məsələn, müəyyən dövrlərdə bu və ya digər 

ölkədə ola bilər ki, texnika yüksək dərəcədə inkiĢaf et-

sin, ancaq əxlaq və bədii mədəniyyət isə tənəzzül keçir-

sin. Digər tərəfdən isə iqtisadi cəhətdən geridə qalmıĢ 

ölkələrdə bəzən incəsənətin çiçəklənməsi özünü göstərə 

bilir. Lakin bütövlükdə götürdükdə mədəniyyət də icti-

mai həyatın inkiĢafına uyğun olaraq inkiĢaf edir. Mədə-

niyyətin inkiĢafı iki formada baĢ verir. Bir tərəfdən tər-

biyə prosesində insanların bacarıq və qabiliyyətləri, vər-

diĢləri inkiĢaf edir, əvvəlki nəsildən keçən dəyərlər mə-

nimsənilir və yeni dəyərlər yaradılır. Digər tərəfdən isə 

maddiləĢmiĢ dəyərlər nəsildən-nəslə keçirilir [119]. 

Qeyd olunmalıdır ki, cəmiyyətin inkiĢafı gediĢində 

insanların maddi həyat Ģəraiti ilə onların mədəniyyəti 

arasındakı əlaqələrin xarakteri dəyiĢərək daha mürəkkəb 
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Ģəkil alır. Cəmiyyətin iqtisadi həyatı və ictimai struktur-

ları mədəniyyətin əsas göstəricilərinə və ümumi istiqa-

mətinə güclü təsir edir. Bu təsir öz xarakterinə görə po-

zitiv və ya neqativ ola bilir. Əgər iqtisadiyyat istehsal 

fəaliyyəti üçün obyektiv məzmunlu bilikləri tələb edir-

sə, bu təsir müsbət olur. Bunun əksi olduğu halda isə 

iqtisadiyyatın mədəniyyətə təsiri mənfi xarakter daĢıyır. 

Mədəni həyatda müxtəlif miflərin, ideoloji illüziyaların 

geniĢlənməsinə Ģərait yaradır [119]. 

Mədəniyyətin təĢəkkülü və inkiĢafı ilə bağlı bir sı-

ra nəzəriyyələr mövcuddur ki, bunların hər birinin də 

digər baxıĢ tərəfdarları tərəfindən qəbul edilən və edil-

məyən cəhətləri vardır. Məsələn, “Təkamül nəzəriyyə-

si”ndə [105, s.16] mədəniyyətin, vəhĢət dövrlərindən 

zamanımıza qədər davamlı inkiĢafda olan insan 

kültürünün məhsulu olduğu, irəliləmənin də bəsitdən 

mürəkkəbə doğru düz bir xətt üzrə, bir-biri ilə tutarlı 

mərhələlər aĢılmaq surətilə meydana gəldiyi iddia 

edilmiĢdir. Buna görə də inkiĢafla ayaqlaĢa bilmədikləri 

üçün bu gün də iki min il öncəki səviyyədə qalan ibtidai 

qövmlərin kültüründə ilk mərhələlərin canlı izlərini 

görmək mümkündür. Yəni onların fəaliyyətində, adət-

ənənələrində, inanc və sənətlərində qədim mədəniyyətin 

əsas cizgiləri hələ mövcud olmaqdadır. Təkamül 

nəzəriyyəsi insan ruhunun hər yerdə bir və eyni olduğu 

düĢüncəsinə əsaslanır. Dolayısı ilə müxtəlif topluluqlar 

bərabər Ģərtlər altında eyni Ģeyləri vücuda gətirməyə, 
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bir-birinə paralel Ģəkildə düĢünməyə və eyni mahiyyətdə 

kəĢflər və icadlar etmək iqtidarındadırlar. Bu səbəbdən 

bəzən “paralelçi”lər də deyilən təkamül nəzəriyyəsi 

tərəfdarlarına görə hər qövmdə ayrı-ayrılıqda meydana 

çıxan mədəniyyətlər paralel Ģəkildə, özlüyündə inkiĢaf 

edir. 

Təkamül nəzəriyyəsinə tənqidi yanaĢan baxıĢlara 

görə isə, bir çox sahələrdə kültürəl və sosial inkiĢaf bir 

xətt halında və eyni yöndə inkiĢaf göstərməkdədir; za-

man-zaman dəyiĢmələr, aravermələr diqqəti çəkəcək qə-

dər açıqdır. Nəzəriyyənin ən zəif tərəfi isə insanlıq tari-

xində tək bir kültür növünün qəbul edilməsidir. Halbuki 

eyni kültür dünyanın hər yerində mövcud deyildir, bir 

çox kültürlər vardır. Aralarındakı fərqlər bilavasitə tex-

niki alətlərdə, din, sənət, sosial dayanıĢma kimi sahələr-

də görünür. Buna görə də “Evolution”çuların mürəkkəb 

kültür fakt və hadisələrini bəsitləĢdirmələri doğru qəbul 

edilməmiĢdir [105, s.18]. 

“Yüksək kültür” nəzəriyyəsində [108, s.22] 

topluluqlardakı kültür və tarix ortaqlılığı əsasa 

alınmaqla və aralarında siyasi bağlantı ilə dil birliyi olan 

yerli kültürlərin, eyni zamanda “mədəniyyət” qavramını 

ifadə edən “Yüksək kültür”lər ortya qoyduqları irəli 

sürülməkdədir. Məsələn, misirlilər, çinlilər, assurlar, 

babillər, finikiyalılar, xaldeylər qrupu bu surətlə “kültür 

və tarix ortaqlığı”na söykənən tipdə mədəniyyətlər 

qurmuĢ topluluqlardır. Nəzəriyyənin baĢlıca təmsil-
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çilərindən olan tanınmıĢ rus panslavyanisti N.Y.Da-

nilevski bu mədəniyyətin parçalarının bir-birinə və 

bütünə, bütünün də parçalarına bağlı bir “orqanizm” təĢ-

kil etdiyini, orqanizm (canlı vəziyyət) qədər sıx Ģəkildə 

bütünlük göstərdiyini söyləmiĢ, mədəniyyət ünsürlərinin 

də tamamilə oxĢar orqanizm kimi doğub, böyüyüb, 

kamilləĢib, nəhayət, öldüklərini iddia etmiĢdir. 

 Yeri gəlmiĢkən qeyd edək ki, Əhməd bəy Ağaoğlu 

da mədəniyyət çevrəsini canlı orqanizmlərlə müqayisə 

edərkən, onun bütövlüyünü o bitkilərə bənzədir ki, ye-

tiĢmələri və inkiĢafı üçün bəlli Ģərtlərin olmasına möh-

tacdırlar. BaĢqa çevrələrdə, baĢqa Ģərtlər içində həmən 

solub gedərlər [93]. Onun gəldiyi qənaətə görə “Bir 

mədəniyyət zümrəsi bölünməz bir bütündür. Parçalana 

bilməz. Qalibiyyət və üstünlüyü qazanan onun bütün-

lüyüdür” [101, s.11]. Ümumiyyətlə, Azərbaycan kul-

turoloji fikrini çoxsaylı əsərləri ilə zənginləĢdirən 

Əhməd Ağaoğlu yaradıcılığında mədəniyyət ən geniĢ 

aspektlərdən Ģərh edilir. Belə ki, o, mədəniyyəti daha 

geniĢ, bütün tərifləri içinə alan və bu kəlməyə ən geniĢ 

mənanı verən “həyat tərzi” kimi qəbul edərək “Üç 

mədəniyyət” əsərində yazır: “Mədəniyyət demək – həyat 

tərzi deməkdir”. Bir Ģərtlə ki, burada həyat qavramının 

özü ən geniĢ və hərtərəfli bir məna daĢımalı, həyatın 

bütün sahə və tərəflərini, maddi və mənəvi hadisələrini 

özündə ehtiva etməlidir. Belə olan halda mədəniyyət 

düĢüncə və axtarıĢ tərzindən baĢlayaraq, geyim Ģəklinə 
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qədər həyatın bütün təzahürlərini, hadisələrini əhatə 

etmiĢ olur [91, s.17; 101 s.3]. 

“Yüksək kültür” nəzəriyyəsində, müəyyən toplu-

luqlar arasındakı tarixi ortaqlığı və kültür birliyi (və ya 

bənzərliyi) halının mədəniyyətlərin xarakterini əks et-

dirməsi qənaəti mühüm yer tutur. Bu səbəbdən, məsə-

lən, qədim yunan mədəniyyətinin estetik, hind mədəniy-

yətinin dini, qərb mədəniyyətinin mexaniki-texniki key-

fiyyət daĢıdığı iddia edilmiĢdir. Buna görə də, mədə-

niyyətlə sosial sistem adətən ayrılmaz bir cütlük kimi 

düĢünülməkdə, baĢqa sözlə, hər mədəniyyət bir sosio-

kültürəl bütün sayılmaqdadır [105]. Yeri gəlmiĢkən, 

qeyd edək ki, M.Ə.Rəsulzadənin “Türk kültür birliyi” 

adlı məqaləsində də bu yanaĢmaya dair maraqlı qənaət-

lər yer almıĢdır [107].  

Mədəniyyətin mahiyyəti məsələsində əldə edilən 

yuxarıdakı nəticələrə ən yaxĢı Ģəkildə P.A.Sorokin tərə-

findən aydınlıq gətirilmiĢdir. “Ana kültür qəlibi” nəzə-

riyyəsini irəli sürmüĢ P.A.Sorokin “Yüksək kültür” və 

ya “Qapalı mədəniyyət” nəzəriyyəsini Ģiddətlə tənqid et-

miĢdir. Olduqca çətin anlaĢılması və bəzi etirazlarla qar-

Ģılanması ilə yanaĢı Sorokin kültür anlayıĢının və mə-

dəniyyət hadisəsinin təhlilində tarixi-sosial gerçəklərə 

dair maraqlı nəticələrə gəlmiĢdir [105, s.23-24]. 

Mədəniyyətlər və ya mədəniyyət meydana gətirən 

kültür dəyərləri nəyə görə, necə və nə kimi Ģərtlər 

altında və hansı topluluqlarda doğmaqdadır? Bəzi kül-
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türlər maddi-mənəvi sahələrdə çeĢidli kültür vasitə və 

davranıĢları ortaya qoya bildikləri halda, bir sıra sosial 

qruplar belə bir varlıq göstərməkdə çətinlik çəkirlər. 

Nədən? Kültür tarixçiləri üçün həlli müĢkül baĢlıca mə-

sələlərdən biri bu olmuĢdur. Sorğunu cavablandırmağa 

çalıĢanlar arasında Diffusionçularda gördüyümüz kimi, 

məsələni coğrafi-iqtisadi Ģərtlərə bağlayanlar olduğu ki-

mi, metafizikaya müraciət edənlər və ya həqiqətən Ģəx-

siyyət psixologiyasını hərəkət nöqtəsi hesab edənlər də 

vardır [105, s.25].  

Tarixən mədəniyyətin insan varlığının heç nə ilə 

müqayisə olunmayan invariant təməli olduğunu tək-tək 

dahilərin deyil, əksər dünya dövlətlərinin dərk etməsi 

üçün zaman-zaman yaradılmıĢ bütün maddi və mənəvi 

sərvətlərin məcmusu, məhz mədəniyyətin ən ali 

nümunələri məhv edilib, dağıdılıb, yandırılıb. Hər dəfə 

də yenidən yaratmaq əzminə rəğmən yenidən məhv 

etmək kimi paradoksal mövqelər savaĢıb [3, s.10-11]. 

Ona görə də bu gün mədəni dünya bu qənaətdədir ki, hər 

hansı bir mədəniyyət və ya sivilizasiyanın digərindən 

üstünlüyündən bəhs edilməsi qeyri-ciddi, qeyri-elmi 

mövqedir. Hər bir mədəniyyət öz-özlüyündə dəyərlidir, 

sadəcə, bu, fərqli, baĢqa mədəniyyətdir [3, s.120]. Bu 

mənada müasir kulturoloji araĢdırmalar ötən dövrlərdəki 

tədqiqatlardan fərqli olaraq, mədəni birlik, dəyiĢmə və 

müxtəliflik barədə son dərəcə yeni baxıĢlar irəli sürür. 

Kulturologiya müxtəlif mədəni sərvətlərə, kulturoloji 
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mətnlərə və mədəni fəaliyyətin tədqiqi metodlarına 

xüsusi diqqət yetirir [86, s.23]. Heç də təsadüfi deyildir 

ki, BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının Təhsil, Elm və 

Mədəniyyət TəĢkilatının BaĢ Konfransı (3-21 oktyabr 

2005-ci il tarixində Paris Ģəhərində keçirilən 33-cü 

sessiyasında) mədəni müxtəlifliyin bəĢəriyyətin fərqlən-

dirici xüsusiyyəti olduğunu təsdiqləyərək; mədəni 

müxtəlifliyin bəĢəriyyətin ümumi irsini formalaĢ-

dırdığını və hamının rifahı üçün onun qədrini bilməli və 

qoruyub saxlamalı olduğumuzu dərk edərək; mədə-

niyyətin zaman və məkan dəyiĢdikcə müxtəlif formalar 

aldığını və bu müxtəlifliyin bəĢəriyyəti təĢkil edən 

xalqların və cəmiyyətlərin mədəni özünüifadə tərzlə-

rinin və özünəməxsusluqlarının unikallığında və müxtə-

lifliyində öz əksini tapdığını nəzərə alaraq; qeyri-maddi 

və maddi sərvətlərin mənbəyi kimi ənənəvi elmlərin, 

xüsusilə də yerli xalqların bilik sistemlərinin və onların 

davamlı inkiĢafa müsbət töhfəsinin vacibliyini, 

həmçinin onların lazımi qaydada qorunmasının və təĢ-

viqinin zəruri olduğunu bilərək; dil müxtəlifliyinin 

mədəni müxtəlifliyin fundamental elementi olduğunu 

xatırladaraq və mədəni özünüifadənin qorunması və təĢ-

viq edilməsində təhsilin fundamental rolunu təsdiqləyə-

rək, 2005-ci il oktyabrın 20-də “Mədəni özünüifadə 

müxtəlifliyinin qorunması və təĢviqi haqqında” Konven-

siyanı qəbul etmiĢdir (25). 
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KeçmiĢə münasibətdə düzgün mövqe tutmaq üçün 

“sivilizasiyanın mənəvi irsi” anlayıĢına daxil olanların 

qeyd-Ģərtsiz dəyərinin əsaslarını müəyyən etmək lazım-

dır. Burada əsas məsələ sivilizasiyanın topladığı sərvət-

lərə münasibətdə Ģüurlu mövqe tutmaqdır. Ġrs barədə 

yalnız o yerdə danıĢmaq olar ki, orada həmin irsi baĢa 

düĢsünlər, tarixi yaradanlara rəğbət və hörmət bəsləsin-

lər. Varlıq barədə təsəvvür yaradan və təkcə bunun  he-

sabına müxtəlif dövrlərdə yaĢamıĢ insanları əlaqələn-

dirən aktın xarakteri vacibdir. Bu, konkret həyati nümu-

nələr əsasında qaynaqların, abidələrin, dünya incəsənət 

incilərinin emosional təsirində özünü göstərir. Mədəni 

irsə münasibətdə Ģüurlu varislik cəmiyyətin mənəvi zən-

ginləĢməsinin rəhnidir. Mədəni varislik ziddiyyətli pro-

sesdir. Varislik prosesində miras kimi mənimsənilmiĢ 

dəyərlər nəinki dirçəldilir, həm də inkiĢaf etdirilir, tək-

milləĢdirilir, yeni nəsillərin mədəni simasına uyğunlaĢ-

dırılır. Mədəniyyəti insan fəaliyyətindən ayırmaq olmaz. 

Ġnsan mədəniyyəti yaratmaqla həm də özünü yaradır; 

mədəniyyət insanı yaratmaqla həm də özünü yaradır 

[63, s.27]. 

Dünyanın, o cümlədən Azərbaycanın görkəmli fi-

kir sahiblərinin ümumi qənaəti budur ki, bəĢər mədə-

niyyətinin yaranması və inkiĢafında bütün xalqların öz 

payı vardır. Məsələn, mühacir Azərbaycan ziyalılarının 

kulturoloji qənaətlərinə diqqət yetirən M.B.Məhəmməd-

zadə yazır ki, bəĢər mədəniyyəti milli mədəniyyətlərin 
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məcmusundan ibarətdir [91, s.16; 75, s.61]. Milli diriliyi 

bütünlüklə mədəniyyətə bağlayan M.Ə.Rəsulzadəyə 

görə isə: “Mədəniyyəti-bəĢəriyyə millətlərin zəh-

mətlərindən hasil olan bir yekundur. Hər millət öz 

iqtidar və öz istiqlalı sayəsində, yəni öz diriliyi ilə 

özünə xüsusi, xüsusi olduğu qədər də qiymətli bəzi 

Ģeylər əlavə edir ki, bir millətin ölməsi və yaxud ölgün 

fikirlərlə yaĢaması yalnız özünün bədbəxtliyini deyil, 

bəĢəriyyətin də böyük bir nöqsanını təĢkil edir” [91, 

s.16-17; 85, s.462]. 

Xalqımızın mədəni irsinə bu kontekstdən yanaĢ-

dıqda, xüsusilə belə bir məqama diqqət yetirilməlidir ki, 

Azərbaycan bəĢər mədəniyyətinin və dünya sivilizasiya-

sının ilkin məskənlərindən biridir. Azərbaycan xalqı öz 

kökləri ilə bəĢəri düĢüncə və yaradıcı həyat fəaliyyətinin 

minillik dərinliklərinə, ilkin sivilizasiya epoxasından 

qabaqkı arxaik dövrə gedən zəngin maddi və mənəvi 

mədəniyyət yaratmıĢdır [71, s.336]. Bu ərazidə hələ iki 

milyon il bundan əvvəl insanın yaĢaması uçun əlveriĢli 

Ģərait olmuĢdur. Azərbaycan xalqı da bu yerdə bərqərar 

olmuĢ, özünün təsərrüfat həyatını, maddi-mənəvi 

mədəniyyətini yaradaraq dünyanın ən qədim və mədəni 

xalqlarından biri kimi tanınmıĢdır.  

Hər bir xalq üçün öz ölkəsinin tarixi, keçdiyi in-

kiĢaf yolu, mədəniyyəti maraqlıdır. Çünki keçmiĢ nəsil-

lərin nailiyyətlərini bilmədən yenilərini yaratmaq çətin-

dir. Əsrlər boyu nəsillərin öz təcrübələrini bir-birinə 
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ötürmələri nəticəsində müxtəlif sahələrdə müvəffəqiy-

yətlər qazanılmıĢdır. Bu vəziyyət insan cəmiyyətinin bü-

tün dövrlərində qanunauyğun Ģəkildə davam etmiĢdir. 

Maddi mədəniyyət abidələrinin qalıqları əsasında o döv-

rün müxtəlif sahələri haqqında fikir söyləmək müm-

kündür. Hər bir daĢ alət, saxsı, dəmir, tunc əĢya qalıq-

ları ətrafında alimlərin apardıqları elmi araĢdırma və 

mübahisələri məsələlərə aydınlıq gətirməyə qadirdir 

[74, s.136]. Bu vaxta kimi aparılmıĢ araĢdırmalar sübut 

edir ki, Azərbaycan xalqının sosial mədəniyyəti 

çoxəsrlik tarixə malikdir. Onda, hələ qədim dövrlərdən 

demokratik mədəniyyətin elementləri, təbiət və cəmiy-

yətin dəyiĢdirilməsinə, insanın özünü təkmilləĢdir-

məsinə istiqamətlənmə təzahür olunur. Tərəqqipərvər 

təfəkkür və Azərbaycan mədəniyyətinin tərəqqipərvər 

tendensiyaları zərdüĢtlük, məzdəkilik, hürufilik, 

Azərbaycan intibahı və maarifində müxtəlif forma və 

səviyyələrdə əks olunurdu [71, s.337]. 

Bu gün mədəni dünya tərəfindən milli mədəniyyət-

lərə xüsusi diqqət yetirilməsi heç də təsadüfi deyildir. 

Çünki müasir dövrün ən mühüm problemlərindən biri 

milli Ģüur və milli özünüdərketmədir. Milli olan canlı-

dır, həyatidir, ideyaların və həyatın sintezidir. Özü də 

“həll edilmə” elementi ilə olan sintezdir. Bu isə milli 

mövcudluğa yüksək gərginlik və böyük enerji potensialı 

verir [3, s.397]. Bu baxımdan folklor, dil, ədəbiyyat, 

sənət və mədəniyyət sahəsində fundamental elmin stra-
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teji məqsədi Azərbaycan xalqının mənəvi irsini dünya 

mədəniyyətinin inkiĢafı kontekstində təqdim etmək, 

Azərbaycan cəmiyyətinin yaranmasının etnik və milli 

proseslərini müəyyən etməkdir [59, s.35-36]. Lakin 

tarixi-milli mənsubluq və mənĢə məsələsinin qoyu-

luĢunda və həllində mübahisəli, əyintili məqamlar özünü 

təkcə lokal milli hüdudlarda göstərmir. Qərb-ġərq ün-

vanlı və sintez təbiətli tarixi dəyərlərlə bağlı etnik 

problemə münasibətdə etnik diskriminasiyaya hələ də ən 

müxtəlif miqyaslarda yol verilir. Xüsusən, “türk” etno-

nimi və türk kültürü ilə bağlı axtarıĢ, ehtimal və hipo-

tezlərdə sağa və sola neqativ meyllər həm yerli, həm də 

əcnəbi medievistikada bir-biri ilə qəribə həmahənglik 

təĢkil edir [59, s.48].  

Təbii ki, belə bir qərəzli münasibətin bir sıra tarixi, 

siyasi və ideoloji səbəbləri vardır. Məsələn, son iki yü-

zillik Azərbaycan tarixinə diqqət yetirsək, o zaman bir 

sıra mətləblərə aydınlıq gələr. Çar Rusiyası ilə Ġran 

arasında gedən müharibənin nəticəsi olaraq bağlanmıĢ 

Türkmənçay müqaviləsinin (1828) Ģərtlərinə görə Araz 

çayı boyunca iki hissəyə bölünən Azərbaycan iki 

müxtəlif mədəniyyətin daĢıyıcısı olan Rusiya və Ġran 

dövlətlərinin müstəmləkəsinə çevrildi. Bununla da xal-

qımız iki yüz il ərzində ümumtürk mədəni əlaqələrindən 

ayrı yaĢamağa məcbur oldu. Bu, o demək idi ki, dil, 

adət-ənənə, sosial həyat və yaĢam tərzində dəyiĢikliklər 

ortaya çıxırdı. Rusiya imperiyası öz donunu dəyiĢərək 
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Qırmızı imperiyaya çevrildikdən sonra Azərbaycanın 

Ģimalı ilə cənubu arasında əlaqələr tamamilə kəsildi. 

Sovet Azərbaycanında xalqın mədəniyyətinə, milli adət-

ənənələrə ümumsovet qanunları ilə yanaĢı yeni əxlaq, 

mədəniyyət, Sovet Ġttifaqı xalqlarına məxsus ümumso-

vet əxlaq kodeksi əlavə olundu. Yeni insan – sovet insa-

nı yetiĢdirilməyə baĢlanıldı. Ayrı-ayrı millətlərin tarixi, 

məiĢət tərzi, mədəniyyəti, sənətə münasibəti və milli tə-

fəkkürün inkiĢafında ayrı-seçkilik siyasəti yeridildi. 

Milli mədəniyyətlərin tədqiq edilməsi sahəsində məhdu-

diyyətlər tətbiq edildi. Bu əngəllər özünü türk dili, folk-

loru, ədəbiyyatı sahəsində xüsusilə büruzə verdi. 

Azərbaycanda kulturoloji irsin tədqiqi problem-

lərindən bəhs edərkən deməliyik ki, ümumiyyətlə SSRĠ 

dövründə kulturologiya ayrılıqda bir elm sahəsi kimi ya 

heç öyrənilmir, ya da ona əhəmiyyət verilmirdi. Yalnız 

müstəqillik qazandıqdan sonra bu sahəyə maraq artmağa 

baĢladı. Xalqın milli-mənəvi dəyərlərinin cəmi olan kül-

türün əsas aparıcı sahələrində obyektiv tədqiqatlara start 

verildi. Milli-mədəni özünəməxsusluğun ifadəsi olan 

kültür (milli mədəniyyət) özündə əsasən aĢağıdakıları 

ehtiva edir: dil, din, adət və ənənə, sənət, dünyagörüĢü, 

tarix və s. 

Dil – mədəniyyətin inkiĢafının əsas amillərindən 

və Ģərtlərindən biridir. Çünki dil olmadan digər Ģərtlərin 

yaranmasından, inkiĢafından söhbət belə gedə bilməz. 

Dil millətlərin söz dünyasıdır. Dil millətlərin düĢüncəsi-
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ni ifadə edir, dünyaya baxıĢını formalaĢdırır, mədəniy-

yətin, adət-ənənələrin yaranmasına və inkiĢaf etdirilmə-

sinə xidmət göstərir. Dil bir millətin ağlının, düĢüncəsi-

nin, yaradıcılığının, məntiqinin aynasıdır. Bir sözlə, dil 

mədəniyyət xəzinəsidir. 

Din – mədəniyyətin inkiĢafında, formalaĢıb möh-

kəmlənməsində önəmli yer tutur. Qədim dövrlərdən üzü 

bəri əsrlərlə dini mədəniyyətlər özlərindən əvvəlki mə-

dəniyyətləri üstələmiĢlər. Dinin millətlər üzərindəki ha-

kimiyyəti imperiyalardan milli hakimiyyətlərədək da-

vam etmiĢdir. Bundan sonra dinin funksiyası azalmağa 

baĢlamıĢdır. Dinin milli mədəniyyətə təsiri və mədəniy-

yətin digər sahələrinin yaranması və yenilənməsində ro-

lu danılmazdır. Ġslam dininin gətirdiyi adət-ənənələr, di-

ni bayramlar və mərasimlər bu gün də davam etmək-

dədir. 

Adət və ənənələr – hər bir millətin vətəndaĢlıq pas-

portudur. Adət-ənənələr millətlərin yazılı və ya Ģifahi 

qanunlarıdır. Qanunların demək olar əksəriyyəti adət-

ənənələr əsasında yazılıb. Qanunlar insanın cəmiyyətdə 

hərəkətini tənzimləyir. Ġnsanlar isə öz aralarındakı mü-

nasibətləri əsrlər boyu adət-ənənələrə uyğun qurmuĢlar. 

Müasir dövrdə hələ də adət-ənənə ilə idarə olunan öl-

kələr mövcuddur. Əslində, insanı qanunlar çərçivəsinə 

salmaq mümkün deyil. Çünki qanunlar haqları və cəza-

ları təyin edir, həyatda isə cəmiyyət arasında bir çox 

sosial əlaqələr var. Bunlara aĢağıdakıları misal gətirmək 
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olar: salamlaĢmaq, üzr istəmək, sayğı göstərmək, söh-

bətləĢmək, mübahisə etmək, küsüb-barıĢmaq və s. Bu 

davranıĢ qaydaları ancaq adət-ənənələrə söykənir. 

Sənət – millətlər həm də öz sənətləri, yaradıcılıq 

məhsulları ilə, duyğu və zövqləri ilə bir-birlərindən 

fərqlənir. Bunlar millətin gözəlliyi görmə və duyub ya-

ratmaq imkanlarına bağlıdır. Ġnsanlar yaĢamağa, sosial 

və mənəvi ehtiyaclarını ödəməyə çalıĢırlar. Hər bir in-

san bunları edərkən müəyyən axtarıĢlarda olur, özü üçün 

yaxĢı nə varsa onu əldə etməyə səy göstərir. Bunun nə-

ticəsində də ən yaxĢısını, ən gözəlini seçib ortaya çıxa-

rır. Buna isə yaradıcılıq deyilir. Hər millətin yaradıcılığı 

ayrı bir özəllik təĢkil edir. Söz, səs, məkan, rəng, iĢıq, 

zövq və s. anlayıĢlar mövcuddur. Mədəniyyətin bu sahə-

sinə ədəbiyyat, rəsm, memarlıq, heykəltaraĢlıq, teatr, 

ifaçılıq və s. aiddir. 

DünyagörüĢü – bir millətin digər millətlərdən fərq-

li olan həyat fəlsəfəsidir. Hər bir millətin fərdləri ara-

sında ortaq mədəniyyət olduğu üçün onlar bilik, qabi-

liyyət, zehni yaradıcılıq baxımından da müəyyən ox-

Ģarlıqlara malikdirlər. Sosial və mənəvi yaradıcılıq nəti-

cəsində fərdlərin ümumiləĢdirilmiĢ hərəkət və davranıĢ-

ları o millətin dünyagörüĢünü meydana gətirir. Bunun 

üçün hər bir millətdə dəyər və dəyər qaydaları fərqlidir. 

Qəhrəmanlıq, eĢq, namus, təmizlik, əxlaq, əyləncə, toy, 

yas və s. kimi həyat hadisələri və mənəvi anlayıĢlar hər 

millətdə dəyiĢik qaydalara malikdir. 
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Tarix – milli mədəniyyəti meydana gətirən ən mü-

hüm Ģərtlərdən biridir. Tarix millətin dünya yarandığı 

gündən indiyədək yaĢamı deməkdir. Tarix dünənin və 

bu günümüzün insanını bir-birinə bağlayaraq gələcəyə 

aparır. Millətlər, onların mədəniyyətləri də məhz tarixi 

proseslər nəticəsində formalaĢmıĢdır. Tarix bir millətin 

haradan gəlib haraya getdiyini göstərən bir fenomen 

kimi millətin həyatında mühüm yer tutur. 

Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə din, dil, incəsənət, tarix 

və bütövlükdə sosial elmlərin öyrənilməsi kulturologi-

yanın da tədqiqat predmetinə daxildir. YUNESKO-nun 

qəbul etdiyi tərifə görə “mədəniyyət insan cəmiyyətinin 

özünün tarixi inkiĢafına sahib olduğu əqli Ģüurudur” 

(25; 117). Yuxarıda qeyd olunanlardan belə bir qənaətə 

gəlmək olar ki, xalqları, millətləri meydana gətirən fərd-

lər arasındakı əlaqələr və təbiətə hakim olmaq imkanları 

tarix boyu mədəniyyətin inkiĢafı ilə bağlıdır və hər bir 

millət öz maddi-mənəvi dəyərlərinə xas mədəniyyətə 

malikdir. Bu dəyərlərin, o cümlədən folklorun və dilin ta-

rixi-kulturoloji aspektdən tədqiqi həm milli mədəniyyət 

tarixinin öyrənilməsi, həm də kulturoloji fikrin bu əsas-

larda inkiĢafının təminatı baxımından əhəmiyyətlidir. 
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MĠLLĠ-MƏDƏNĠ VARLIĞIN MÜHAFĠZƏSĠNDƏ 

DĠL AMĠLĠ 

Dilin kulturoloji mahiyyəti 

Elmi ədəbiyyatda dilin özünəməxsus cəhətləri 

ümumi Ģəkildə belə səciyyələndirilir ki, dil ictimai ha-

disədir, onun yaranmasında və formalaĢmasında bioloji 

amillər mühüm rol oynasa da, dominantlığı ictimai fak-

torlar təĢkil etmiĢdir. Cəmiyyətin məhsulu olan dil sinfi, 

bazis və ya üstqurum hadisəsi deyil, tarixi kateqoriyadır, 

kültürün mühüm daĢıyıcısı və formasıdır. Dil bioloji, ir-

si, irqi, psixoloji hadisə olmayıb, ünsiyyət vasitəsidir və 

yalnız insana məxsusdur. Təfəkkürlə vəhdətdə olan dil, 

fikrin ifadəsi kimi nitq vasitəsilə özünü reallaĢdırır. Dil 

cəmiyyətlə birlikdə inkiĢaf edir, dilin xidmət etdiyi cə-

miyyət öldükdə dil də ölür. Dil, kültürün bütün ünsürləri 

ilə birlikdə və vəhdətdə götürüldükdə mədəniyyət 

fenomenidir. 

Bir sözlə, müxtəlif sahə mütəxəssislərinin dilə mü-

nasibətində ümumi və fərqli cəhətlər vardır. Məsələn, 

sosioloqlara görə, dil insan həyatının elə bir sahəsidir ki, 

bu fenomensiz nəinki insanın fəaliyyətini, hətta bir icti-

mai, sosioloji varlıq kimi insanın özünün varlığını, möv-

cudluğunu təsəvvür etmək mümkün deyil. Çünki belə 

olmuĢ olsaydı, onda dilsiz insan ictimai varlıq kimi 
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mövcudiyyətini itirib, ictimai funksiyasından məhrum 

olub bioloji varlığa çevrilərdi [93].  

Digər tərəfdən də dil tarixi kateqoriya olduğundan, 

yalnız bəĢər tarixinin çərçivəsində inkiĢaf edir; bu çər-

çivədən kənarda nəinki dilin inkiĢafından, hətta onun 

mövcudluğundan belə söhbət gedə bilməz. Dil inkiĢafda 

olan dinamik sabitlikdir, lakin bu sabitliyi sükunət və-

ziyyəti kimi deyil, ünsiyyətə xidmət edən, daima iĢlənən 

dilin inkiĢafı kimi baĢa düĢmək lazımdır. Dili həm fəa-

liyyət, həm də bu fəaliyyətin məhsulu hesab edən 

V.Humboldtun fikrincə, dilin daimi keyfiyyəti olan də-

yiĢkənlik, tarixi inkiĢaf, dinamizm onun mahiyyətini 

təĢkil edir. “Dil sabit olanla dəyiĢkən olanın, statik olan-

la dinamik olanın vəhdətindən ibarətdir” (84, s.127-

128). Ġctimai hadisə olan dilin vəziyyəti xalqın ümumi 

mədəni səviyyəsindən, təfəkkür tərzindən asılıdır. Bu 

mənada dil prosesləri bir sıra dillər üçün ümumidir. 

Çünki bütün xalqlar üçün cəmiyyətin, təfəkkürün və 

mədəniyyətin inkiĢaf qanunauyğunluqları xeyli dərəcədə 

ümumidir [93]. 

Dil yaddaĢın, xatirələrin, duyğuların və düĢüncə-

lərin, bütün maddi və mənəvi dəyərlərin, dünyagörüĢü 

və yaradıcılığın ümumi bir xəzinəsidir. Dil insan cəmiy-

yətinin ən önəmli sosial varlığıdır. Mədəniyyətin əsas 

Ģərtlərindən biri və birincisidir. Bir millətin mədəniyyəti 

ayrı-ayrı fərdlərin duyğu və düĢüncələrini dil vasitəsi ilə 

bölüĢməsi nəticəsində meydana gələ bilir. Bir xalqın ta-
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rixi, folkloru, musiqisi, ədəbiyyatı, elmi və fəlsəfəsinin 

təĢəkkülü və inkiĢafında, ümumiyyətlə isə bir millət 

kimi formalaĢmasında dil amili əhəmiyyətli rol oyna-

mıĢdır. Bir çox dəyərlər, məhz əsrlərin süzgəcindən sü-

zülə-süzülə kəlmələrdə, cümlələrdə, deyimlərdə möh-

kəmlənərək, dil xəzinəsində qorunaraq günümüzə qədər 

çatdırılmaqla gələcək nəsillərə ötürülür. Deməli, mədə-

niyyətin bütün sahələrinin yaranmasında dil əsas və va-

cib Ģərtdir. Dil sosial varlıq olaraq milləti formalaĢdırır, 

onun mədəniyyətini yönləndirir. Dillə söylənilənləri ya-

zı, digər sənət əsərləri vasitəsi ilə qoruyub saxlamaq, 

nəsildən-nəslə ötürmək daha önəmlidir. Çünki yazı sa-

yəsində duyğu və düĢüncələr həm zaman, həm də məkan 

etibarı ilə daha geniĢ yayılır. Nümunə olaraq Orxan-

Yenisey yazılı abidələrini göstərə bilərik. Min iki yüz il 

bundan əvvəl Göytürklərin varlığı, hekayətləri, duyğu 

və düĢüncələri haqqında məlumat ala bilirik. Yüz  illər 

boyunca formalaĢan yazılı ədəbiyyatımız sayəsində di-

limiz də inkiĢaf edərək mədəniyyətimizin yüksəldilmə-

sinə öz töhfəsini verməkdədir. ġifahi xalq ədəbiyyatımı-

zın zənginliyi yazılı ədəbiyyatımızın, mədəniyyə timizin 

inkiĢafında mühüm yer tutur. ġifahi ədəbiyyatımız be-

Ģikdən baĢlayaraq həyatımızın bütün sahələrində öz izi-

ni, təsirini göstərir.  

Ümumiyyətlə, bir millətin ruhi oyanıĢı öncə onun 

bədii-mədəni yaradıcılıq məhsullarında öz əksini tapır. 

Bu baxımdan ədəbiyyatın rolu çox böyükdür. Millətin 



 

 

 

 

 

60 

idealları, ağrıları, sevinci estetik biçimdə ədəbiyyatda 

özünü göstərir və milli dildə ədəbiyyata, özəlliklə yazılı 

ədəbiyyata girməsi ilə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ədə-

biyyatı olmayan toplumlar millət ola bilməz. Millətin 

gerçək tarixi müəyyən mənada həm də onun bədii yara-

dıcılığında əks olunur. Çünki siyasi quruluĢlar dəyiĢib, 

hətta yox ola bilir. Necə ki, tarixdə onlarca türk dövləti 

qurulub yox olub. BaĢqa millətlərdə də belədir. Yəni 

nəsillərarası hissi və düĢüncə münasibətləri əsasən ədə-

biyyat vasitəsilə nəsildən-nəslə ötürülür. Biz keçən əsr-

lərin ədəbiyyatını, Axundovu, Cavidi, Cabbarlını, Ordu-

badini, Üzeyir bəyi, Səməd Vurğunu oxuduğumuzda on-

ların ağıllarından keçən düĢüncələrlə tarixi əlaqə qura 

bilirik. Bu üzdən də əsrlər, hətta minilliklər arası düĢün-

cə bağlantısı ancaq ədəbiyyat yolu ilə bərqərar olur. 

Amma onu da demək lazımdır ki, ədəbiyyat yalnız Ģeir 

və roman deyil. Milli dildə yazılaraq tarixliləĢən hər Ģey 

ədəbiyyatdır. Fəlsəfədən tutmuĢ, siyasi elmlər, bədii 

ədəbiyyat, folklor, etnoqrafiya, Ģeir, mif və s. [34].  

Azərbaycan Ģifahi ədəbiyyatı eĢq, həsrət, ayrılıq, 

ölüm, qürbət, zarafat, qəhrəmanlıq, əxlaq və s. kimi mə-

dəniyyət sahələrini özündə əks etdirmiĢdir. Ədəbiyyatı-

mızın zənginliyinin təməl daĢı isə dilimizdir. Ġstər Ģifa-

hi, istərsə də yazılı ədəbiyyatımızın yaradıcıları dil mə-

dəniyyətindən yararlanmıĢlar. Xalqımızın məhək daĢı 

olan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları, böyük 

Ģairlərimiz Füzuli, Nəsimi, Səməd Vurğun, Bəxtiyar 
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Vahabzadə, ġəhriyar, Məmməd Araz və baĢqalarının 

əsərləri milli mədəniyyətimizin inkiĢafına örnək ola 

biləcək nümunələrdir. Dil millətlər arasında mədəni 

əlaqələrin qurulmasında da mühüm vasitədir. Dilimiz 

tarix boyu inkiĢaf edib və bu gün də inkiĢaf etməkdədir. 

Millətlər bir-birləri ilə müəyyən əlaqələr yaratmaqla bir-

birlərindən müəyyən sözlər, kəlmələr, ifadələr əxz 

edirlər. Dilə qəbul edilmiĢ yeni sözlər mədəni inkiĢafla 

birbaĢa bağlıdır. Ġslam dininin qəbul edilməsi, Azər-

baycanın Ģimalının Rusiyaya birləĢdirilməsi və yaxud 

müstəqilliyin qazanılması sayəsində dilimizə çoxlu yeni 

sözlər daxil olmuĢdur. Hər bir alınan yeni söz yeni bir 

anlam daĢıyır və aid olduğu millətin mədəniyyətinin 

izlərini özündə müəyyən qədər saxlaya bilir. Hazırda 

rabitə texnologiyalarının, həmçinin nəqliyyat vasitə-

lərinin sürətli inkiĢafı millətlərarası mədəni əlaqələrin 

artmasına mühüm təsir göstərməkdədir. Nəticədə deyə 

bilərik ki, mədəniyyətimizin nəsildən-nəslə ötürülməsi, 

digər xalqlara təsiri, yaĢaması və inkiĢafı dil sayəsində 

mümkün ola bilir. Dilimiz həm millətimizin, həm də 

mədəniyyətimizin formalaĢıb inkiĢaf etməsində ən 

böyük varlıqdır. 
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AZƏRBAYCAN DĠLĠNĠN  

DĠGƏR DĠLLƏR ARASINDAKI YERĠ 

 

Tarixi təcrübə  belə bir fikri təsdiqləyir ki, milləti 

meydana gətirən ünsürlər içərisində dil və kültür birliyi 

ən önəmli yer tutur. Bir millətin kültürü, onun milli tari-

xindən qopub gələn uluların mirası və maddi varlığının, 

inanc və əxlaq ucalığının, dil və sənət zənginliyinin, 

adət-ənənələrinin yaratdığı ortaq  dəyərlər toplusudur. 

Bir millətin var ola bilməsi, dünya millətlərinə varlığını 

qəbul etdirə bilməsi üçün həmin millət mədəni dəyər-

lərini elmi Ģəkildə araĢdırmaq, tanıtmaq, yaradıcı Ģəkil-

də yanaĢaraq inkiĢaf etdirmək məcburiyyətindədir [93]. 

Milli varlığın, milli birliyin, milli kültürün ən da-

vamlı daĢıyıcısı dildir. Dil deyərkən, ilk növbədə nəinki 

tərkib hissəsi olduğu kültür və mədəniyyət, həm də 

məhz məxsus olduğu millət göz önünə gəlir. Milliyyətin 

təyinində ən mühüm amil olması səbəbindəndir ki, dillə 

millət məfhumları çox vaxt eyni anlamda qavranılır. Bu 

prinsip, demək olar ki, bütün sosioloq, kulturoloq və 

digər fikir adamları tərəfindən mənimsənilmiĢdir. Dil 

birliyi təmin edilməyən bir cəmiyyətdə milli kimlik və 

milli Ģəxsiyyət axtarıĢı da mənasızdır. Bir toplumun kül-

türünün inkiĢafı baxımından dilin əhəmiyyətini danmaq 

və ya kiçiltmək, lazımi qiyməti əsirgəmək həqiqəti inkar 

etməkdən baĢqa bir Ģey deyildir. Dolayısı ilə bir millətin 

dilində anarxiya yaratmaq, qarıĢıqlıq salmaq – o millətə 
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qarĢı iĢlənən cinayət deməkdir [93]. 

Dünya elmi fikrinin qənaətləri də təsdiqləyir ki, dil 

daim bir millətin təməlini təĢkil edir. Bu nöqtədə dil 

kültür və millət məfhumları ilə birləĢməkdədir. Yəni dil, 

kültür və millət bir bütündür ki, bir-biri ilə tamamilə 

qaynayıb-qarıĢmıĢ, birləĢmiĢdir. Bu tarixi, sosial və kul-

turoloji gerçəklik dilin dəyərini ortaya qoymaqdadır. Bu 

da bir reallıqdır ki, dil tarixən müxtəlif Ģərt və amillərin 

təsiri altında meydana gəlmiĢdir. Yəni dil cəmiyyətin 

mahiyyət və strukturundan doğmuĢ, cəmiyyətə xas olan 

baĢlıca bir kültür ünsürüdür. Hər hansı bir toplumun di-

lini soysuzlaĢdırmaq, degenerasiya etmək – həmin top-

lumu bütün varlığı ilə ortadan qaldırmaq deməkdir [93]. 

Görkəmli rus pedaqoqu UĢinskiyə görə, “Xalqın 

bütün milli-mənəvi irsi dil vasitəsilə gələcək nəslə ötürü-

lür. Bu transformasiyanın ən davamlı amili olan dil nəin-

ki xalqın həyatiliyini özündə ifadə edir, o, eyni zamanda 

məhz həyatın özüdür. Ana dili məhv olarkən, xalq artıq 

yox olur. Çünki “uĢaq ana dilini öyrənərkən yalnız Ģərti 

səsləri öyrənmir. O, eyni zamanda ana dilinin doğma 

döĢündən mənəvi həyat və qüvvət içir” [93, s.113). 

Türk dil birliyini müdafiə və təbliğ etmiĢ ziyalıla-

rımız Azərbaycan dilinin tarixinin də yalnız türk dilinin 

tarixi ilə birgə öyrənilməsinin elmi əhəmiyyətini düzgün 

saymıĢlar [103]. Bu tezisə laqeyd yanaĢanlar olmuĢsa 

da, YaĢar Qarayev kimi alimlərimiz onların cavabını 

layiqincə vermiĢlər: “Hər kəs öz Ģəxsi Ģəcərəsini 
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“əsilsiz” və “zatsız”, “babasından bixəbər” elan eləyə 

bilər, lakin xalqı, milləti “babasından xəbərsiz” elan 

etməyə heç kəsin mənəvi hüququ yoxdur” [58, s.455].  

Bu mənada Azərbaycan xalqının tarixi də məhz 

kompleks Ģəkildə – xalqın mədəniyyətinin, milli-mənəvi 

dəyərlərinin, elminin, ədəbiyyatının və nəhayət, dilinin 

tarixilə əlaqəli Ģəkildə öyrənilməlidir [93]. 

Gətirilən nümunələrdən də gördüyümüz kimi, mə-

dəniyyətin çox mühüm tərkib hissəsini dil təĢkil edir. 

Dil və mədəniyyət məsələsi zaman-zaman həm dilçilik-

də, həm də fəlsəfi elmlərdə (etika, estetika, məntiq, mə-

dəniyyətĢünaslıq və s.) tədqiq olunsa da, fundamental 

Ģəkildə araĢdırılmamıĢdır. Azərbaycanın coğrafi mövqe-

yi, burada qədim Ģəhər mədəniyyətinin mövcudluğu, hə-

lə miladdan əvvəl Azərbaycanda Manna, Midiya dövlət-

lərinin yaranması, Azərbaycan torpaqları uğrunda Assu-

riya və Urartu dövlətləri arasında uzun surən müharibə-

lər və s. Azərbaycanda miladdan əvvəl genetik və tipo-

loji cəhətdən müxtəlif dillərdə danıĢan tayfa və xalqların 

yaĢaması haqqında fikir söyləməyə əsas verir. Həmin ta-

rixi hadisələr araĢdırıldıqda məlum olur ki, bu ərazidə 

Ģəhər mədəniyyətinin binası qoyulduğu zamandan Azər-

baycanda çoxdillilik mövcud olmuĢdur. Azərbaycan əra-

zisində qədimdən yaĢayan müxtəlif mənĢəli etnoslar 

(türklər, farslar, iber-qafqazlar və s.) öz dillərini, adət-

ənənələrini indiyə qədər mühafizə etmələrinə baxma-

yaraq ölkədə aparıcı etnokulturoloji mövqe baxımından 
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orta əsrlərdən etibarən Azərbaycan türkləri üstünlüyə 

malik olmuĢdur. Bu haqda bir çox azərbaycanlı müəllif-

lərin, o cümlədən, M.Ə.Rəsulzadənin “Azərbaycan Kül-

tür Gələnəkləri” əsərində geniĢ bəhs edilməkdədir [106]. 

Məsələ burasındadır ki, bəzi türk etnosları Azərbaycana 

təxminən min beĢ yüz illik bir dövr ərzində tədricən 

gələrək buradakı yerli türk etnoslarının əhatəsində 

məskunlaĢmıĢlar. Buna misal olaraq, Ģimal regionların-

da hun-qıpcaq tayfalarının Ģivə və dialektlərini göstərə 

bilərik. Və buraya həmin regionlarda bu günə qədər mü-

hafizə olunan bir sıra qədim hun-qırcaq antropoloji, et-

noqrafik, etnopsixoloji göstəricilərini də əlavə etmək 

olar [74, s.154]. 

Ana dili ilə milli düĢüncənin, ruhun, təbiətin və 

tərbiyənin, çörəyin, mahnının və ictimai taleyin arasında 

müĢtərək bir ağrı və əsəb siniri vardır. Bu sinir qırılanda 

xəstə diĢ kimi, dilin də əsəbi zədə alır, o, zərbəyə, ağrı-

ya həssaslığı itirərək, yavaĢ-yavaĢ, xəlvətcə ölür [58, 

s.459]. Bu mənada millətçilik bir millətə mənsub 

olmanın Ģüuru və duyğusudur. Bu mənsubiyyət duyğusu 

və düĢüncəsi özünü öncə sənət növlərində göstərər. Bu 

baxımdan da hər Ģeydən öncə milli dil çox önəm 

daĢımağa baĢlar. Milliyyətçilikdə milli dil milli ruhun 

güzgüsü olaraq görünməyə baĢlayır. Dildəki yaradıcılıq 

milli Ģüurun dərinləĢməsinə, geniĢlənməsinə səbəb olur. 

Millətçilik də insanı düĢündürən tarixi psixologiyadır. 

Bütün tarixi psixologiyanın yatağı və özünü göstərdiyi 
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yer millətin dili, folkloru və kültürüdür. Hər milli 

kültür, əslində, o millətin tarixi psixologiyasının mad-

diləĢmiĢ biçimidir [34]. Ona görə də eyni kültür 

daĢıyıcısı və mənĢəcə bir-birlərinə yaxın olan dillər bir 

ailə təĢkil edir. Belə ki, dünya dilləri müxtəlif çeĢidli dil 

ailələrinə ayrılıb. Bir dil ailəsi tarixin dərinliklərində 

yaranmıĢ bir ana dildən yaranıb. Həmin millətlərin 

mədəniyyətlərinin bir çox sahələrində bənzərliyi bu 

dillərin bir-birlərinə yaxınlığına əsas verir. Dilçi alimlər 

aĢağıdakı əsas dil ailələrini müəyyənləĢdirmiĢlər. Hind-

Avropa, Sami, Bantu, Çin-Tibet, Ural-Altay. 

Ural-Altay dil qrupunda birləĢən türk dilləri də ta-

rixin keĢməkeĢlərindən keçərək günümüzə gəlib çatıb. 

Oğuz, Qıpçaq, Cığatay qolları olmaqla türk dilləri də 

öz-özlüyündə üç qola ayrılır. Azərbaycan dili, həmçinin 

Türkiyə türkcəsi oğuz qoluna aiddir. Azərbaycan dili 

XIV-XV əsrlərdən ümumi türkcədən ayrılaraq formalaĢ-

mağa baĢlamıĢdır. Azərbaycan dilində yazılı əsərə ilk 

dəfə Həsənoğlunun yaradıcılığında rast gəlirik. Sonrakı 

dövrlərdə dilimiz həm yazılı, həm də Ģifahi ədəbiyya-

tımız sayəsində inkiĢaf etdirilmiĢdir. Dilimizin inkiĢa-

fında XIX-XX əsr yazıçı və Ģairlərimizin, dilçilərimizin, 

sənətkarlarımızın, dövlət xadimlərimizin də böyük zəh-

mətləri danılmazdır. Dil məsələsində dünya mütəfəkkir-

ləri ilə eyni mövqedən çıxıĢ edən Azərbaycan ziyalıları 

da bu elmi qənaətlərə tərəfdar çıxmıĢlar ki, dil hər bir 

milli mədəniyyətin canı, cövhəridir. Dil milli mədəniy-



 

 

 

 

 

67 

yətin ən mühüm və davamlı daĢıyıcısıdır. Dil milliyyə-

tin təyinində baĢlıca amildir. Ana dili xalqın ruhudur, 

mənəvi dünyasıdır, psixologiyasıdır. Dilin mədəniyyət-

lə, xalqın davranıĢ və yaĢam tərzi ilə bağlılığını tədqiq 

edən dilçilik məktəblərinin demək olar ki, bütün nüma-

yəndələri bu qənaətdədirlər ki, dil xalq ruhunun xarici 

təzahürüdür, mənəvi sərvətidir, elə bir güzgüdür ki, xal-

qın tarixi, dünyabaxıĢları, adət və ənənələri öz əksini 

həmin güzgüdə tapır [93, 192-193]. 

Dil və mədəniyyətin əlaqəsinə gəldikdə isə, alimlər 

əsasən, buna həm dilin xalqın ümumi mədəni səviyyə-

sindən asılılığı, həm də ayrı-ayrı dillərin struktur xüsu-

siyyətlərinin həmin dildə danıĢan xalqın mədəniyyətinin 

konkret formalarından asılılığı problemləri prizmasın-

dan yanaĢmıĢlar [73]. Bu, birinci növbədə onunla izah 

edilir ki, ictimai hadisə olan dilin vəziyyəti xalqın 

ümumi mədəni səviyyəsindən, bu mədəni səviyyənin 

məhsulu olan təfəkkür tərzindən, təfəkkür formalarından 

asılıdır. Bununla bağlı dil prosesləri isə bir sıra dillər 

üçün ümumidir. Bütün xalqlar üçün cəmiyyətin, 

təfəkkürün və mədəniyyətin inkiĢaf qanunauyğunluqları 

xeyli dərəcədə ümumidir. 
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FOLKLORUN TOPLANMASI  

MƏSƏLƏLƏRĠ 

Folklor və etnoqrafik irs 

Azərbaycan türklərinin uzun əsrlərdən bəri yarat-

dığı maddi və mənəvi irsi, o cümlədən yaddaĢlarda ya-

Ģadıb zaman-zaman müxtəlif variantlara saldığı, yaĢa-

dıqca cilalanıb gözəlləĢən və yüksək mənəvi-əxlaqi də-

yərlərə malik zəngin Ģifahi sərvəti vardır. “Bu sərvət 

əski çağlardan yaranmağa baĢlamıĢ, müxtəlif ictimai-si-

yasi formasiyalara yoldaĢ olmuĢ, ayrı-ayrı dünyagörüĢ 

və təriqətlərlə təmasda olub bu günümüzə gəlib çatmıĢ-

dır” [81, s.14]. Ümumxаlq yаrаdıcılığının məhsulu olаn 

tarixi-mədəni irs, etnoqrafik və folklor nümunələri, 

dünyаnın və еtnosun yаrаnıĢı, təbiət hаdisələrinin bаĢ 

vеrməsi ilə bаğlı təsəvvürləri əks еtdirməklə ortаq türk 

düĢüncəsinin əsаsını təĢkil еdir. Folklor və etnoqrafik 

nümunələrin yаyılmа аrеаlının müəyyənləĢdirilməsi 

milli-mədəni tаriximizin tədqiqi üçün mühüm əhəmiyyət 

dаĢımаqdаdır. Məlum olduğu kimi etnoqrafik və mifolo-

ji düĢüncə tərzi, yüksək bəĢəri idеyаlаr, mütərəqqi fikir-

lər bütün millətlərin, xаlqlаrın yаzılı və Ģifаhi ədəbiyyа-

tındа öz yеrini аlmıĢdır. Аmmа tаrixi yаddаĢlаrdа yаĢа-

dаn hissi obrаzlаr mükəmməl inkiĢаf yolu kеçmiĢ еtnos-

lаr və xаlqlаr üçün xаrаktеrikdir. Tаrixin yüksələn xətlə 

inkiĢаf еdən pilləsində milli düĢüncə, dil, dаvrаnıĢ və s. 
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xüsusiyyətlərlə xаrаktеrizə olunаn dəyərlər formаlаĢmıĢ, 

sistеmli Ģəkildə folklor və etnoqrafik nümunələrdə əks 

olunmuĢdur. Bu dəyərlər isə öz növbəsində zаmаnın 

sınаğıdаn kеçmiĢ, inkiĢаf еtmiĢdir (42, s. 7). 

Qədim və zəngin mədəniyyət tarixinə malik Azər-

baycan türklərinin mədəni irsi yüksək mənəvi əxlaqi də-

yərləri, etik və estetik düĢüncənin ən aparıcı meyl və is-

tiqamətlərini özündə əks etdirən yaradıcılıq sahəsidir. 

Türk xalqlarının tarixi cəngavərlik əxlaqı, vətənsevərliyi 

və torpaq məhəbbəti, ana və el sevgisi, həzin lirik duy-

ğuları ilkin epik lövhələrdə əks olunmuĢdur. ĠnkiĢafın 

ən erkən çağlarından baĢlayaraq sivil mədəniyyətə 

doğru tarixi yüksəliĢi bu xalqın ən kiçik bədii nü-

munələrindən – alqıĢdan, inancdan, atalar sözü və mə-

səldən tutmuĢ, iri həcmli ən böyük əsərlərinə – epos, 

nağıl və dastanlarına qədər öz yüksək, bədii əksini 

tapmıĢdır. Uzun yüzillikləri əhatə edən bu sənət təbii ki, 

birdən-birə meydana gəlməmiĢ, zaman-zaman yaranaraq 

qədim türkün yaddaĢına yoldaĢlıq etmiĢ və bu günümü-

zə gəlib çatmıĢdır. Təbii ki, bu zəngin mənəvi sərvətin 

yaranması özü də əcdadlarımızın nitq mədəniyyətinə yi-

yələnməsindən sonrakı mərhələdə yaranıb pərvazlanmıĢ, 

dövrün və zamanın tələbinə uyğun olaraq yeni-yeni gö-

rüĢ, düĢüncə və əxlaq qaydaları ilə zənginləĢmiĢdir. Heç 

Ģübhəsiz ki, türk mənĢəli etnosların tarixən yaĢadığı əra-

zi də onun tarixi fizioloji və antropoloji inkiĢafı, eyni 
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zamanda bu etnosların söz yaradıcılığının yeni təkamülü 

ilə əlamətdar olmuĢdur [81, s.19]. 

Dünyanın bir çox xalqları kimi, Azərbaycan türk-

ləri də özlərinin tarixi inkiĢaf mərhələlərində zəngin et-

noqrafik və folklor irsi, o cümlədən ağız ədəbiyyatı ya-

ratmıĢlar. Bu ədəbiyyat əcdadlarımızın erkən düĢüncə-

sində formalaĢıb sonrakı nəsillərə verilmiĢ, zaman-za-

man iĢlənmələrə, cilalanmalara, tamamilə unudulub ye-

nidən törəmə prosesinə məruz qalmıĢdır. Bu ədəbiyyat 

əcdadlarımızın dünya, həyat haqqında ilk bədii düĢüncə-

ləridir. O, mənəvi-əxlaqi, etik-estetik dəyərlər məcmu-

sudur. Uzun yüzilliklər ərzində bu dəyərlər türkün nəsil-

lərini tərbiyə etmiĢ, onu cahanĢümul nailiyyətlərə və qə-

ləbələrə yüksəltmiĢ, irəliyə aparmıĢ, barbar mədəniyyəti 

xarabalıqları üzərindən cəsarətlə adlayıb sivil mədəniy-

yətə doğru inkiĢafını təmin etmiĢdir.  

Bu mənada tаrixi kеçmiĢimizi, mənəvi dəyərlərimi-

zi özündə yаĢаdаn Ģifаhi xаlq yаrаdıcılığı ədəbiyyаtımı-

zın həmiĢə tədqiqə еhtiyаcı olаn sаhələrindən biridir. 

Mənəvi mədəniyyətin təməl dаĢlаrındаn olаn Ģifаhi xаlq 

ədəbiyyаtı yаrаndığı dövrdən аsılı olmаyаrаq, müəyyən 

zаmаn və məkаn dаxilində bаĢ vеrən hаdisələrin ifаdəsi-

dir. KеçmiĢi və bu günü əhаtə еdən xаlq yаrаdıcılığı 

milli mənsubiyyətin əsаs göstəricisi və qаynаqlаrındаn 

biridir. Uzun kаmillik yolu kеçmiĢ Ģifаhi xаlq ədəbiyyа-

tının mənəvi irsimizin öyrənilməsində rolu əvəzsizdir. 

Hər bir dеyim, inаm və mif tаriximizdə yаĢаnаn hаdisə-
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nin mаddi ifаdəsidir. Etnoqrafik materialları və “folklor 

örnəklərini sistеmli, аrdıcıl Ģəkildə öyrənməklə xаlqımı-

zın tаrixini, onun düĢüncə tərzini, mənəvi аləmini bərpа 

еtmək mümkündür” (42, s.7). Bu məqsədlə material 

toplаmаlаrı zаmаnı mütəxəssis müĢаhidələri də bunu 

deməyə əsas verir ki, söyləyicilərin dаnıĢdığı nаğıllаrdа, 

yаxud əfsаnə, ovsun və bаyаtılаrdа ifаdə olunаn fikir 

bütövlüyü min illərlə dаvаm еdən sosiаl və еtnik-

mədəni prosеslərin yаdigаrıdır. 

Görkəmli folklorĢünas alim Azad Nəbiyev yazır ki, 

dünya xalqlarının müxtəlif dövrlərdə el ədəbiyyatı, xalq 

icadı, ağız ədəbiyyatı, el sözü, xalq yaradıcılığı, Ģifahi 

ədəbiyyat, xalq hikməti və s. adlandırdığı bu bədii yara-

dıcılığın fenomenal təbiəti əslində hələ açıqlanmamıĢ-

dır. Təxminən son yüz ildə dünya elmi tərəfindən folk-

lor adı altında öyrənilən söz sənəti təbii ki, bir çox özəl-

likləri ilə əlamətdardır [81, s.22]. 

Mütəxəssislərin qənaətinə görə, folklor Ģifahi Ģə-

kildə yaranan, onu yaradan xalqın mənəvi-əxlaqi bütöv-

lüyünü və qabaqcıl dünyagörüĢünü özündə əks etdirən 

söz sənətidir. Bu söz sənəti xalq təfəkkürünün erkən 

çağlarından baĢlayaraq inkiĢafın müxtəlif dövrlərini və 

mərhələlərini, milli məiĢət həyatını və xalqın milli psi-

xologiyasını özündə əks etdirir. Xalqın Ģifahi yaradıcılı-

ğında ibtidai insanın erkən əmək, məiĢət həyatından tut-

muĢ onun təbiətə ilkin bədii münasibəti – simvolik, feti-

Ģist, magik və totemistik görüĢləri, animist və mifoloji 
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təsəvvürləri əks olunmuĢdur. Bu Ģifahi söz sənətində 

xalqın ilkin inamları, etiqadı, ayin və mərasimləri bədii 

həqiqətlərə çevrilib yaĢamıĢ və bir çoxu bu günümüzə 

qədər gəlib bizə çatmıĢdır. Ağız ədəbiyyatı xalqın psi-

xoloji dünyası, etik-estetik dünyagörüĢü ilə sıx bağlı ol-

muĢ, qabaqcıl ideallar, hümanist görüĢlər zəminində ya-

ranıb formalaĢmıĢdır.  

Bədii təfəkkür hüdudları geniĢləndikcə xalqın dü-

Ģüncəsində xeyir və Ģər, yaxĢılıq və pislik, cəsarət və 

qəhrəmanlıq, sevgi, qəzəb kimi duyğular formalaĢmıĢ-

dır. Daim intibahda olan xalq təfəkküründə, ahəngli, 

ritmli deyimlərdən daha kamil, qəlibli, ölçülü forma və 

Ģəkillər törəmiĢdir. Bədii təfəkkür inkiĢaf etdikcə insa-

nın intəhasız hisslər və duyğular dünyasını əks etdirən 

yeni-yeni bədii nümunələr yaranmıĢdır. Ta qədimdən 

baĢlayaraq ayrı-ayrı xalqların yaratdığı ağız ədəbiyyatı 

bu xalqların tarixini, mədəniyyətini, məiĢətini, həyatını 

özündə bəzən bütöv halda yaĢatmıĢdır. Tarix səhnəsində 

elə məqamlar var ki, xalq özü sıradan çıxmıĢ, ancaq 

onun ağız ədəbiyyatı yaĢamıĢ və onu yaradan xalqın 

adını tarixə əbədi həkk etmiĢdir. Xalqların yaratdığı 

ağız ədəbiyyatı müxtəlif adlar altında yaĢamıĢ və son-

rakı nəsillərə ötürülmüĢdür [81, s.23].  

Elmi ədəbiyyatda belə bir fikir üstünlük təĢkil edir 

ki, xalqın epik və etnik yaddaĢı onun folklorudur. Epos 

– sözün həqiqi mənasında ana və beĢik etnosun özüdür, 

milli “mən”in və genin uyuduğu əbədi “yurd yeri”dir, 
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baba ruhunun, ata soyunun və ana dilinin yaĢadığı ilahi, 

sakral bədii yuva və ərazidir, yalnız azəri, yalnız türk 

ünvanlı hikmətin və irfanın, istəyin və arzunun, təsəvvür 

və təfəkkürün, təkrarsız mənəvi aləmin bitib-tükənmə-

diyi xəzinədir. Hələ bu da azmıĢ kimi, “Folklor ġərq 

müdriklərinə öz sərrastlığı və dəqiqliyi ilə seçilən elə bir 

hikmət bəxĢ etmiĢdir ki, eĢidənlər bir yandan mat qalır, 

digər tərəfdən də onlara pərəstiĢ edirlər” [109, s.18; 11]. 

Folkloru bilmədən millətin psixologiyasını, müstəqil, 

milli, fərdi mentalitetin sabit, əbədi daĢıyıcısı kimi onun etnik 

“mən”ini, ümumbəĢəri və qlobal yaddaĢda məhz bu “mən”lə 

təmsil olunan bədii arxetipi, fəlsəfi-estetik kodu və geni arayıb-

axtarmaq, tapıb, ayırıb incələmək qeyri-mümkündür. YaĢar 

Qarayevin dəqiq iĢlətdiyi obraz və ifadələrlə desək, vəhdətə 

aparan yol, ünvan və məskən kimi eĢqin “can evi”nə (Füzuli) 

hikmətdən, sözdən təməl və daĢ qoyan, əzəli, əbədi, vahid 

mənəvi məkanı hissin, Ģüurun stixiyasında, əsatirdə və 

bayatıda, nağılda və dastanda yaĢadan, xalqın bütövlüyünü, 

soyunu, əslini, zatını inamda, düĢüncədə, mənəviyyatda yox ol-

mağa, dağılmağa, tar-mar olmağa qoymayan – folklordur [11].  

XIX əsrin axırlarından etibarən “Foklor” anlayıĢı 

altında tədqiqat obyekti və onun haqqındakı elm birləĢ-

dirilirdi. “Folklor” termini XX əsrin birinci onilliyində 

rus folklorĢünaslığında qəti Ģəkildə iĢlənməyə baĢladı və 

sovet dövründə onun elmdə bərqərar olması prosesi baĢa 

çatdı [7, 180]. Etimoloji baxımdan ingilis sözü olan 

“folklore” anlayıĢı da maraq doğurur. Belə ki, folk – xalq 
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deməkdir, lore isə bilik mənasındadır. Mənası xalq biliyi 

və hikməti olub “xalq müdrikliyi, söz və ya həqiqət” 

mənasında baĢa düĢülməlidir. Müxtəlif elmlərin qov-

Ģağında öyrənilməsinə ehtiyac olan bu “kamal dünya-

sının” araĢdırılmaya cəlb edilməsinin tarixi isə o qədər 

uzun deyildir. Özünün əcdad mədəniyyətini, ulu tarixini 

öyrənməyə cəhd edən xalqlar araĢdırmalarında ilk öncə 

özlərinin Ģifahi söz sənətinə müraciət etmiĢlər [81, s.24].  

Bu termin (Folk-lore) ilk dəfə Uilyam Con Tomsun 

(William John Thoms, 1803-1885) 1846-cı ildə Ġngiltə-

rədə nəĢr olunmuĢ “Athenaeum” adlı aylıq ədəbi jurnala 

daxil edilmiĢ məqaləsində iĢlədilmiĢ və elə həmin vaxt-

dan demək olar ki, dünyanın ədəbi xəritəsində özünə-

məxsus deyimi ilə diqqəti cəlb edir [43, s.167].  

Lakin Ģifahi xalq ədəbiyyatının, yaxud folklorun 

mənĢəyi qədim zamanlarda yaranan sözün tarixi qədər 

böyük və uzun bir yolun baĢlanğıcına gedib çıxır. Folk-

lor haqqında ayrı-ayrı dövrlərdə müxtəlif nəzəri fikirlər 

və mülahizələr irəli sürülmüĢ, ona müxtəlif baxıĢlar 

mövcud olmuĢdur. Bəzən xalq anlamının düzgün dərk 

edilməməsi, onun zümrələrə və qruplara bölünməsi mü-

əyyən yanlıĢlıqlara rəvac vermiĢdir. Bəziləri bu sənətin 

cəmiyyətin müxtəlif zümrələri tərəfindən yaranması, bir 

zümrənin yaradıcı, digərinin yaĢadıcı olması fikrini irəli 

sürmüĢlər. Lakin yaranıĢı müxtəlif zümrələrə bağlı he-

sab edilməsindən asılı olmayaraq, xalqın bədii yaradıcı-

lığı daim davam etmiĢ, milli məiĢətin müxtəlif sahələ-
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rində baĢ verən ziddiyyət, yüksəliĢ, tərəqqi və intibah-

lar, yaxud sarsılma və süqutlar xalq yaradıcılığında bu 

və ya digər Ģəkildə öz bədii əksini tapmıĢdır. Ona görə 

də folklor termini bu gün daha geniĢ anlamda baĢa 

düĢülməlidir.  

FolklorĢünasların fikrincə, folklor təkcə xalq hik-

məti kimi yox, xalqın qabaqcıl, aparıcı dünyagörüĢünü 

əks etdirən söz sənəti kimi dərk edilməlidir. Onun bəzən 

dar ölçülərdə və anlamlarda qəbul edilməsi bu söz sənə-

tinin “bəyaz”, aĢağı zümrənin, çoban-çoluğun düzüb 

qoĢduğu söz sənəti kimi yanlıĢ mövqedən baĢa düĢülmə-

sinə səbəb olmuĢdur. Bu isə xalqların erkən qaynaqlar-

dan uzaqlaĢmasına, ulu əcdadların yaratdığı mənəvi də-

yərlərdən ayrı düĢməsinə, öz keçmiĢini yadırğamasına 

gətirib çıxarmıĢdır. Bütün baĢqa xalqlar kimi, Azərbay-

can türklərinin adət-ənənəsi, ayin və etiqadları, erkən 

etik və estetik düĢüncəsi onun ağız ədəbiyyatında bütöv 

Ģəkildə öz əksini tapmıĢdır. Bu gün türkün tarixini, este-

tik düĢüncəsini və milli psixologiyasını onun ağız ədə-

biyyatından kənarda öyrənmək mümkün deyildir. Ona 

görə də zaman keçdikcə, xalqların sivil mədəniyyətə 

doğru inkiĢafı sürətləndikcə özünü öyrənməyə, keçmi-

Ģinə və milli mənliyinə qayıtmağa ehtiyac artır. Öz tari-

xini və mənəvi dəyərlərini öyrənmədən dünya mənəvi 

dəyərlərinə yiyələnməyin qeyri-mümkün olduğunu artıq 

tarix sübut etmiĢdir. Ona görə də bu gün ümumdünya 

mədəniyyətinin zənginliklərinə bələd olmaq üçün ilk 
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öncə öz ağız ədəbiyyatımızı bütün incəliyi, özünəməx-

susluğu və milli xüsusiyyətləri ilə öyrənmək gərəkdir 

[81, s.25].  

Bu gün əldə olan mədəni irs materialları da sübut 

edir ki, xalqın yaratdığı Ģifahi yaradıcılıq nümunələri 

geniĢ və çoxcəhətlidir. Bu bədii yaradıcılıqda xalq həya-

tının, mənəviyyatının müxtəlif cəhətləri bədii Ģəkildə 

əks olunmuĢdur. Hələ erkən çağlardan baĢlayaraq ayrı-

ayrı ayin, etiqad və mərasimləri dolğun təhkiyəyə və 

poetik tərkibə malik nəğmələr rövnəqləndirmiĢdir. Ağız-

da yaranan, kollektivin köməyi ilə cilalanan variantlarda 

yayılan nəğmə, nağıl, dastanlarımızla yanaĢı, bədii tə-

fəkkürün erkən mərhələləri ilə bağlı törəyən inanc, fal, 

alqıĢ, öyüd, təsəlli, məsəl və b. nümunələr də çox əski 

çağlardan mövcud olmuĢdur. Yuxarıda deyildiyi kimi, 

bədii təfəkkürün bütün bu hikmət dünyası – ağız ədəbiy-

yatı, xalq yaradıcılığı və yaxud folklor adlandırılmıĢdır 

[81, s.33-34].  

Hər bir tаrixi dövrdə, müəyyən zаmаn və məkаn 

dаxilində bаĢ vеrən həyаt tərzi, dünyаgörüĢü, cəmiyyət-

dəki dəyiĢikliklər, informаsiyа bolluğu, tеxniki tərəqqi 

Ģifаhi xаlq yаrаdıcılığınа təsir еdən аmillərdəndir. Nə-

dənsə uzun illərdən bəri əcdаdlаrımızın qаzаndığı mə-

nəvi irs yеni nəsillərdə özünü bir qədər zəif büruzə vе-

rir. Həttа bаĢqаlаrınа məxsus olаn аdət-ənənələri içəri-

mizə gətirmək mеyilləri də vаrdır. Аncаq bu yаd ünsür-

lər hеç vаxt öz dаvаmlılığını qoruyub sаxlаyа bilməmiĢ-
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dir. Məhz bu kеyfiyyətləri əsаs götürməklə dеyə bilərik 

ki, uzun təkаmül yolu kеçmiĢ Ģifаhi xаlq yаrаdıcılığı 

onа yаd olаn təsirləri qəbul еtməmiĢdir. Söz və sözün 

sеhri, böyüklüyü qаrĢısındа еhtirаmını ifаdə еdən klаs-

siklərimiz “söz”ə tərif dеmiĢ, qüdrətli sözü nəzmə çək-

məklə bir dаhа onu “böyütmüĢlər”. Bu, o sözlərdir ki, 

xаlq min illərdir onun duаlаrının, аlqıĢlаrının, lаylаlаrı-

nın, bаyаtılаrının Ģirin həzinliyinə bürünüb. O “söz” ki, 

bizi əfsаnə sеhrinə, nаğıl dünyаsınа аpаrıb, məclisləri-

mizi rövnəqləndirib. Ulu Tаnrı insаn oğlunа dа onu dərk 

еtməyi, kаmilliyə qovuĢmаğı sözlə çаtdırıb. Dеmək, 

sаdə sözün mürəkkəb həqiqəti, yаxud mürəkkəb dərkе-

dilməzliyin sаdə formulu vаrdır [42, s.7-8]. 

Xalqın yaratdığı Ģifahi yaradıcılıq nümunələri ge-

niĢ və çoxcəhətlidir. Bu bədii yaradıcılıqda xalq həyatı-

nın, mənəviyyatının müxtəlif cəhətləri bədii Ģəkildə əks 

olunmuĢdur. Ağızda yaranan, kollektivin köməyi ilə ci-

lalanan, variantlarda yayılan nəğmə, nağıl, dastanları-

mızla yanaĢı, bədii təfəkkürün erkən mərhələləri ilə bağ-

lı törəyən inanc, fal, alqıĢ, öyüd, təsəlli, məsəl və b. nü-

munələr də çox əski çağlardan mövcud olmuĢdur. Bədii 

təfəkkürün bütün bu hikmət dünyası – ağız ədəbiyyatı, 

xalq yaradıcılığı və yaxud folklor adlandırılmıĢ, yazıya 

qədərki bu ədəbiyyatın yaranmasından, onun növ, janr və 

forma xüsusiyyətlərindən, nəzəri qayda və qanunlarından 

bəhs edən elm sahəsinə folklorĢünaslıq deyilmiĢdir.  
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Deməli, folklorĢünaslıq yazıya qədərki ədəbiyyatın 

yaranmasından, onun növ, janr və forma xüsusiyyətlə-

rindən, nəzəri qayda və qanunlarından bəhs edən elm sa-

həsidir. Tarix, fəlsəfə, etnoqrafiya, antropologiya kimi 

digər elmlərlə müqayisədə folklorĢünaslıq nisbətən ca-

van elm sahəsidir və onun meydana gəlməsi XIX əsrin 

ortalarına təsadüf edir. Avropada müxtəlif folklorĢü-

naslıq məktəblərinin yaranması folklorĢünaslığın bey-

nəlxalq miqyasda kütləvi elm səviyyəsinə yüksəlməsinə 

səbəb oldu.  

Hər bir xalq milli folklorunu araĢdırmaqla özünün 

milli mədəniyyət tarixini, soy- kökünü, baĢqa xalqların 

mədəniyyəti içərisində özünəməxsusluğunu müəy-

yənləĢdirməyi qarĢıya məqsəd qoymuĢdur. Bu mənada 

türk xalqlarının folklor irsinin öyrənilməsində də 

Azərbaycan folklorĢünaslıq məktəbinin zəngin ənənələri 

vardır. Milli ağız ədəbiyyatının yaranması, janrlaĢma ta-

rixi prosesi nə qədər qədimlərə gedib çıxsa da, onu öy-

rənən elmin meydana gəlməsi əsasən iyirminci əsrin əv-

vəllərinə təsadüf edir. Azad Nəbiyevin təbirincə desək: 

“Əslində Azərbaycan folklorĢünaslığı geçikmiĢ folklor-

Ģünaslıq idi. Avropada almanlar, ingilislər, fransızlar, 

finlər və b. öz Ģifahi ədəbiyyatlarını – əsatir və nağılla-

rını, mərasim və əmək nəğmələrini geniĢ Ģəkildə topla-

yıb öyrəndiyi bir vaxtda bizimi ağız ədəbiyyatımız hələ 

yazıya alınıb toplanmamıĢdı” [81, s.57-58]. Folklor-

Ģünas alimə görə, bunun baĢlıca səbəbi milli dövlətçilik 
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ənənələri ilə bağlı idi. Səfəvi dövlətinin süqutundan 

sonra Azərbaycanın tarixi parçalanması bu xalqın 

mədəni-tarixi inkiĢafını təkcə ləngitmədi, yaranmıĢ 

çoxəsrlik mədəniyyət nümunə və abidələrinin 

dağılmasına, Ģifahi və yazılı ədəbiyyatın ayrı-ayrı 

mətnlərinin məhv edilməsinə, talan olunub Avropa 

muzeylərinə aparılmasına səbəb oldu. Azərbaycanın 

xanlıqlara bölünməsi böyük mədəniyyəti nəinki qoruyub 

saxlamadı, ona bir regionçuluq əhvalı verdi ki, uzun 

müddət milli mədəniyyətin inkiĢafı həmin psixoloji 

təsirdən yaxa qurtara bilmədi. Onların izləri bugünkü 

birgə yaĢayıĢ ənənələrində hələ qaldığı kimi, Ģifahi 

yaradıcılıqda, onun təsnif edilib qruplaĢdırılmasında da 

özünü göstərməkdədir. Təsadüfi deyil ki, çox geniĢ 

ərazidə yaranıb yayılan Azərbaycan türklərinin ağız 

ədəbiyyatı bu gün bəzən Qarabağ folkloru, Cənubi 

Azərbaycan folkloru kimi qruplarda təsnif edilir. Böyük 

xalqın böyük söz sərvəti bəzən xırdalanır, parçalanır, 

region əxlaqına və çərçivəsinə tabe edilir [81, s.58].  

Əksər tədqiqatçılar da bu fikirdədirlər ki, folkloru-

muzun tədqiqi sahəsindəki pərakəndəlik də ilk növbədə 

uzun illərdən bəri milli folklolrĢünaslıqda kök salan so-

sializm realizmi metodologiyası ilə bağlıdır. Müstəqilli-

yimizin elanından 22 il keçməsinə baxmayaraq biz hələ 

yad metodologiyalardan yaxa qurtarıb öz ağız ədəbiyya-

tımızı milli-mənəvi dəyərlər, onların tipologiyası, regi-

onlaĢma spesifikası baxımından vahid milli metodoloji 
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istiqamətlərdə öyrənə bilmirik. Azərbaycan folkloruna 

rus tədqiqatları üçün ənənəvi metodoloji üsulların tət-

biqi heç də həmiĢə düzgün nəticələrə gətirib çıxarmır.  

Bu mənada Azərbaycan folklorĢünaslarının gəldik-

ləri yekdil elmi qənaət budur ki, Azərbaycan folklorunu 

vahid bir xalqın müxtəlif dialektlərdə yayılmıĢ ağız ədə-

biyyatı kimi öyrənmək lazımdır. Bura islamın, fars ədə-

biyyatının, rus çarizminin, Sovetlər Birliyinin ideologi-

yasının təsirini aid edə bilərik. Hələ vaxtilə Y.V.Çəmən-

zəminli folklor nümunələrinin araĢdırılması haqqında 

yazırdı: “Məsələnin çətinliyi xalq ədəbiyyatındakı təsir-

ləri araĢdırmaq, ondakı qaranlıq nöqtələri izah etməkdən 

ibarətdir. Zahirən aydın görünsə də, Ģərhə ehtiyacı olan 

nöqtələr çoxdur” [29].  

Azərbaycan türklərinin uzun əsrlərin keĢməkeĢlə-

rindən keçərək günümüzədək gəlib çatan vahid ağız ədə-

biyyatı vardır və o, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, 

o cümlədən Naxçıvanda özünə məxsus xüsusiyyətlərə 

malik bir Ģəkildə yaĢamaqdadır. Azərbaycan ədəbiyyatı-

nın mühüm sahələrindən biri olan Ģifahi xalq yaradıcı-

lığı xalqımızın tarixi yaddaĢının canlı salnaməsidir. Ta-

rixi kеçmiĢimizi, mənəvi dəyərlərimizi özündə yaĢadan 

Ģifahi xalq yaradıcılığı ədəbiyyatımızın həmiĢə tədqiqə 

еhtiyacı olan sahələrindən biri olmuĢdur. Ədəbiyyatımı-

zın bu sahəsi yarandığı dövrdən asılı olmayaraq, müəy-

yən zaman və məkan daxilində baĢ vеrən ictimai-siyasi 

hadisələrin ifadəsi, mənəvi mədəniyyətimizin təməl daĢ-
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larından biri olmuĢdur. KеçmiĢi və bu günü əhatə еdən 

folklor nümunələri milli mənsubiyyətin əsas göstəricisi 

və qaynaqlarından biridir. Hər bir dеyim, inam və mif 

tariximizdə yaĢanan hadisənin maddi ifadəsidir. Folklo-

rumuzu sistеmli, ardıcıl Ģəkildə araĢdırıb təhlil etməklə 

xalqımızın tarixinin müəyyən məqamlarını, mənəvi alə-

mini, o cümlədən onun düĢüncə tərzini öyrənmiĢ oluruq.  

Bu mənada folklor nümunələrinin yazıya alınması, 

toplanması və nəĢri vəziyyəti də bu gün qənaətbəxĢ de-

yildir. Azərbaycan türklərinin ağız ədəbiyyatı – milli əf-

sanəsi, mifi, nağıl-dastanı kütləvi Ģəkildə, məsələn, XIX 

əsrdə Almaniyada olduğu kimi toplanmamıĢdır. ġimali 

Azərbaycanın rus çarizmi tərəfindən iĢğalı Cənubi Azər-

baycanın fars dövləti olan Ġranın tabeliyində qalması, 

sonra isə həmin ərazidə tarixən mövcud ədəbi mərkəz-

lərin fəaliyyətinin dayandırılması, fars dilinin dövlət dili 

elan edilməsi, Azərbaycan ağız ədəbiyyatının toplanma 

və nəĢr iĢinin birtərəfli aparılması folklorumuzun tam 

Ģəkildə toplanmasına, tədqiqinə əngəl törədirdi.  

Ağız ədəbiyyatı Güney bölgəsində yalnız tək-tək 

ziyalıların, məcmuə və jurnalların nəĢri sayəsində müəy-

yən toplama və öyrənilmə mərhələsini keçmiĢdir. ġimali 

Azərbaycan ərazisində isə ağız ədəbiyyatımızın öyrənil-

məsi sosializm realizm metodologiyasına uyğunlaĢdırı-

laraq toplanmıĢdır. Lakin buna baxmayaraq bu sahədə 

mühüm iĢlər görülmüĢdür. Azərbaycanın zəngin folklor 

nümunələri təbii ki, ta qədim dövrlərdən üzü bəri yazılı 
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ədəbiyyatımızın yaranması və inkiĢafı üçün mötəbər bir 

zəmin olmuĢdur.  

Azərbaycan folklorunun toplanması və nəĢri iĢinə 

əsasən XX əsrin əvvəllərindən etibarən baĢlanılmıĢdır. 

Əvvəlki dövrlərdə isə Azərbaycan ziyalılarının, xüsusən 

yazıçıların və pedaqoji fəaliyyətlə məĢğul olan, dərslik-

lər yazan müəlliflərin çiyinlərinə düĢmüĢ və necə deyər-

lər, fərdi təĢəbbüs səciyyəsi daĢımıĢdır. Bu boĢluğu qis-

mən də olsa SMOMPK adlı məcmuə doldurmuĢdu və 

burada müəllif qismində iĢtirak etmiĢ F.B.Köcərli, 

S.M.Qənizadə, T.Bayraməlibəyov, M.H.Vəzirov, A.Və-

libəyov, S.M.Əfəndiyev, H.K.Sanılı kimi ziyalılar bu 

sahədə SMOMPK-dan əxz etdikləri təcrübəni sonrakı 

illərdə də davam etdirirdilər. Getdikcə Azərbaycan dilli 

mətbuatda toplanmıĢ folklor materiallarının və folklora 

dair məqalələrin dərci məsələsi daha çox aktuallaĢırdı. 

Bu mərhələdə N.B.Vəzirovun, Ə.B.Haqverdiyevin, 

Y.V.Çəmənzəminlinin, A.ġaiqin, N.Nərimanovun yara-

dıcılığında və dərsliklərdə folklorun dərin izlər buraxdı-

ğı aĢkar görünür. Hətta N.B.Vəzirov kimi sənətkarlar 

atalar sözləri və məsəlləri əsərlərinin baĢlığına çevirir, 

“Molla Nəsrəddin” jurnalı adını folklor qəhrəmanının 

adından götürür, “Füyuzat” jurnalında folklora dair nə-

zəri səpkili məqalələr və materiallar dərc edilirdi.  

Azad Nəbiyev yazır ki, rus naĢirlərinin “tatar” ad-

landırdığı Azərbaycan türklərinin ağız ədəbiyyatının 

qismən kamil nümunələri XIX əsrin yetmiĢinci illərin-
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dən sonra nəĢrə baĢlayan SMOMPK məcmuəsində daha 

geniĢ Ģəkildə əks olundu. Bu materialları ilk dövrlərdə 

A.Zaxarov, A.KalaĢev, A.Afanasyev, Y.N.Polonski, 

Ġ.P.Vladimirov, Y.N.Yefimov kimi rus ziyalıları nəĢr et-

dirirdi. Ümumiyyətlə isə “XIX əsrin otuzuncu illərindən 

sonra yetmiĢ il ərzində Tiflis ədəbi mühiti, xüsusilə bu-

rada nəĢr olunan qəzet və jurnallarda milli folklorumu-

zun toplanması və nəĢri kimi böyük iĢin çox uğurlu baĢ-

lanğıcını dərin minnətdarlıqla xatırlatmaq, bu iĢə baĢla-

yanların və onu həyata keçirənlərin əməyini isə təqdir 

etmək gərəkdir” [81, s.60-61]. 

FolklorĢünas Vaqif Vəliyev bu barədə yazırdı: 

“XIX əsrin sonu, XX əsrin ilk illərindən baĢlayaraq 

Azərbaycan folklorunun ayrı-ayrı janrları kitabça ha-

lında nəĢr olunmağa baĢlayır. Onlardan “Atalar sözü” 

(Qəmərli Məhəmməd Vəli, Ġrəvan, Edilson mətbəəxanə-

si, 1899), “Gözəlləmə” (AĢıq Sumbat, Bakı, Orucov qar-

daĢları mətbəəsi, 1911), “Nəğmə və Ģikəstə” (Bünyad-

zadə Cəfər, 1913, 1914, 1916, 1917-ci illərdə təkrar çap 

edilmiĢdir), “Arvad ağzı, bayatı, haxıĢta, sevgi, layla, 

qaynana-gəlin sözləri” (Abbaszadə Mirzə Abbas, Bakı, 

“Kaspi” mətbəəsi, 1914), “Milli nəğmələr” (Mirzəzadə 

Ağa Həsən, Bakı, “Ġran”, 1919), “Nağıllar məcmuəsi” 

(Ġsmayılov Kərimbəy, Orucov qardaĢları mətbəəsi, 

1911), “ġagirdlərə bəxĢiĢ” – nağıllar məcmuəsi (Axun-

dov Nəsrullah, Bakı, 1915) və baĢqa kitabları göstərmək 

olar” [97, s.60].  
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Beləliklə, əvvəlcə bolĢevik mətbuatın (məsələn, 

“Kommunist”, “Yeni yol”, “Azərbaycan kolxozçusu” və 

baĢqa qəzetlər), yaradıcı təĢkilatların (“Azərbaycan 

Ədəbiyyat Cəmiyyəti”, Proletar Yazıçıları Ġttifaqı), elə-

cə də təhsil ocaqlarının (Dövlət Universiteti, Konserva-

toriya) nəzdində xalq yaradıcılığı qurumları və ya qrup-

ları yaradılmağa baĢladı və baĢlanğıc üçün bu mühüm 

səmərə verdi. Bu yöndəki qaynar fəaliyyəti o dövrdən 

dərc edilən “Ədəbiyyat qəzeti”, “Kommunist”, “Yeni 

yol” və “Azərbaycan kolxozçusu” qəzetlərinin, eləcə də 

“Dan ulduzu”, “Maarif iĢçisi”, “Ġnqilab və mədəniyyət”, 

“Azərbaycanı öyrənmə yolu” məcmuələrinin səhifələrin-

də geniĢ yer almıĢ folklor örnəklərinin mənzərəsindən 

açıq Ģəkildə görmək mümkündür. Dövri mətbuat sırasın-

da xüsusilə, “Ədəbiyyat qəzeti” demək olar ki, hər nöm-

rəsində xalq ədəbiyyatı örnəklərinə geniĢ yer ayırır, bir 

çox hallarda isə ayrıca olaraq “Xalq ədəbiyyatı” səhifəsi 

verirdi. “Kommunist” qəzeti kimi siyasi yönümlü bir 

mətbuat orqanının 1923-cü ildən baĢlayaraq, “Xalq ədə-

biyyatı həyatdan doğar” rubrikası altında xüsusi folklor 

səhifəsi nəĢr etməsi dövlət səviyyəsində bu məsələyə nə 

qədər böyük əhəmiyyət verildiyinin əyani göstəricisi idi. 

Maraqlı cəhətlərdən biri budur ki, qəzetin redaksiyası 

folklorun toplanması iĢində eynən SMOMPK-un hələ 

XIX əsrdə keçirdiyi üsulu tətbiq etmiĢ, bu səmərəli 

təcrübədən istifadə edərək 1925-ci ildə “Yeni yol” qəze-

ti respublikanın bütün rayonlarındakı təhsil və mədəniy-
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yət müəssisələrinə Ģifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin 

toplanılması üçün uyğun proqram və təlimat göndər-

miĢdi. Həmin təlimat əsasında Azərbaycanın əksər böl-

gələrində folklor nümunələrinin toplanılması iĢi həyata 

keçirilirdi. Bu materiallar redaksiyanın ünvanına göndə-

rilir, onlardan seçmə örnəklər ardıcıl Ģəkildə qəzetdə 

çap olunurdu [31, s.9-12].  

Bu iĢ baĢqa mətbu orqanların da həyatında mühüm 

yer tuturdu. Dövrün ən nüfuzlu ədəbi Ģəxsiyyətlərindən 

olan Maksim Qorkinin “Azərbaycan kolxozçusu” qəze-

tinin Ģifahi xalq ədəbiyyatı materiallarını çap etmək sa-

həsindəki uğurlarını təqdir məqsədi ilə redaksiyaya ün-

vanladığı məĢhur məktub da həmin dövrdə və sonralar 

uzun bir zaman ərzində Azərbaycan ədəbi-ictimai fikri-

nin, o cümlədən də folklorĢünaslığının diqqət mərkəzin-

də saxladığı tarixi sənədə çevrilmiĢdi [97, s.23].  

Folklorumuzun toplanması və nəĢri iĢində bu dövr-

də yaradılmıĢ Azərbaycan Ədəbiyyat Cəmiyyəti də mü-

hüm iĢlər görür. Ġlk folklor kitabı Ədəbiyyat Cəmiyyəti-

nin xətti ilə həyata keçirilir və 1925-ci ildə Ədəbiyyat 

Cəmiyyətinin xəttilə “Azərbaycan xalq ədəbiyyatından: 

bayatılar” kitabı dərc edilir. Kitabı Abdulla ġaiq, ġəfiqə 

Əfəndizadə və Hatif nəĢrə hazırlamıĢlar. Lakin təəssüf 

ki, toplayıcı barədə kitabda məlumat verilməmiĢdir. Ki-

tabda müxtəlif mövzularda olan iki yüzə yaxın el bayatı-

sı toplanmıĢdır. Kitabın titul səhifəsinə “Sayı 1” qeydi-

nin verilməsi bu nəĢrin silsilə Ģəklində düĢünüldüyünü 
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göstərir [18, s.60]. 1926-cı ildə “Atalar sözləri” kitabı-

nın yenə də “Azərbaycan Ədəbiyyat Cəmiyyəti” tərəfin-

dən buraxılması bu gümanı təsdiqləyir [4, s.146].  

“Azərbaycan xalq ədəbiyyatından: bayatılar” kita-

bının əsas tarixi-mədəni dəyəri bayatılar toplusunun 

“Azərbaycan folklor kitabı” tarixində ilk dəfə olaraq ay-

rıca kitab halında iĢıq üzü görməsi idi. Toplunun ədəbi-

elmi ictimaiyyət tərəfindən həssaslıqla qarĢılanması bu 

dövrdə xalq ədəbiyyatına böyük marağın getdikcə art-

maqda olmasından xəbər verirdi. Dövrün qabaqcıl ziya-

lılarından və nüfuzlu ədəbi tənqidçilərindən olan Əli 

Nazim 1926-cı ildə “Maarif və mədəniyyət” jurnalının 

yeddinci nömrəsindəki “Azərbaycan xalq ədəbiyyatın-

dan: bayatılar” adlı məqaləsində sözü gedən nəĢrin elmi 

və mədəni-tarixi əhəmiyyətindən bəhs edərək yazırdı: 

“Ədəbiyyat Cəmiyyətinin bu iĢi bu yolda ilk təĢəbbüs 

olmaq Ģərtilə təbrik və təqdirə Ģayandır”. Maraqlı cəhət-

lərdən biri budur ki, Əli Nazim burada folklorun toplan-

ması prinsipindən bəhs edir, folklor materiallarını topla-

yarkən hansı toplama qaydalarına əməl etməyin Ģərtləri-

ni və hansı cəhətlərə diqqət yetirməyin vacibliyini irəli 

sürür: “Toplanılan bayatıların məhəlli Ģivəsi saxlanılma-

lı idi. Kitabda məhəlli Ģivənin gözlənildiyi iddia edilirsə 

də, bu quru bir söz olaraq qalır. Halbuki bunun üçün ba-

yatıların haradan toplanıldığını, kimlərdən və nə 

vasitə ilə əldə edildiyini, kimin ağzından eĢidildiyini 

göstərmək lazımdır” [12, s.155]. Görkəmli ədəbiyyat-
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Ģünasın bu müĢahidə və narahatlığı tamamilə doğru və 

elmi idi. Belə ki, folklor örnəyinin pasportlaĢdırılması 

məsələsi iyirmi-otuzuncu illər, hətta sonrakı dövr 

nəĢrlərinin əksəriyyəti üçün səciyyəvi bir qüsur kimi 

nəzərə çarpır.  

Azərbaycan Ədəbiyyatı Cəmiyyətinin qısa bir 

müddət ərzində ictimaiyyətə təqdim etdiyi “Azərbaycan 

xalq ədəbiyyatından: bayatılar” və “Atalar sözləri” top-

luları həm bütövlükdə “Azərbaycan folklor kitabı”, həm 

də nəzərdə tutulan Ģifahi ədəbiyyat janrlarının toplanma-

sı və nəĢri istiqamətində iyirminci illərdən baĢlanan 

miqyaslı folklorĢünaslıq fəaliyyətinin uğurlu və mühüm 

təməli oldu. Məlum oldu ki, folklor iĢi ilə ayrı-ayrı fərd-

lərin, ədəbi-ictimai qurum və ya xırda qrupların fəaliy-

yəti səviyyəsində məĢğul olmaqla sistemli iĢlər görmək 

və ciddi nəticələr əldə etmək mümkün deyildir. Xalqın 

maddi və mənəvi mədəniyyətinin, o cümlədən də folklor 

və etnoqrafiyasının daha dərindən öyrənilməsi üçün 

rəsmi dövlət səviyyəsində təsis edilmiĢ müəyyən bir 

elmi-təĢkilati qurumun yaradılması zərurət idi. Bu məq-

sədlə o illərdə Bakıda yaĢayıb fəaliyyət göstərən tanın-

mıĢ alim və mədəniyyət xadimlərinin yazılı müraciətinə 

cavab olaraq 1923-cü ilin noyabr ayının 2-də “Azərbay-

canı “Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti” adlı elmi-təĢkilati 

qurumun yaradılması barədə rəsmi qərar verildi və bu 

olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb etdi [44, s.177].  
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Qurum 1929-cu ilə qədər bu ad altında fəaliyyət 

göstərdi. 1929-cu ildən Azərbaycan Elmi Tədqiqat Ġnsti-

tutu adlanan həmin təĢkilat 1933-cü ildə daha böyük bir 

akademik qurumun – SSRĠ Elmlər Akademiyası Zaqaf-

qaziya Filialının tərkibinə daxil edilərək “Az.OZFAN” 

adı daĢımıĢdır. Az.OZFAN 1936-cı ildən SSRĠ EA-nın 

Azərbaycan Filialı adlanmıĢ, 1945-ci ildən isə bu gün də 

fəaliyyətini davam etdirən geniĢ profilli Azərbaycan 

SSR Elmlər Akademiyası (son adı: AMEA – Azərbay-

can Milli Elmlər Akademiyası) təsis edilmiĢdir [44, 

s.46-48]. Belə ki, sadalanan çeĢidli adlar altında fəaliy-

yət göstərən bu qurum əslində mahiyyət etibarı ilə 

Azərbaycanda Elmlər Akademiyasının ilk təməl daĢını 

qoymuĢ mühüm bir elmi təĢkilat idi. Əhatə dairəsi geniĢ 

miqyasa malik olan Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö 

Cəmiyyətinin SMOMPK məcmuəsi kimi xüsusi diqqət 

yetirdiyi əsas istiqamətlər içərisində Ģifahi xalq 

ədəbiyyatı materiallarının toplanılması, nəĢri və tədqiqi 

baĢlıca yer tuturdu. Cəmiyyətin bu yöndəki fəaliyyəti 

“Tarix və etnoqrafiya” Ģöbəsi nəzdindəki “Folklor ko-

missiyası” tərəfindən istiqamətlənir və həyata keçirilirdi 

[82, s.114-120].  

XX əsrin 20-ci illərinin ortalarına qədər bu məsə-

ləyə xüsusi diqqət ayrılmamıĢdır və yaxud folklor mate-

riallarının toplanması fərdi təĢəbbüslər və maraqlar sfe-

rasında qalmıĢ, kim necə bacarmıĢ, necə bilmiĢsə o qay-

dada da folkloru toplamıĢdır. XX əsrin 20-ci illərində 
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Azərbaycan folklorĢünaslığında bu mühüm məsələyə 

xüsusi əhəmiyyət verənlərdən biri də, elmi-nəzəri fəa-

liyyəti ilə fərqlənən, adı çəkilən “Folklor komissiya-

sı”na rəhbərlik edən istedadlı ədəbiyyatĢünas-tənqidçi 

Hənəfi Zeynallı yazırdı: “Azərbaycan el (ağız) ədəbiy-

yatı geniĢ, zəngin və dərin bir surətdə öyrənilməlidir. 

Bu ana qədər belə əhəmiyyətsiz qalmıĢ ən dəyərli bir 

sahəni gözdən qaçırmaq günahı da Azərbaycan ziyalı-

larındandır. Azərbaycan “el” ədəbiyyatının toplanması 

məsələsinə gəldikdə, burada bir çox üzüntülər meydana 

çıxır. Bunların da, qəbahəti yalnız ziyalılarımızın özün-

dədir” [99, s.29].  

Hənəfi Zeynallı ayrı-ayrı bölgələrə elmi ezamiy-

yətlərin təĢkil olunması, eləcə də ezamiyyətlərin 

nəticələrinin müzakirəsi iĢinə xüsusi diqqət yetirir, bu 

sahədəki fəaliyyətin elmi əsaslarda qurulmasına var 

qüvvə ilə çalıĢırdı. Onun dövri mətbuat və ədəbi 

orqanlarda nəĢr etdirdiyi “Ağız ədəbiyyatı”(“Maarif və 

mədəniyyət” jur., 1926, № 8), “Azərbaycanda “El ədə-

biyyatı” (“Maarif iĢçisi”, 1926, № 11), “El yaradıcılığı 

“Azərbaycan atalar sözü” kitabı”, Azərbaycan Tədqiq 

və Tətəbbö cəmiyyəti nəĢriyyatı, 1926, s. 11-24) kimi 

dərin məzmunlu məqalələrində folklorun toplanıb 

yazıya alınmasının üsul və vasitələri üzərində ayrıca 

dayanırdı. Görkəmli folklorĢünas “Maarif iĢçisi” jur-

nalının 1926-cı ildə çıxan on birinci sayında folklor iĢi 

sahəsindəki mövcud vəziyyəti və perspektiv istiqa-
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mətləri təhlil edir, toplama prinsipinə, üsuluna xüsusi 

diqqət yetirirdi.  

1914-cü ildə “Dirilik” jurnalında (1 dekabr 1914-

cü il, № 6) çap edilmiĢ “Milli dirilik” baĢlıqlı məqa-

ləsində dilimizə xor baxanlar tənqid olunurdu: “ĠĢtə ca-

vanlarımız üçün mövcud maraq eyni zamanda da olduq-

ca faydalı bir məĢğələ, hər kəs bulunduğu yerdəki lüğət-

ləri, zürub-əmsalı və sair xalq ədəbiyyatına aid olan par-

çaları eynilən toplayacaq olarsa, görərsiniz ki, həmən 

arzu olunan türk lüğəti vücuda gəldi” [85, s.478].  

Hənəfi Zeynallı da eyni mövqedən çıxıĢ edərək 

yazırdı ki, Azərbaycan türkü və bayatılarının və ya das-

tanlarının deyil, hətta tapmacaların, yanıltmacların da 

belə taylarını baĢqa türk ellərində görəcəyik. Burada in-

sanı ağrıdan bir Ģey vardır: gərək Anadoluda, gərəksə 

baĢqa türk elləri arasında kitab-kitab yüzlər və minlərlə 

belə ağız ədəbiyyatı toplanıb təsbit edildiyi halda, Azər-

baycan ziyalıları ən əvvəl Azərbaycan Ģəhərlərində, 

kəndlərində, dağlarında və aranlarında yaĢayan müəl-

limlər belə Ģeyləri toplamaq və müəyyən bir yerə gön-

dərmək fikrinə düĢməyirlər. Bu materialları toplayan-

ların içərisində ən çox fəaliyyət göstərənlər bizdə daha 

çox gənc və iqtidarlı, enerjili olan tələbə və müəllimlər 

olacaqdır. Belə materialları toplamaqla məĢğul olan mü-

əllimlərimiz əlləri altında olan balaların yardımı ilə az 

bir zaman içərisində o qədər çox materiallar toplaya 

bilərlər ki, cild-cild əsərlər meydana çıxar ([99, s.30].  
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“Milli dirilik” məqaləsində folklor və etnoqrafik 

materialların toplanmasına xüsusi önəm verilən və milli 

diriliyin çox mühüm amil kimi qiymətləndirildiyi məqa-

lədə deyilirdi: “Milli dilin diriliyi üçün lüğətləri yığ-

maqdan baĢqa xalq ədəbiyyatını toplamaq, camaat ara-

sında hekayələri, əfsanələri cəm edib, elmi bir surətdə 

təhlil və təsnif etmək də lazımdır. Bunlar ədəbiyyatı 

xalqa yaxınlaĢdırmaq üçün lazımlı Ģeylərdir. Çünki mü-

əyyən bir ədibin öz biliyini daxil edib də Ģəxsi hisslərlə 

deyil, xalq kütləsi tərəfindən ümumi bir vicdan və hiss 

nəticəsi olan bu əsərlərdə xalq və millətin ruhi-əslisi 

həmən təzahür etməkdə və o millətin nə kimi bir ruh və 

hissə malik olduğu və nə kimi xüsuslarının möhtaci-

islah və tərbiyə olduğu rəna bir surətdə görünməkdədir” 

[85, s.479].  

Yuxarıdakı tövsiyələri diqqətdə saxlayan folklor 

toplayıcıları, o cümlədən Hənəfi Zeynallı folkloru topla-

ma iĢinə daha ciddi bir məsələ kimi baxırdılar. Hənəfi 

Zeynallı ayrı-ayrı toplayıcıların ümumi yanlıĢlıqlarına 

toxunaraq qeyd edirdi ki, bu Ģəxslər gərək xalq təbəqəsi 

içərisinə girərək həmin materialları olduğu kimi alıb 

yazmayırlar. Yəni hər yerin özünəməxsus bir Ģivəsi, bir 

leksikonu olduğu halda, o məhəllənin leksikonunu, ifadə 

Ģəklini, bədii görüĢlərini, cümlə quruluĢlarını, səslərdəki 

dəyiĢmələri tamamilə göstərmək üçün hər bir kəsdən 

eĢidilən bu materialları söyləyən adamın söyləniĢini ey-

ni ilə zəbt etməyirlər. Material topladıqları yeri etnoqra-



 

 

 

 

 

92 

fiya və coğrafiya cəhətdən təsvir etməyirlər. Zəbt edilən 

materialın nə yerlərdə saxlanıldığı elm adamları üçün və 

etnoqrafiya üçün qayət əhəmiyyətlidir. Çünki hər bir 

məhəllənin özünəməxsus ayrı-ayrı ədəbiyyat Ģəkli və 

məzmunu görünür və hətta bir yerdən digər bir yerə 

keçən qısa sözlər, mənzum və mənsur parçalar və yaxud 

uzun dastan və hekayələr mütləq o yerin yaĢayıĢına uy-

ğun bir tərzə gəlir [99, s.30]. FolklorĢünas alimin fik-

rincə, belə bir üsulla tədqiqata giriĢsə, aran yerlərində 

daha çox ibrətamiz olan atalar sözlərinə meydan 

verəcək, xalqı təbiətcə daha çox Ģaqraq olan yerlərdə 

yanıltmac, tapmaca, bayatı kimi fikir oynadan parçalar 

yayılmıĢ olduğu görünəcəkdir. Buna görə də hər bir 

məhəllədən toplanmıĢ materialın hansı kənddən, hansı 

qəzadan, o məhəllənin nə təbiətə malik olduğundan, 

kimlərdən, gəncdən və qocadan, çox material verən-

lərin nə kimi yaĢadığından (tərcümeyi-halından) geniĢ 

bir məlumat gələcək Azərbaycan xalq ədəbiyyatı və 

etnoqrafiyası tədqiqi üçün ən gözəl bir material ola-

caqdır. Material toplayan yoldaĢlar bir bayatını iki 

yerdə eĢitdikdə, bir dastanı iki və ya üç adamdan az b ir 

fərq ilə də olsa yazmayırlar. Bu yoldaĢlar belə məz-

mun, dil və təsvir ayrılıqlarını göstərməklə insaniyyət 

cəhətdən böyük vəzifələr yaratmıĢ olurlar” [99, s.31].  

XX əsrin əvvəllərində folklor və etnoqrafik mate-

rialların toplanmasına bu qədər diqqət yetirilməsi təsa-

düfi deyildi. Milli hisslərin getdikcə artdığı, milliyyət-
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çilik duyğusunun getdikcə alovlandığı bir dövrdə ziya-

lılar xalqa doğru yönəlmiĢ elmi-mədəni tədqiqatlara xü-

susi önəm verirdilər.  

Belə bir yanaĢmada çoxvariantlılıq prinsipinə mü-

nasibət də öz əksini tapır ki, burada folklor mətninin bir 

çox baĢqa variantları ilə birlikdə yazıya alınması zərurə-

ti olduqca vacib toplama problemlərindən hesab edilir.  

O dövrün böyük Ģəxsiyyətlərinin folklor toplayıcı-

lığı sahəsində bu gün də aktuallığını qoruyub saxlayan 

elmi mülahizə və toplama prinsipləri təəssüf ki, nə hə-

min dövrdə, nə də sonrakı onilliklərdə lazımı səviyyədə 

diqqətə alınmamıĢdır. Bu səbəbdən də, uzun bir zaman 

ərzində folklor materiallarının dili ədəbi dilə yaxın bir 

ölçüyə tabe etdirilmiĢdir ki, bu cəhət sovet dönəmindəki 

və müstəqillik dövründəki folklor nəĢrlərinin qüsurların-

dan biridir. 

Ümumilikdə isə, son yüzillikdə Azərbaycan folk-

lorĢünaslığı sahəsində xeyli iĢlər görülmüĢdür ki, bu 

mənada RəĢidbəy Əfəndiyev, Abdulla ġaiq, Firudinbəy 

Köçərli, Hənəfi Zeynallı, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, 

Vəli Xuluflu, Salman Mümtaz, Hümmət Əlizadə, Məm-

mədhüseyn Təhmasib, Əhliman Axundov, Əliyar Qara-

bağlı, Mirəli Seyidov, PaĢa Əfəndiyev, Mürsəl Həki-

mov, Qəzənfər PaĢayev, Bəhlul Abdulla, Məhərrəm 

Qasımlı kimi yazıçı, Ģair, pedaqoq, tədqiqatçı alimlərin 

araĢdırmaları özünəməxsus orijinallığı və dəyərləri ilə 

seçilir.  
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Qeyd edək ki, Azərbaycan mühacirət folklorĢünas-

lığı XX yüzilin son illərinə qədər, demək olar ki, tədqi-

qatlardan kənarda qalmıĢ, onun yaradıcıları – Əhməd 

bəy Ağaoğlu, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd Cəfəroğlu, 

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Mirzə Bala Məhəmməd-

zadə, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Hüseyn Baykara, Nağı 

Keykurun (ġeyxzamanlı), Almas Ġldırım, Səlim Rəfiq, 

Əbdülvahab Yurdsevər, Kərim Odər, Kərim Yaycılı, 

Nəbi Turablı, Yunus Lənkəranlı və baĢqalarının nəinki 

araĢdırmalarını öyrənmək, hətta çox vaxt adlarını belə 

dilə gətirmək yasaq olunmuĢ, yalnız nadir hallarda on-

lardan bəhs edilmiĢsə də, həmin Ģəxsiyyətlər ya təhqir 

olunmuĢ, ya da yanlıĢ təbliğə məruz qalmıĢlar. Yalnız 

Azərbaycan yenidən müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 

bu fəaliyyətin yeni baxıĢlar kontekstində öyrənilməsinə 

baĢlanmıĢdır [41, s.39]. 

Azərbaycan folklorĢünaslığının tarixi də belə bir 

faktı təsdiqləyir ki, hər bir xalqın folkloru əslində o 

xalqın özü deməkdir. Çünki bütün baĢqa mədəniyyət 

vahidlərindən fərqli olaraq folklor xalqın tarixini, etnik 

dünyasını, dialekt xüsusiyyətlərini, etik və estetik idealı-

nı, ictimai-fəlsəfi dünyagörüĢünü özündə kompleks Ģək-

lində əks etdirir. Hətta insan haqqında elm olan antropo-

logiya hər hansı bir insan tipinin səciyyəsini öyrənər-

kən, yaxud insan təkamülü tarixini araĢdırarkən o, etno-

sun folklor materialı ilk növbədə diqqət önünə çəkilir. 

Lakin 70 illik sovet dövründə bir çox tədqiqatçılar ayrı-
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ayrı etnik mənsubiyyətə malik millətlərin gələcəkdə va-

hid sovet xalqı kimi formalaĢacağı, ümumsovet mədə-

niyyətinin yaranacağı barədə illüziyalar irəli sürmüĢlər.  

Azad Nəbiyevin qənaətinə görə, bu siyasət tərəf-

darları xalqları zorən öz soy- kökündən qoparıb, ona öz 

tarixi keçmiĢini unutdurub, xalqları tamamilə yeni tipli 

bir “mədəniyyət” sxemində birləĢdirməyin mümkün ol-

duğunu güman edirdilər. Ona görə də Sovetlər Birliyi 

daxilində olan baĢqa türk xalqları kimi, Azərbaycan xal-

qı da belə bir “mədəniləĢdirmə” siyasətinin qurbanı ol-

muĢ, iki yüz ilə yaxın müddətdə öz həqiqi tarixindən, 

əski mədəniyyətindən, milli soy- kökündən açıq və ya 

dolayısı yolla uzaqlaĢdırılma siyasətinə məruz qalmıĢdır 

[81, s.36].  

Tarixin dərinliklərindən günümüzə qədər zəngin 

mədəniyyət yaratmıĢ Azərbaycan türklərinin ağız ədə-

biyyatını öyrənmək üçün bu xalqın tarixini dərindən 

bilmək gərəkdir. Azərbaycan xalqının tarixi onun mif, 

əfsanə və rəvayətlərindən tutmuĢ çox uzaq keçmiĢlərin-

dən soraq verən qəhrəmanlıq eposunda, adət, ənənə və 

mərasimlərində, xalq bayramlarında, kiçik paremik va-

hidlərində – atalar sözlərindən tutmuĢ erkən alqıĢ, qar-

ğıĢ və təsəllilərində yaĢayır. Demək, xalqımızın ağız 

ədəbiyyatını öyrənmək üçün onun tarixinin ən qədim 

qatlarına bələd olmaq, onun müxtəlif dövrlərdəki cənga-

vərlik tarixini yenidən vərəqləmək gərəkdir.  
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Eyni zamanda tarixi yazılmayan, yaxud tarixi dün-

yaya təhrif edilmiĢ Ģəkildə çatdırılan bu xalqın həqiqi 

tarixini bərpa etmək üçün onun folkloru və etnoqrafiyası 

da dəyərli mənbədir. Folklorla tarixin, folklorla etnoqra-

fiyanın qarĢılıqlı əlaqəsindən bəhrələnməklə Azərbay-

can xalqının dürüst tarixini yaratmaq mümkündür. Ona 

görə də xalqın folklorunu bilmək üçün eyni zamanda 

onun etnik dünyasını da öyrənmək lazımdır. Etnoqrafi-

yanın öyrənilməsi xalq həyatının təkcə etnogenetik inki-

Ģafını izləməyə deyil, eyni zamanda bu xalqın adət, ən-

ənə, əxlaq normalarına bələd olmağa, onun mətbəx mə-

dəniyyətini, geyim formalarını, toy, yas, adqoyma, qo-

naq qarĢılama və s. adətlərinə bələd olmaq deməkdir.  

Etnoqrafiya ilə folklorun bağlılığına dair görkəmli 

alimlərin çox dəyərli fikirləri vardır. Məsələn, akademik 

Teymur Bünyadov yazır: “Əgər etnoqrafiyanı dünyagör-

müĢ çinara bənzətsək, folklor onun Ģah budağıdır. Çox 

vaxt etnoqrafiya və folklor bir-birini tamamlayır, biri di-

gərinin inkiĢafına əsaslı zəmin yaradır. Bu doğmalıq, bu 

qoĢalıq bəzən elə Ģəkil alır ki, onlardan hansının etno-

qrafiyaya, hansının xalq yaradıcılığına aid olduğunu be-

lə müəyyənləĢdirmək çətin olur. Bu ayrılmazlıq, ortaq-

lıq, oxĢarlıq və doğmalığın nəticəsidir ki, bir çox məsə-

lələr eyni dərəcədə hər iki elm sahəsinin tədqiqat obyek-

tidir [9, s.7]. 

Azad Nəbiyevin qənaətinə görə isə “folklorla sıx 

bağlı olan etnoqrafiyanı bilmədən hər hansı bir xalqın 
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ümumi mədəni səviyyəsini, mənəvi xilqətini müəyyən-

ləĢdirmək mümkün deyildir” [81, s.37].  

Etnoqrafiya yunan sözü olub, “etnos” – xalq, “qra-

fis” – öyrənmək, təsvir etmək mənasını daĢıyır. Etnoqra-

fiya etnologiya kimi də ədəbiyyatda geniĢ iĢlənir. “Et-

nos” – xalq, “loqos” – elm. Deməli, etnologiya xalq 

haqqında elm deməkdir. Bu terminlərin hər ikisi eyni 

məzmun kəsb etsə də, etnologiya bu elmin mahiyyətini 

daha dəqiq və dürüst mənalandırır. Deməli, etnoqrafiya 

– etnologiya xalqı öyrənən, təsvir və tərənnüm edən 

elmdir. Bu mənada etnoqrafiya – etnologiya xalqa daha 

yaxın olan, onun arzu və istəklərini araĢdıran elmdir.  

Deməli, etnoqrafiya elminin əsas vəzifəsi xalqı öy-

rənməklə tarix yazmaq, onu daha da zənginləĢdirmək, 

əhatəli etməkdir. Etnoqrafiya elmi arxeologiya elmi ki-

mi, tarix elminin mühüm tərkib hissəsidir, onun bütöv-

lüyünün, tamlığının təsdiqidir. Ona yardımçı olur, üfüq 

dairəsini geniĢləndirir. Etnoqrafik araĢdırmalarda arxeo-

loji materiallar və tədqiqatlar əvəzsiz əhəmiyyətə malik-

dir. Bu elmlərin birliyi çoxəsrlik tariximizin bir sıra qa-

ranlıq səhifələrinə iĢıq saçır. Minillikləri milyon illərə 

qovuĢduran tarix yazır, tarix yaradır. Əgər belə demək 

mümkünsə arxeologiya tarix elminin ixtiraçısı, etnoqra-

fiya onun bərpaçısı rolunu oynayır. Arxeologiya yerin 

qatlarındakı mədəni təbəqələrdə müxtəlif dövrlərə aid 

zəngin və qiymətli materiallar aĢkar edir, onun xronolo-

giyasını verir. Etnoqrafiya isə bu maddi-mədəniyyət qa-
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lıqlarının bərpasına yardımçı olur, lazımı köməklik gös-

tərir. Heç Ģübhəsiz, bu birlik, müĢtərəklik dərin məna və 

məzmunu ilə seçilən tarixin yaranmasına öz töhfəsini 

verir [7, s.6]. 

Kulturoloji əsərlərin yazılmasında etnoqrafiya və 

arxeologiya elmi kimi tarix elminin aparıcı rolu da da-

nılmazdır. Ona görə də, tarix elminin nailiyyətlərindən, 

müxtəlif xarakterli qaynaqlardan, səyyahların, tacirlərin, 

alimlərin, Ģairlərin əsərlərindən istifadə edilməsi zəruri-

dir. Azərbaycan xalqının mənĢəyinin və təkamülə çat-

masının öyrənilməsində antropologiya elminin rolu son 

dərəcə böyükdür.  

Etnoqrafiya elmi hər hansı bir materialı təkcə qey-

də almaq, təsvir etmək kimi deyil, eyni zamanda onun 

nеcə əmələ gəldiyinin bərpasına çalıĢır, əhəmiyyətini 

göstərir, sadədən mürəkkəbə doğru inkiĢaf mərhələlərini 

izləyir. Müqayisəli materiallarla tədqiq edir. Tarixi ardı-

cıllığı üstün tutur. Etnoqrafiya xalqın əmək fəaliyyətinin 

zəngin irsinin, dünyagörüĢünün araĢdırılmasında əvəzsiz 

rol oynayır.  

Azərbaycan xalqının etnoqrafiyası onun tarixi qə-

dər zəngin və qədimdir. Bu çoxsahəli zəngin irsi hərtə-

rəfli araĢdırmadan, onun tarixini də yüksək elmi səviy-

yədə tədqiq etmək qeyri-mümkündür. Deməli, etnoqrafi-

ya elmi hazırda qurub-yaradan Azərbaycan xalqının qə-

dim və müasir tarixinin öyrənilməsinə təsirli kömək 

göstərir, onu yeni dəlil-sübutlarla zənginləĢdirir [7, s.7]. 
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Bu mənada tarix, etnoqrafiya, arxeologiya və 

folklorĢünaslığın bir sıra problematik məsələlərdə eyni 

məqsədə xidmət etməsinə dair alimlərin elmi 

yanaĢmaları, Azərbaycan kimi tarixi və coğrafi Ģəraiti, 

zəngin mədəni irsi olan bir ölkə xalqı üçün xüsusilə 

dəyərlidir. Çünki Avropa ilə Asiyanın ayrıcında 

yerləĢən Azərbaycan əlveriĢli təbii-coğrafi Ģəraitə, 

mülayim iqlimə, münbit torpağa, zəngin yeraltı və 

yerüstü sərvətə malikdir. Dünyada mövcud on bir iqlim 

qurĢağının doqquzunun Azərbaycanda olması bu 

torpağın bərəkətini artırıb, Ģöhrətini ucaldıb. Bu ərazi 

həqiqi olaraq bəĢər sivilizasiyasının ilkin ocaqlarından 

biri kimi məĢhurdur. Hələ iki milyon il bundan əvvəl 

burada ibtidai insanların məskən salması, güzəran 

keçirməsi, yaĢayıb-yaratması, təkamül, tərəqqiyə çatma-

sı üçün hər cür Ģərait mövcud olmuĢdur.  

Qafqazın qoynunda yaĢayan Azərbaycan xalqı bu 

qədim və müqəddəs ərazidə bərqərar olmuĢ, özünün 

yüksək təsərrüfat həyatını, sənətkarlığı, sənəti, maddi və 

mənəvi mədəniyyətini yaradaraq dünyanın ən qədim və 

mədəni xalqlarından biri kimi tanınmıĢdır. Etnoqrafik 

baxımdan dünyanın ən zəngin, çoxcəhətli və maraqlı 

guĢələrindən biri olan Azərbaycanda insanlar minilliklər 

boyu Qafqaz və qədim ġərq xalqları ilə iqtisadi və mə-

dəni əlaqədə olmuĢdur. Yaranan bu qarĢılıqlı təmasdan 

çox Ģey əxz etmiĢ və faydalanmıĢ xalqımız eyni zaman-

da həmin xalqların tükənməz təsərrüfat həyatına, maddi 
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və mənəvi mədəniyyətinə çox Ģeylər bəxĢ etmiĢ, onu da-

ha da zənginləĢdirmiĢdir [7, s.6]. Eyni zamanda əlveriĢli 

təbii-coğrafi və iqtisadi-strateji məkanda yerləĢmiĢ 

Azərbaycanda maddi mədəniyyətin təĢəkkül tapması, 

inkiĢafı və yayılması üçün hər cür imkan və mövcud 

Ģərait olmuĢdur. Xalqımız bu zənginliklərdən bəhrələnə-

rək minilliklər boyu özünün çoxĢaxəli və dərin məzmun-

lu maddi mədəniyyət sahələrini yaratmıĢ və inkiĢaf et-

dirmiĢdir [8, s.4].  

BəĢər sivilizasiyasının ilkin ocaqlarından sayılan 

Azərbaycanda ulu əcdadlarımız çox qədim dövrdən sığı-

nacaq tapıb, məskən salıb, yuva qurub, ocaq çatıb, döv-

ran sürüb, zaman-zaman yaĢayıb, kamala yetib, təkamü-

lə, tərəqqiyə çatıblar. Xalqımız ana vətəninin əsil sahibi, 

əvəzsiz varisi, qoruyub-saxlayanı, qurub yaradını olub, 

dünyanın ən qədim və mədəni etnoslarının biri kimi ta-

nınıb, sayılıb, seçilib.  

Heç təsadüfi deyildir ki, ümummilli liderimiz Hey-

dər Əliyev də həmiĢə öz çıxıĢlarında bu məqamı xüsu-

silə vurğulamıĢdır: “Azərbaycan insanın, bəĢəriyyətin 

beĢiyi olan nadir ölkələrdən biridir. Burada həyat çox 

erkən yaranmıĢdır və Azıx mağarasından tapılmıĢ azı-

xantrop Azərbaycanın ən qədim ibtidai insan məskənlə-

rindən biri olmasını sübut edir. Qobustandakı və Gəmi-

qayadakı qayaüstü təsvirlər və petroqliflər, Kür-Araz və 

Xocalı mədəniyyətlərinə aid maddi mədəniyyət nümu-

nələri, kurqan tapıntıları sübut edir ki, hətta miladdan 
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əvvəlki minilliklərdə də Azərbaycanda inkiĢaf etmiĢ mə-

dəniyyət mövcud olmuĢdur” [16, s.23].  

Azərbaycan ərazisinin son dərəcə əlveriĢli iqlim 

Ģəraiti, zəngin flora və faunası, yerli əhalinin qədimliyi,  

təsərrüfat məiĢəti, çoxsahəli sənətkarlığı, maddi və mə-

nəvi dünyası onun etnoqrafik baxımdan daha çeĢidli və 

məzmunlu olmasına əsaslı zəmin yaratmıĢdır. Etnoqraf-

lar xalqın çoxsahəli fəaliyyətini geniĢ araĢdırarkən onu 

təkcə qeydə almağa, təsvir etməyə deyil, eyni dərəcədə 

təhlilinə, bərpasına çalıĢır, xronoloji ardıcıllıq prinsipinə 

uyğun olaraq sadədən mürəkkəbə doğru inkiĢafını izlə-

yir, ona zamanın tələbi baxımından yanaĢırlar. Etnoqra-

fiya elmi hər hansı bir hadisənin, məsələnin və ya kiçik 

bir əĢyanın necə yarandığını, hansı inkiĢaf mərhələlərin-

dən keçdiyini, nə kimi deformasiyaya uğradığını, aradan 

çıxması səbəbini və ya inkiĢaf etməsi yollarını tarixi ar-

dıcıllıqla izləyir və araĢdırır. Xalqımızın çoxsahəli, zən-

gin irsini yetərincə və hərtərəfli öyrənmədən onun keç-

diyi inkiĢaf mərhələlərini, mübarizəli tarixini, maddi və 

mənəvi dünyasını lazımi səviyyədə tədqiq etmək qeyri-

mümkündür. Etnoqrafiya elmi hazırda qurub-yaradan 

xalqımızın qədim və müasir tarixinin, mədəniyyətinin 

əhatəli Ģəkildə öyrənilməsinə təsirli kömək göstərir, onu 

yeni dəlil-sübutlarla daha da zənginləĢdirir, gələcək nə-

sillər üçün qoruyub saxlayır, mənəvi varisliyin tarixi ar-

dıcıllığını təmin edir [8].  
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Etnoqrafiya folklorĢünaslığın bir sıra cəhətləri ilə 

ortaq bağlarda birləĢdiyi kimi digər elmlərlə də əlaqəli 

Ģəkildə inkiĢaf etməkdədir. Bu mənada etnoqrafik və 

folklor materiallarını öyrənmək üçün mühüm elm sahə-

lərindən biri dialektologiyadır. Folklor nümunələri dia-

lektdə yaranır ki, onları yazıya alarkən dialekt xüsusiy-

yətinin gözlənilməsi zəruridir. Folklorun dialekt xüsu-

siyyəti bədii vahidin yaranma dövrü barədə müəyyən 

materialı özündə qoruyub saxlayır. Dialektik material-

lardan çıxıĢ edib bədii mətnin yaranma dövrünü, onunla 

bağlı bir sıra tarixi həqiqətləri dürüstləĢdirmək müm-

kündür. Dialekt xüsusiyyətinin araĢdırılması dialektolo-

giyanın predmetidir, folklor dilin və dil tariximizin öy-

rənilməsinin açarıdır [81, s.38]. 

Folkloru və etnoqrafik materialları öyrənmək üçün 

eyni zamanda xalq etikasını, hər bir xalqın əxlaq norma-

larını, etik qaydalarını öyrənmək lazımdır. Çünki əslin-

də folklorda xalqın ədəb-ərkan aləmi daha bütöv Ģəkildə 

əks olunur. ġifahi yaradıcılığın iri həcmli janrlarından 

tutmuĢ, atalar sözü və məsəllərə, öyüd-nəsihətlərə, ləti-

fələrə və s. qədər etik normalar, davranıĢ qaydaları əks 

olunur. Əslində, folklorda xalqın etik mədəniyyəti tam 

halda yaĢayır. Ona görə də milli etikanı bilmədən folk-

lor mədəniyyətini öyrənmək mümkün deyildir.  

Folklor ümumilikdə həyat gözəlliklərini, xeyir və 

Ģərin mübarizəsini, məslək və əqidə saflığını əks etdirir. 

Ġnsanlara xeyirxahlıq, yaxĢılıq duyğuları aĢılayır. Gözəl-
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liklərin real və ya mifik, əfsanəvi və ya ilahi mahiyyəti 

adamlara zövq verir, insan zövqünü gözəlliyə, ülviliyə 

aludəçilik istiqamətində formalaĢdırır. Folklor dünyanın 

olum-ölüm, gəlim-gedim həqiqətini təsdiqləyir, dünyanı 

gözəlləĢdirmək və bu gözəlliklərdən faydalanmaq əxla-

qını yaradır, hamını bu əxlaqı qəbul etməyə səsləyir. 

Folklor zülmü və zalımı rəhmə, insanı mənəvi bütövlü-

yə, kamilliyə çağırır. Ona görə də predmeti gözəllik 

olan estetikanı, onun elmi mahiyyətini bilmədən folklo-

run estetik dəyərini müəyyənləĢdirmək olmaz. Estetika-

nı öyrənməklə Ģifahi yaradıcılığın gözəllik, ülvilik kimi 

zahirən gözə görünməyən tərəfi açılır [81, s.38-39].  

Folklorda sadə bir xalq fəlsəfəsi var. Ziddiyyətləri 

və təzadları, təsadüfləri və qanunauyğunluqları özündə 

əks etdirən ağız ədəbiyyatını öyrənmək üçün fəlsəfəni 

bilmək gərəkdir. Bütün baĢqa xalqlarda olduğu kimi, 

Azərbaycan xalqının ictimai fikir tarixi də folklordan 

baĢlayır. Təəssüf ki, aparılan tədqiqatlarda və tarixi 

əsərlərdə ictimai fikrin bu bütöv, kamil və ilkin mərhə-

ləsi əslində indiyə qədər diqqətdən kənarda qalmaqda-

dır. Dünyanın, insanın yaranması ictimai münasibətlərin 

formalaĢması və ümumilikdə dünyanın dərk olunması 

barədəki miflərdə, əfsanələrdə, əski türk dastanları və 

oğuznamələrdə əks olunan dünyagörüĢü Azərbaycan ic-

timai fikrinin erkən qaynaqlarıdır. Azərbaycan ictimai-

fəlsəfi fikrinin bu mərhələsi minilliklərlə Ģərtlənən bir 

dövrü əhatə edir. Azərbaycan ağız ədəbiyyatını öyrən-
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mək üçün həmin qaynaqlardan baĢlayan milli fəlsəfəni 

və Azərbaycan ictimai fikir tarixini bilmək gərəkdir.  

Azərbaycan türklərinin ağız ədəbiyyatının önəmli 

tarixinə bələd olmaq üçün insanın ümumi inkiĢafını öy-

rənən antropologiya elminə də bələd olmaq gərəkdir. 

Çünki türkün antropoloji strukturu dünya adamının ən 

arxaik antropoloji strukturlarındandır. Onun ilk izləri 

Zaqafqaziya ərazisində təkamül keçmiĢ Azıxantropda öz 

əksini tapmıĢsa, bu gün dünya elmi Avropa insan tipinin 

ilk beĢiyinin də Qafqaz antropogez zonası olduğunu 

açıqlamaqdadır. Antropoloji tədqiqatlara rəvac verən, bu 

gün Azərbaycan türklərinə məxsus arxeoloji araĢdırma-

lar da ağız ədəbiyyatının öyrənilməsində milli arxeolo-

giyanı ön plana çıxarmıĢdır. Arxeologiya folklor yaradı-

cılığına məxsus bir sıra həqiqətlərin açıqlanmasında 

həmçinin mühüm qaynaqlardan biri hesab edilir.  

Azərbaycan folklorunun dərin qatlarını açıqlamaq 

üçün teologiya və ilahiyyat elmlərinə də bələd olmaq 

lazımdır. Uzun müddət ağız ədəbiyyatı din və təriqətlərdən 

təcrid olunmuĢ Ģəkildə araĢdırılmıĢdır. Ġstər zərdüĢtilik, 

istərsə də islam qaynaqları ilə xalq ədəbiyyatı arasında 

uçurumlar yaradılmıĢ, onun bu istiqamətdə araĢdırılmasına 

bəzən qadağalar qoyulmuĢdur. Lakin ağız ədəbiyyatını bu 

nəzəri görüĢlərdən kənarda götürmək onu yalnız məhdud 

qəlibə salmaq və cılızlaĢdırmaqdan baĢqa bir Ģey deyildir. 

Teologiya və ilahiyyatla sıx bağlı olan Ģifahi yaradıcılıq bu 

gün yeni bir istiqamət kimi ciddi araĢdırmalara möhtacdır. 
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Ağız ədəbiyyatının bu günə qədər az toplanmıĢ sehr, ovsun, 

ürəyədamma, göstərmə, gözəgörünmə, qarabasma, ruh və 

baĢqa janrlarını araĢdırmaq üçün elmlərin sinkretizmindən 

doğan müĢahidələrə ehtiyac duyulur. Psixologiya, parap-

sixologiya, etnopsixologiya və təbabətin yeni-yeni sahə-

lərinin folklorĢünaslıqla sintetikliyi əsasındakı müĢahidələr 

xalq yaradıcılığında hələ sirr olaraq qalmaqda olan bir çox 

müəmmaların elmi mahiyyətini açmağa imkan verərdi [81, 

s.39-40].  

Görkəmli etnoqraf və folklorĢünas alimlərin gəl-

dikləri qənaətlər də təsdiqləyir ki, milli-mədəni irsin öy-

rənilməsində bir sıra elmlərin qarĢılıqlı əlaqəsinə ehti-

yac vardır. Təsadüfi deyil ki, avropalılar folkloru ilk 

vaxtlar etnoqrafiya, psixologiya, bir sıra hallarda sosio-

logiya və xalq tamaĢaları, ayin və etiqadları məcmu-

sunda götürürdülər. Belə hallarda folklor yuxarıda adları 

çəkilən sahələrin elementlərini özündə əks etdirən bir 

yaradıcılıq sahəsi hesab edilirdi. Lakin hər bir yaradı-

cılıq sahəsi onun özünəməxsus xüsusi predmeti ilə 

müəyyənləĢdirilə bilərdi və təbii ki, folklorun predmeti 

dürüstləĢdirildikdən sonra o, psixologiya, etnoqrafiya, 

antropologiyadan ayrılıb müstəqil tədqiqat obyekti kimi 

öyrənilməyə baĢlandı. Son vaxtlara qədər bir sıra janr-

lar, məsələn, oyun, meydan tamaĢaları və s. etnoqrafiya 

hesab edildiyindən onlardakı folklor elementləri nəzərə 

alınmır və oyunlar kimi dramatik növün bir sıra janrları 

folklorĢünaslığın diqqət mərkəzindən kənarda qalırdı 
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[81, s.107]. Bütün hallarda folklorun və etnoqrafik irsin 

bütöv bir kulturoloji vahid halında öyrənilməsinin yal-

nız digər ictimai, sosial və humanitar elmlərlə vəhdətdə 

mümkün olması tezisi elmi sayıla bilər. 

Azərbaycan folkloru və etnoqrafik irsi bütöv bir 

kulturoloji vahid halında götürülsə də, təbii ki, bu va-

hidliyin içərisində ümumi və ortaq cəhətlərlə yanaĢı, 

yerli Ģəraitdən irəli gələn müəyyən fərqli çalarlar da var-

dır. Bu mənada Naxçıvan folklorunun, o cümlədən də 

dialektinin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır ki, bu da 

bu bölgənin indiyədək öyrənilməmiĢ materiallarının 

öyrənilməsi iĢini aktuallaĢdırır. Sevindirici haldır ki, son 

illərdə bu sahədə bir sıra elmi-tədqiqat iĢləri aparılmıĢ, 

tədbirlər həyata keçirilmiĢdir.  

Mütəxəssislərin həmin folklor toplamaları zamanı 

apardıqları araĢdırmalar söyləyicilərin danıĢdığı nağıl-

larda, əfsanə, ovsun və bayatılarda ifadə olunan fikir bü-

tövlüyünün min illərlə davam еdən sosial və еtnik-mə-

dəni prosеslərin yadigarı olduğunu dеməyə tam əsas vе-

rir. Ümumxalq yaradıcılığının məhsulu olan bu nümunə-

lərdə dünyanın və türk еtnosunun yaranıĢı, təbiət hadisə-

lərinin baĢ vеrməsi ilə bağlı təsəvvürlər ortaq türk dü-

Ģüncəsinin əsasını təĢkil еdən xüsusiyyətləri əks еtdirir. 

Bu baxımdan folklor nümunələrinin və onların variant-

larının yayılma arеalının müəyyənləĢdirilməsi də mü-

hüm əhəmiyyətə malikdir. Məlum olduğu kimi, mifoloji 

düĢüncə tərzi, yüksək bəĢəri idеyalar, mütərəqqi fikirlər 
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bütün millətlərin, xalqların yazılı və Ģifahi ədəbiyyatın-

da öz yеrini almıĢdır. Amma hər bir еtnosun, xalqın ya-

ratdığı hissi obrazlar onun tarixini, mənəvi dünyasını 

əks еtdirmiĢ, onun yaĢadığı coğrafiya ilə sıx bağlı ol-

muĢdur. Tarixin yüksələn xətlə inkiĢaf еdən pilləsində 

milli düĢüncə, dil, davranıĢ və s. xüsusiyyətlərlə xarak-

tеrizə olunan dəyərlər formalaĢmıĢ, sistеmli Ģəkildə 

folklor nümunələrində əks olunmuĢdur. Bu dəyərlər isə 

öz növbəsində zamanın sınağından kеçmiĢ, inkiĢaf еt-

miĢdir [51, s.10-11].  

Аzərbаycаn Milli Еlmlər Аkаdеmiyаsı Nаxçıvаn 

Bölməsinin Ġncəsənət, Dil və Ədəbiyyаt Ġnstitutunun 

folklorĢünаslıq Ģöbəsinin son illərdə gördüyü iĢlər də 

təqdirəlayiqdir. Məsələn, Ģöbənin əməkdаĢı Məhsəti Ġs-

mаyılın “Xаlq yаddаĢının izləri” adlı folklor toplusunu 

[42] hаzırlаmаqdа məqsədi unudulmаqdа olаn xаlq yа-

rаdıcılığı nümunələrini qoruyub sаxlаmаqdır. Topludа 

Аzərbаycаn folklorunun müxtəlif jаnrlаrı və yеr-yurd 

аdlаrı öz əksini tаpmıĢdır. Gənc tədqiqаtçının еl-еl, obа-

obа gəzib toplаdığı bu mаtеriаllаr Аzərbаycаnın ən uc-

qаr guĢələrindən biri olаn ġаhbuz rаyonunun əhаlisi аrа-

sındа qorunub sаxlаnаn Ģifаhi xаlq yаrаdıcılığı nümunə-

lərinin yаlnız müəyyən bir qismini əhаtə еdir. Toplunu 

vərəqlədikcə yurdumuzdа məskən sаlаn qədim tаyfаlа-

rın silаhlаrının cingiltisini, onlаrın yаğılаrа qаrĢı bаrıĢ-

mаz hаyqırtısını, mübаrizə əzmini, yеnilməz igidlər bö-

yüdən, Ģəhidlər vеrən аnаlаrımızın səsini еĢidir, ruhunu 
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duyuruq. Min illər, yüz illər bundаn əvvəl formаlаĢаn 

miflər, əfsаnələr, nаğıllаr, аğılаr və bаyаtılаr xаlq zəkа-

sının süzgəcindən kеçərək bu günümüzlə səsləĢən, xаl-

qımızı mübаrizəyə səsləyən poеtik nümunələr kimi öz 

dəyərini qoruyub sаxlаmıĢ, mənəviyyаtımızın tükənməz 

mənbəyinə çеvrilmiĢdir [42, s. 3-4]. 

Ġsa Həbibbəyli və Vəli BаxĢəliyеvin nəĢrə yazdıq-

ları ön sözdə deyilir ki, toplunun üstün cəhəti xаlq dili-

nin sаxlаnmısı və toplаnmıĢ mаtеriаllаrın olduqcа аz rе-

dаktə еdilməsidir. Bеlə hеsаb еdirik ki, toplunun bu Ģə-

kildə nəĢri onun ilk mənbə kimi dəyərini dаhа dа аrtırır. 

Çünki hədsiz rеdаktələr folklor mаtеriаllаrının ilkin for-

mаsını, bəzən isə məzmununu dа dəyiĢir ki, bu dа xаlqı-

mızın qədim təfəkkür tərzi ilə bаğlı olаn müəyyən mə-

qаmlаrını izləməyə imkаn vеrmir. Müəyyən zаmаn və 

məkаn dаxilində bаĢ vеrən hаdisələrin hissi ifаdəsi olаn 

folklorumuz yаlnız ədəbiyyаtımızın öyrənilməsi üçün 

dеyil, xаlqımızın sosiаl-iqtisаdi və siyаsi həyаtının müx-

təlif sаhələrini, mifologiyаsını, dünyа hаqqındа təsəv-

vürlərini аrаĢdırmаq üçün də mühüm əhəmiyyətə mа-

likdir. Еlə folklor nümunələrimiz vаrdır ki, tаriximizin 

hеç bir аrxеoloji və yаzılı mənbədə əks olunmаyаn səhi-

fələrini özündə mаddiləĢdirərək qoruyub sаxlаmıĢdır. 

ġаhbuz rаyonundаn toplаnаn folklor mаtеriаllаrı dа bеlə 

dəyərli cəhətləri ilə fərqlənir. Аzərbаycаnın Ģimаlı ilə 

cənubunu birləĢdirən ən mühüm hərbi və ticаrət yolu 

üzərində, strаtеji cəhətdən əlvеriĢli mövqеdə yеrləĢən 
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ġаhbuz rаyonu Аzərbаycаndа bаĢ vеrən sosiаl-siyаsi hа-

disələrdə mühüm rol oynаmıĢdır [42, s.5].  

Güneyli-quzeyli Azərbaycan folklorunun nəhəng 

coğrafiyasında öz mədəni-məhəlli sistem əlamətləri və 

sosial-mədəni mühit atributlarına görə Naxçıvan folklor 

mühiti öz avtonomluğu ilə seçilir. Naxçıvan folklor mü-

hitinin mövcudluğu bütün hallarda üzərində durduğu 

ərazi-inzibati vahidinin fiziki-təbii varlığına dayansa da, 

avtonom folklor mühitinin varlığı həmin ərazi-inzibati 

mühitdə reallaĢan folklor sisteminin kültür özünəməx-

susluğunun olub-olmaması, məhəlli əlamət və atributla-

rının sistem səviyyəsinə qalxa bilib-bilməməsi ilə Ģərtlə-

nir. Bu mənada “Naxçıvan folkloru antologiyası”nın I 

cildi Azərbaycan folklor xronotopunun nəhəng coğra-

fiyasında Naxçıvan folklor mühitinin varlığını janr 

sisteminin bütövlüyü, ümumazərbaycan folklor düĢün-

cəsinin Naxçıvan kodunun sistem kamilliyi, mühitin 

folklor obrazının bitkinliyi və mükəmməlliyi, coğrafi 

kültür simvolikasının məhəlli atributlar sisteminin tam-

lığı səviyyələrində birmənalı olaraq təsdiq və təsbit edir. 

Məhz bu məqamı nəzərdə tutaraq YaĢar Qarayev yazırdı 

ki, xəritəmiz yalnız folklorumuzda dəyiĢməyib, bütün 

qalıb. Kərkük, Təbriz, Göyçə, Qarabağ, Dərbənd, həm-

çinin Borçalı bu xəritədə öz əksini tapmıĢdır. Belə bir 

bütöv mənəvi məkanı özündə ehtiva edən məhz folklo-

rumuzdur ki, biz bunu təkcə Novruz mərasimlər sistemi-

nin nümunəsində də görə bilirik. Bu özünü həm zaman 
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anlamında, həm bayram atributlarında və rəmzlərində, 

həm də mərasim personajlarında büruzə verir. 

Son dövrlərdə folklorĢünaslar toplanmıĢ matеrialların 

tədqiqi zamanı analitik və müqayisəli təhlil, tipoloji təsnifat 

üsullarından peĢəkarlıqla istifadə еdirlər. Naxçıvanda 

yaĢayan qədim türklərin mifoloji dünyagörüĢü, еtik-əxlaqi 

dəyərləri, bəĢəri düĢüncələrinin bu üsulla araĢdırılması, 

təbii ki, müsbət nəticə vеrmiĢdir. Məsələn, Məhsəti Ġsma-

yılın digər bir tədqiqatında – “Naxçıvan əfsanələri”nin 

toplanmasında bu üsulun tətbiqi zamanı Azərbaycan folk-

lorĢünaslarından Məmmədhüsеyn Təhmasib, Ġsrafil Abbas-

lı, Azad Nəbiyеv, Əhliman Axundov, Mirəli Sеyidov, 

Vaqif Vəliyеv, Təhmasib Fərzəliyеv, Ġsa Həbibbəyli, 

Məhərrəm Cəfərli, PaĢa Əfəndiyеv, Bəhlul Abdullayеv, 

Sədnik PaĢayеv və digər tədqiqatçıların təcrübəsindən 

istifadə еdilmiĢdir [42, s.11]. 

Milli-mənəvi dəyərlərimizin canlı yaĢadıcısı xalqı-

mız, daĢıyıcısı folklorumuzdur. Toy mərasimlərində, 

Novruz Ģənliklərində, həyatımızda, məiĢətimizdə nə var-

sa – onun nüvəsində folklorumuz dayanır. Milli ədəb-

ərkan, əxlaq normaları, inanclar, sınamalar, yasaqlar hər 

birimiz üçün ulularımızın müəyyənləĢdirdiyi qayda-

qanunlardır. Əsrlər boyu xalqımızın həyat tərzi, adət-ən-

ənəsi, ictimai dünyagörüĢü və dini inancları sözə çevri-

lib, yaddaĢlara hopub, sonra da yaddaĢlardan damla-

damla süzülərək yaĢamağa baĢlayıb. Qanadlanaraq ağız-

dan-ağıza, dildən-dilə dolaĢan söz müxtəlif formalara 



 

 

 

 

 

111 

düĢüb. Əsrlərdən-əsrlərə, nəsillərdən-nəsillərə uzun bir 

yol keçib. Cilalanaraq hikmət xəzinəsinə çevrilib, xalqın 

ruhunda özünə taxt qurub, yaĢayıb. Və elə xalqın ruhun-

da özünə məskən seçdiyinə görə “xalq hikməti”, “xalq 

ədəbiyyatı”, “ağız ədəbiyyatı”, “el ədəbiyyatı” adlan-

dırılıb. Ağızdan-ağıza, dildən-dilə dolaĢa-dolaĢa sinə-

lərdə özünə məskən salan Ģifahi xalq ədəbiyyatı keçmi-

Ģin sirli-sehrli, üstünü toz basmıĢ xatirələrinə ayna tut-

maqla, keçmiĢimizə, dünənimizə boylanıb baxmağımız-

da ən yaxın köməkçi, yoldaĢ bəzən də sirdaĢ olub bizə.  

Azərbaycanda hər regionun, hər rayonun və hətta 

hər kəndin özünəməxsus folkloru, xalq yaradıcılığı 

olduğu kimi, Naxçıvan folklorunun da Azərbaycan folk-

lorunda bəlli yeri var. Naxçıvan folkloru öz üslubi xüsu-

siyyətləri, məna çalarları və əhalinin həyat tərzinə mü-

daxiləsi ilə seçilir. Bölgənin əhalisi folkloru həyatının 

bir hissəsi, bir parçası hesab edir [26]. 

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Ġncəsənət, Dil və 

Ədəbiyyat Ġnstitutunun folklorĢünaslıq Ģöbəsinin müdiri 

Məhərrəm Cəfərli folklorĢünaslığın müasir durumu haq-

qında bildirir ki, “1994-cü ildə “Azərbaycan Folkloru 

Antologiyası”nın Naxçıvan cildi, 2007-ci ildə “Nax-

çıvan Folkloru” kitabları çap olunsa da, ġahbuz, Ordu-

bad, ġərur bölgələrindən toplanmıĢ materiallar ayrı-ayrı 

iĢıq üzü görsə də bu, o demək deyil ki, biz Naxçıvanda-

kı bütün folklor materiallarını toplamıĢıq. Ancaq bizim 

iĢimiz folklor materiallarını toplamaq, sistemləĢdirmək, 
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çap etdirməkdən, folklorla bağlı elmi məqalələr yaz-

maqdan, elmi-konfrans və simpoziumlarda iĢtirak edə-

rək folkloru hər kəsə təbliğ etməkdən ibarətdir” [26].  

Gələcəkdə çap olunacaq Naxçıvan Folkloru Anto-

logiyasını və Naxçıvan Folklor Atlasını hazırlayarkən 

diqqətli və məsuliyyətli olmağın zəruriliyinə toxunan 

Məhərrəm Cəfərliyə görə əgər insan bir iĢi görərkən ona 

cani-dildən can yandırarsa, o iĢin də qiyməti, dəyəri 

olar. Ona görə də biz əsas diqqəti yeni materialların top-

lanmasına yönəltmiĢik. Azərbaycanda folklorĢünaslıq 

sahəsində iĢlər yüksək səviyyədə aparılır. Bizim folklor-

Ģünaslar dünyanın bir çox yerlərində tanınırlar. Və onlar 

Azərbaycan folkloru incilərini dünyada elmi dövriyyəyə 

ötürmək sahəsində əsl vətəndaĢlıq qeyrəti və məsuliy-

yəti ilə çalıĢırlar. Xüsusilə, müstəqillik illərində folklo-

rumuzun toplanılması, tədqiqi milli strategiyaya daxil 

edilib, mühüm dövlət qayğısı ilə əhatə olunub. Milli 

Elmlər Akademiyasının ayrıca Folklor Ġnstitutu, müxtə-

lif tədqiqat institutlarının və universitetlərin folklor-

Ģünaslıq Ģöbələri və kafedraları yaradılıb. Onların hərtə-

rəfli, məqsədyönlü fəaliyyəti daim diqqət mərkəzində 

saxlanılır. ĠĢlərin milli müstəvidə, digər türk xalqları ilə 

qarĢılıqlı Ģəklidə aparılması isə dövlət müstəqilliyimizin 

milli nailiyyətlərindən, mühüm töhfələrindəndir [26].  

Fikrimizcə, görülmüĢ iĢləri, alimlərimizin folklor 

və etnoqrafik irsimizin öyrənilməsi və tədqiqi sahəsin-

dəki xidmətlərini dəyərləndirməklə yanaĢı deyilməlidir 
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ki, kultiuroloji fikir tariximizin hələ də qaranlıq qalmıĢ 

tərəflərinə XXI yüzilliyin mütərəqqi elmi nailiyyətləri 

kontekstində yanaĢmaqla tarixi keçmiĢimizin araĢdırıl-

ması istiqamətində hələ çox iĢlər görülməlidir. 

Bu mənada, bizim üzərində uzun illərdən bəri çalıĢ-

dığımız “Naxçıvan rayon Ģivələrində terminoloji səciyyə 

daĢıyan leksika” mövzusunda elmi-tədqiqat iĢi də hesab 

edirik ki, folklor və etnoqrafik irsimizin öyrənilməsinə 

kiçik bir töhfə olacaqdır. Biz bu tədqiqatımızda Naxçıvan 

bölgələrindən topladığımız folklor və etnoqrafik mahiyyətli 

toplama materiallarının izahlı açılıĢını verməyə çalıĢmıĢıq. 

Elmi ədəbiyyatda “dialekt” termini (yun. dialektos 

– danıĢıq, Ģivə, ləhcə) – ümumxalq dilinin məhəlli qolu, 

xalqın, millətin bu və ya baĢqa ərazidə yaĢayan müəy-

yən hissəsinin dili kimi təqdim edilir. Dilin dialektlərə 

bölünməsi xalqın tarixi ilə əlaqələndirilir. Göstərilir ki, 

dialektlər ədəbi dildən və bir-birindən özünəməxsus fo-

netik, leksik və qrammatik xüsusiyyətləri ilə seçilir; bir 

dialektdəki söz digər dialektdə ya iĢlənmir, ya da baĢqa 

Ģəkildə tələffüz edilir; bəzən eyni söz ayrı-ayrı dialekt-

lərdə müxtəlif məna bildirir. Belə fərqlənmə sözün fone-

tik quruluĢunda və qrammatik formalarda da müĢahidə 

olunur. Azərbaycan dilinin dialekt və Ģivələri tarixi-coğ-

rafi prinsip əsasında 4 qrupa (Ģ., q., Ģm. və c.) bölünür. 

Ərazi dialektlərindən baĢqa sosial dialektlər də var (ar-

qo, jarqon) [13, s.432]. Biz də toplama materiallarının 
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araĢdırılmasında bu elmi prinsipləri əldə rəhbər tutmağa 

səy göstərmiĢik.  

Tədqiqat iĢində mövzunun aktuallığı əsaslandırıl-

mıĢ, dövlətimizin mədəniyyət sahəsindəki siyasətinin 

əsas konturları nəzərdən keçirilmiĢ, ölkə rəhbərliyinin 

milli-mədəni irsə qayğısının bariz ifadəsi olan qanun, 

fərman və sərəncamların mahiyyəti açıqlanmıĢ, müstə-

qilliyimizin ilk dövrlərindən bəri Naxçıvanın maddi və 

mədəni irsinin mühafizəsi, tədqiqi və təbliği istiqamə-

tində görülmüĢ iĢlərin, həyata keçirilmiĢ tədbir və layi-

hələrin əhəmiyyətinə toxunulmuĢdur. Naxçıvan dialekt-

lərinin terminoloji leksikası barədə məlumat verilmiĢ, 

Naxçıvan Ģivələrində iĢlənən bəzi termin səciyyəli söz-

lərin baĢqa qohum dillərlə müqayisəsi verilmiĢdir.  

Toplama materiallarında əkinçiliklə bağlı termin-

lər, taxılçılıqla, becərmə və suvarma ilə, bağçılıq və 

üzümçülüklə, bitkiçiliklə, maldarlıqla, köçəriliklə əlaqə-

dar olan sözlər yer almıĢdır. Habelə insan və heyvan 

xəstəlikləri, bunların təzahürü və müalicəsinə aid sözlə-

rin, toxuculuğa, vəhĢi heyvan, quĢ və həĢərat adlarının, 

məiĢət leksikasına aid sözlərin, binaların, evlərin hissə-

lərinə, tikinti materiallarına aid kəlmələrin, astronomik 

adların, baramaçılığa və arıçılığa aid terminlərin və 

nəhayət, toy və yas mərasimlərinə aid sözlərin iĢlədilmə 

arealı göstərilmiĢ və onların izahlı təsviri verilmiĢdir. 
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ĠXTĠSARLAR 

Kənd adlarının ixtisarı 

Au. – AĢağı Uzun oba 

Buz. – Buzqov 

Q. – Qaraxanbəyli 

D. – Didivar 

Yu. – Yuxarı Uzunoba 

Güz. – Güznüt 

Güla. – GülĢənabad 

Əlia. – Əliabad 

N. – Nehrəm 

Nəza. – Nəzərabad 

P. – Payız 

Sova. – Sovetabad 

T. – Təzəkənd 

Ç. – ÇeĢməbasar 

C. – Cəhri 

Cava. – Cavidabad. Araz su elektrik stansiyasının 

tikintisi ilə əlaqədar olaraq Qaraçur və Bulqan 

kəndlərinin əhalisi üçün salınmıĢ yeni kənd. 
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BaĢqa ixtisarlar 

 

Büt.Ģ. – bütün Ģivələrdə 

Əks.Ģ – əksər Ģivələrdə 

ADQQDġ – Azərbaycan dilinin qərb qrupu dialekt 

və Ģivələri 

QRM – Qaqauzsko-russko-moldavskiy slovar 

KTR – Kratkiy turetsko-russkiy slovar 

T.R. – turkmensko-russkiy slovar 

ġB – ġerbakın göstərilən əsəri nəzərdə tutulmuĢdur 

SM – S.Muradovanın göstərilən əsəri nəzərdə 

tutulmuĢdur 

Qeyd: ərəb rəqəmləri səhifələri göstərmək üçündür 
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NAXÇIVAN  

DĠALEKTĠNĠN  

TERMĠNOLOJĠ  LEKSĠKASI 

Azərbaycan dilinin leksikası olduqca zəngindir. 

Bu zənginlik tarixən inkiĢaf etmiĢdir. Azərbaycanın 

qədim tarixə malik olması onun leksikasında da öz 

izlərini göstərməkdədir. Müxtəlif tarixi dövrlərdə 

Azərbaycan xalqı baĢqa dövlətlərin istilasına məruz 

qalmıĢdır. Ərəblər, farslar, monqollar, ruslar və baĢqa-

ları Vətənimizi zaman-zaman istila etmiĢlər. Məlumdur 

ki, istilaçılar xalqın var-yoxunu talamaq, onu istismar 

etməklə kifayətlənməmiĢ, xalqın dilini, dinini, ənənə-

sini, mədəniyyətini əlindən almağa çalıĢmıĢlar. Bütün 

bunlara baxmayaraq qəhrəman Azərbaycan xalqı öz ana 

dilini, tarixi mədəniyyət abidələrini qoruyub saxla-

mıĢdır. 

Tarixin gediĢi zamanı dilimizə bir sıra alınma söz-

lər – ərəb, fars, rus və Avropa xalqlarının sözləri daxil 

olmuĢdur. Alınma sözlər ədəbi dildə daha çox özünü 

göstərir. Dialekt və Ģivələrdə buna ya təsadüf edilmir, 

ya da az miqdarda rast gəlinir. Məlumdur ki, leksika, 

xüsusilə lüğət tərkibi dilin nisbətən tez və sürətlə dəyi-

Ģən və həm də getdikcə zənginləĢən qismini təĢkil edir. 

Ona görə də xalqımızın inkiĢafı tarixində keçirdiyi bü-

tün ictimai formasiyaların izlərini, onun mədəni və mə-

nəvi həyatını, sinfi və dinə qarĢı aparılan mübarizəni, 

dilin təsiri ilə əmələ gəlmiĢ mistik təfəkkürün məzmun-

ca dəyiĢildiyinə baxmayaraq, forma etibarilə hələ də ya-

Ģamaqda olduğunu, məiĢət məsələlərinin rəngarəng cə-
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hətlərini leksika bu və ya digər Ģəkildə özündə əks 

etdirir. 

Leksikanın bu qatını təĢkil edən sözlərə bəzi yaĢ-

lıların nitqində rast gəlmək olar. Məsələn, ağa, bəy, kət-

da, qılava (Büt.Ģ.), kalladar (C.), xədək (N.), qıradavoy 

(C.), cuvar (Mya.) mirab (N.) – su gözətçisi, pristav 

(Büt.Ģ.) və s. bu kimi sözlər keçmiĢ vəzifə, rütbə, peĢə 

sahiblərinin adları ilə bağlıdır. Din ilə bağlı olan sözlər 

də müəyyən dərəcədə iĢlədilir. Məsələn, Ģıx, alla, kal-

bayı, məĢədi, hacı, ocax (pir mənasında) və s. MəiĢət 

leksikasının maraqlı bir hissəsini də keçmiĢ ölçü vahid-

lərinin adları təĢkil edir. Rayonun əksər Ģivələrində yaĢ-

lılar arĢın, bir ağaĢ, girvənkə, yarım girvənkə, noxud 

ağırı (qızıl çəkisi), misqal (4 qrama bərabərdir), bir çə-

rəx, yarım put, putüç xərək, bir xəlvər (25 pud), türə 

(C.) – 8 kiloqrama bərabərdir, çet qəpex və s. kimi ölçü 

vahidləri adlarını iĢlədirlər. 
 

* * * 

Naxçıvan Ģəhəri və Babək rayonu Ģivəsi Muxtar 

Respublika ərazisində yayılan Ģivələrdən biridir. Bu ra-

yon əsasən Naxçıvan düzündə yerləĢir. “Naxçıvan düzü 

Arazboyu düzənliyin böyük bir hissəsini təĢkil edir. 

Naxçıvan düzü qərbdən Cəhri-Duzdağ tirəsi ilə, cənub-

qərbdən Arazla, cənub-Ģərqdən Nehrəm-Ərəzin yüksək-

liyilə, Ģimal-Ģərqdən Sirab, Nəhəcir, Xaçaparax xətti bo-

yu Sarıdağ – Nəhəcir və Qırxlar dağının ətəyi ilə əhatə 

olunur. Bu düz Naxçıvan çayı, onun aĢağı axınındakı 
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qolları, bir sıra təpəliklər, yarğanlar və dərələrlə par-

çalanır” [24]. 

Naxçıvan ərazisinin yuxarıda göstərilən müxtəlif 

coğrafi quruluĢa malik olması bu rayonda yaĢayanların 

leksikasına öz təsirini göstərməyə bilməz. Bununla əla-

qədar olaraq rayonun Ģivələrinin leksikasında düz, dərə, 

təpə, dağ və sair coğrafi obyektlərə aid olan sözlər daha 

çox nəzəri cəlb edir. Məsələn, dərə, təpə, düz, tirə, yal, 

gədih, döĢ və s. bu kimi ümumi coğrafi adlarla yanaĢı 

Duzdağ, Sirabdağı, Nəhəcirdağı, Asəf-kəf dağı, Böyük-

düz, Pürcuvar düzü və s. xüsusi toponimik adları vardır. 

Azərbaycanın ayrılmaz bir guĢəsi olan Naxçıvan 

qədim insanın məskən saldığı ərazilərdən biridir. Nax-

çıvanın tarixi bizim eradan əvvəl III minilliyə aid edilir. 

Burada bir çox yadelli iĢğalçılar hökmranlıq etmiĢlər. 

Naxçıvan Ġran, Hindistan kimi ġərq ölkələrindən, Orta 

Asiyanın və Çinin Ģəhərlərindən Qərbə gedən ticarət 

yollarının üzərində yerləĢmiĢdi, həmin dövrdən Naxçı-

vanda sənətkarlıq inkiĢaf etmiĢ, ticarət iqtisadiyyatın 

yüksəlməsində mühüm rol oynamıĢdı. Burada heyvan-

darlıq, əkinçilik, ipəkçilik, toxuculuqla məĢğul olmuĢ-

lar. Bütün bunların sayəsində Naxçıvan Ģivələrinin lek-

sikası öz zənginliyi ilə baĢqa dialekt və Ģivələrdən xüsu-

silə fərqlənir. 

Dialekt leksikasının ən maraqlı qatını terminoloji 

səciyyə daĢıyan leksika təĢkil edir. Bu cəhətdən Naxçı-
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van Ģivələrində iĢlədilən termin səciyyəli sözlərin öyrə-

nilməsi də maraqlıdır. 

Dilçilik ədəbiyyatında termin çox müxtəlif, bəzən 

qeyri-müəyyən mənalarda iĢlədilir. Görkəmli Azərbay-

can dilçisi professor S.Cəfərov göstərir ki, elmin müx-

təlif sahələrinə aid hər hansı bir əĢya və ya mücərrəd an-

layıĢ məfhumunu bildirən sözlər termin adlanır. Termin-

lər həmiĢə dəqiq bir mənaya, müstəqil və aydın bir məz-

muna malik olur [28]. 

Ġnsan həyatının müxtəlif sahələrini əhatə edən ter-

min səciyyəli sözlər mövcuddur. Elm, texnika, incəsənət 

terminlərini, ictimai-siyasi terminləri, sənaye və kənd 

təsərrüfatı terminlərini, məiĢətə və qohumluq əlaqələri-

nə aid terminləri göstərmək olar. 

Rayonun iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatı əsas yer-

lərdən birini tutur. Taxılçılıq, üzümçülük və heyvandar-

lıq kənd təsərrüfatının mühüm sahələrindən biridir. Nax-

çıvan Ģivələrinin leksikasında həmin sahələri əhatə edən 

sözlərin bir çoxu nəinki ədəbi dilimizdə, hətta baĢqa 

dialekt və Ģivələrdə də iĢlənmir. Məsələn, məkə (qar-

ğıdalı), gülbəsər (xiyar), alı (gavalı), düələh (əyri xiyar), 

qıraqırtıĢ (kiçik yemiĢ toplusu), pazı (çuğundur), qo-

runkə (xəĢənbül) və s. bu kimi termin səciyyəsi daĢıyan 

sözləri göstərmək olar. 

Buranın iqlim Ģəraiti üzümçülüyün inkiĢaf etdiril-

məsinə imkan verir. Naxçıvanda uzun müddət davam 

edən quru və soyuq iqlimə görə qıĢda üzüm tənəklərinin 
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üstü örtülür. Ağır zəhmət bahasına baĢa gələn üzüm-

çülük təsərrüfatı ilə bağlı olaraq Naxçıvan rayonu Ģivə-

lərinin leksikasında müxtəlif məzmunlu, müxtəlif çalarlı 

sözlər yaranmıĢdır. Məsələn, möv (tənək), mövlüx 

(üzüm bağı), mövrə (üzümün kəsilmiĢ çubuqları), mö-

vüz (qurudulmuĢ üzüm), küdara (daldırma), milax (asma 

üzüm). Xəlili, Nəbi üzümü, südağ (süd rəngli, üzüm 

adı), tulagözü və s. 

Naxçıvanın kəskin kontinental iqlimə malik olma-

sı, burada yağıntının azlığı, havanın quraq, yayın, qis-

mən də payızın yağıntısız olması, qıĢın soyuq keçməsi 

bitki örtüyünün formalaĢmasına təsir göstərmiĢdir. 

“Naxçıvan MSSR-in ərazisi flora cəhətdən xeyli 

zəngindir. Burada 2000-dən artıq ali bitki növünə rast 

gəlmək olar” [24, s.84]. Həmin bitkilərin bir çoxundan 

xalq təbabətində, həmçinin elmi təbabətdə dərman kimi 

istifadə olunur. Bu bitkilərin əksəriyyəti yerli əhali 

tərəfindən adlandırılmıĢdır. Məsələn, həmərsün (itbur-

nu), morçalıx, bolu, qabalax, qarayonca, çilədağ, piĢ-

piĢə, Ģətərə və s. kimi bitki adlarına nə ədəbi dilimizdə, 

nə də baĢqa dialekt və Ģivələrdə rast gəlinir. 

Bu bölgənin sakinləri ipəkçilik və xırda sənətkarlı-

ğın ayrı-ayrı sahələri ilə uzun müddət məĢğul olduqla-

rından leksikanın bu sahəsində də baĢqa dialektlərlə mü-

qayisədə mühüm fərq nəzəri cəlb edir. Məsələn, qədələ 

(kiçik küpə), əngənəh (xəmir tabağı), xum, torpaqqazan 

(qab düzəltmək üçün torpaq çıxarılan yer) kimi sözlər 



 

 

 

 

 

122 

dulusçuluqla, qarıĢqa yuxusu, ĢümĢürüt yuxusu, künar 

və s. sözlər baramaçılıqla bağlıdır. 

Naxçıvanda heyvandarlıq, əsasən qoyunçuluq geniĢ 

yayılmıĢdır. Qoyunçuluqla bağlı olan sahələrdən biri də 

toxuculuqdur. Naxçıvan əhalisinin ən qədim məĢğuliy-

yət sahələrindən biri olan toxuculuq leksikanın bu sahə-

sinin zənginliyində özünü göstərir. Burada müxtəlif na-

xıĢlı xalça, cecim, xurcun, corab, palaz, ip növlərinə rast 

gəlmək olar. 

Təsərrüfatın tarixən qədim, zəhmət tələb edən, la-

kin iqtisadi cəhətdən əhəmiyyətli sahələrindən biri də 

arıçılıqdır. Naxçıvanın bitki örtüyünün zənginliyi bu sa-

hənin inkiĢafına öz müsbət təsirini göstərmiĢdir. Rayon-

da arıçılıq təsərrüfatı fəaliyyət göstərir. Rayonun Ģivə-

lərinin leksikasında arıçılıqla bağlı olan söz və terminlər 

də müəyyən dərəcədə iĢlənir. 

Ümumiyyətlə, Naxçıvan Ģivələrində terminoloji sə-

ciyyə daĢıyan leksika çox zəngindir. Ġstər iqtisadiyyatın 

bütün sahələrini, istərsə də, mədəniyyət və sənətkarlığı, 

mənəviyyatımızı əhatə edən termin səciyyəli sözlər Muxtar 

Respublikanın mədəni inkiĢaf tarixindən xəbər verir. 
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NAXÇIVAN ġĠVƏLƏRĠNDƏ ĠġLƏNƏN BƏZĠ 

TERMĠN SƏCĠYYƏLĠ SÖZLƏRĠN BAġQA 

QOHUM DĠLLƏRLƏ MÜQAYĠSƏSĠ 

Azərbaycan dili öz quruluĢu etibarilə dünya dilləri 

içərisində mühüm yer tutan türk dilləri ailəsinə daxildir. 

Bu bir həqiqətdir ki, baĢqa dillərin təĢəkkülündə olduğu 

kimi, Azərbaycan dilinin təĢəkkülündə də bu və ya digər 

qohum dillər böyük rol oynamıĢdır. Demək olar ki, vaxtilə 

eyni bir mənĢəyə bağlı olmuĢ bir sıra dillər müxtəlif 

inkiĢaf Ģəraitində getdikcə bir-birindən uzaqlaĢmıĢ və 

müstəqil dillər kimi təĢəkkül tapmıĢdır. Eyni mənĢədən 

təĢəkkül tapan türk dillərinin inkiĢaf mərhələsini 

N.A.Baskakovun ümumtürk dillərinə verdiyi təsnifdən 

aydın görmək olar. 

Türk xalqlarının əksəriyyəti köçəri həyat sürmüĢlər. 

Onlar əsasən heyvandarlıqla məĢğul olmuĢlar. Buna görə 

də həmin xalqların leksikasında heyvandarlıqla bağlı olan 

bir sıra terminlər vardır, həm də çox maraqlıdır ki, bu 

terminlərin əksəriyyəti sırf türk sözləridir. 

Dialekt xüsusiyyəti daĢıyan və heyvandarlıqla bağlı 

olan bir neçə sözün türk dilləri ilə müqayisəsi yuxarıda 

dediklərimizə misal ola bilər. 

Ayqır sözü altay, baĢqırd, qazax, qırğız, qara-qalpaq, 

qumuq, noqay, tatar, türkmən, özbək, uyğur dillərində də 

eynilə iĢlənir (ġB, s.153). 
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Ayğır sözü müasir türk dilində beygir (KTR, s.60) 

formasında eyni mənanı verir. Lakin müasir qaqauz dilin-

də beygir (QRM, s.78) at deməkdir. Müasir qaqauz dilində 

at sözünə az təsadüf edilir. “Bu sözə xalq mahnılarında və 

xalq yaradıcılığının müxtəlif janrlarında təsadüf edilir” 

[111, s.221]. M.Quboğluya görə, beygir sözü qaqauz dili-

nə türk dilindən keçmiĢdir (Onu da xüsusi qeyd etmək 

lazımdır ki, sovetlər dönəmində eyni kökə məxsus olan 

türk dilli xalqları bir-birindən aralı salmaq üçün bu cür 

ifadələrdən idtifadə edilərdi). 

Ayğır – beygir sözləri mənĢəcə eyni olmuĢ, sonralar 

fonetik hadisəyə uğrayaraq ayrı-ayrı forma almıĢdır. 

Naxçıvan Ģivələrində iĢlənən day və dayça sözləri 

türk dilləri ilə müĢtərəkdir. Bu sözlər altay, qazax, tatar 

dillərində tay (bir illik at), baĢqırdca tay, özbəkcə toy, 

yakut dilində tıy (iki illik at), xakas dilində tay (iki yaĢdan 

üç yaĢadək at) Ģəklində iĢlənir. 

Dana sözü baĢqırdca tana (bir ildən iki yaĢa qədər), 

qaqauz dilində dana, qırğız, noqay, tatar, özbək dillərində 

tana (iki yaĢda), qara-qalpaq, türkmən dillərində tana, 

türkcə dana formasında iĢlədilir (ġB, s.101). 

A.M.ġerbakın fikrincə, tana sözü ilk zamanlar diĢi-

lərə mənsub olmuĢdur və bu türk xalqlarının əksəriyyəti-

nin dilində özünü göstərir. Bəzi türk dillərində tana sözü 

semantik cəhətcə dəyiĢibdir. Həmin söz Naxçıvan 

Ģivələrində düə, qaqauz, noqay, türk, türkmən dillərində 

duva // düya – üç illik inək mənasında iĢlənir. 
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ġiĢək sözü baĢqırdca ĢeĢak (iki yaĢdan üç yaĢadək 

qoyun), qaqauz dilində ĢiĢek (üçillik qoyun), qırğızca 

ĢiĢek, iĢek (axtalanmıĢ ikiillik erkək), tatarca ĢeĢak, türkcə 

ĢiĢek, özbəkcə ĢiĢak (bir yaĢdan iki yaĢadək qoyun) kimi 

iĢlədilir (ġB, s.115). 

Oğlax sözünə qaqauz dilində olak, türk, uyğur dil-

lərində oğlak, türkməncə ovlak deyilir (ġB, s.119). 

Ulax sözü türk dillərindən ancaq türkmən və qırğız 

dillərində iĢlənir. Bu sözə türkmən dilində ulaq (TR, s.659), 

qırğız dilində ulo (ġB, s.123) formasında təsadüf edilir. 

Bizcə ulo sözü ulax olmuĢ, sonralar a, x səsləri fo-

netik hadisəyə uğramıĢ ao əvəzlənməsi getmiĢ, x səsi isə 

düĢmüĢdür. Bu da təsadüfi deyildir. Ulax sözü Ģivələrdə 

tərkib daxilində ula Ģəklində iĢlənir. Məsələn, “A bala o 

ulaa diĢaa burax” (C.). 

Qodux sözü qaqauzca koduk, qazaxca kodık, qırğız-

ca kodik, türkcə kuduk, türkməncə ğodık kimi iĢlənir. 

Naxçıvan Ģivəsində iĢlənən xotux forması özbək dilində 

xutik, uyğur dilində isə xotak kimi ifadə edilir (ġB, s.124). 

Əzman // dızman sözü qaqauz dilində azman (QRM, 

s.30) Ģəklində eyni mənada iĢlədilir. 

Naxçıvan Ģivəsində iĢlənən suvarma ilə bağlı olan 

“xəkov suyu” ifadəsi də öz iĢlənmə dairəsinə görə maraq-

lıdır. Bu ifadə türkmən dialektlərində “xəkap suv” (əkin-

dən sonra ilk su) kimi iĢlənir. Xəkab fars mənĢəli sözdür. 

Xək // xak ərəbcə (torpaq), ab ərəbcə (su) deməkdir. 

Xakab torpaq suyu mənasını ifadə edir. Naxçıvan Ģivə-
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sində iĢlənən “xəkov suyu” ifadəsinə gəlincə, məlumdur 

ki, alınma sözlər dialektdə fonetik dəyiĢikliyə uğrayır. Be-

ləliklə, demək olar ki, “xəkov suyu” ifadəsi fars dilindən 

alınmadır. 

Türk dillərində toxuculuq terminləri qədim bir dövrü 

əhatə edir. Bu səbəbdən də leksikanın toxuculuq sahəsində 

qohum dillərdə bəzi terminlər üst-üstə düĢür. 

Məsələn, arğac (TR, s.49), darak (toxuculuq aləti) (TR, 

s.246), keçə (TR, s.396), kilim (TR, s.397), palas (TR, s.512), 

çuval (TR, s.739), eriĢ (TR, s.792), yumak (TR, s.801), 

türkmən dilində, ip (KTR, s.191), yümak (KTR, s.397), yün 

(KTR, s.398), türk dilində, arğac (QRM, s.52), qüjü (kücü) 

(QRM, s.122), darak – toxuculuq aləti (QRM, s.132), ip 

(QRM, s.204), yumak (QRM, s.220) və s. qaqauz ədəbi 

dillərinə mənsub olan sözlər Naxçıvan rayon Ģivələrində 

iĢləndiyi kimi eyni mənanı kəsb edir. 

Köl (toxuculuqda gül adı) sözü türkmən dilinin təkə 

Ģivəsində qöl Ģəklində, pendin Ģivəsində ayna qöl (SM, 

s.251) naxıĢ adı kimi iĢlənir. 

Bitki adlarından qaqauz dilində alma (s.42), armut 

(s.53), quven (s.221) – gəvən, keviz (s.185) – cəviz, injir 

(s.203), yonja (s.219) [112], türkmən dilində alça (s.42), 

armıt (s.52), badam (s.65), badamjan (s.65), qazayak 

(s.139), qöven (s.193) – kəvən, quĢqonmaz (s.216), qiyak 

ot (s.239), darı (s.247), injir (s.355), kiĢmiĢ (s.401), maĢ 

(s.467), narpız (s.470) – yarpız, üzərlik (s.669), çayır 

(s.718), esgeri üzüm (s.794), türk dilində ayva (s.47) – 
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heyva, biber (s.61), ceviz (s.77), çalı (s.81), çeltik (s.86), 

karpuz (s.212), kavun, (s.214), kuĢkonmaz (s.241), sulu 

armut (s.331) sözləri Naxçıvan Ģivələri ilə müĢtərəkdir. 

Türkmən, türk və qaqauz dillərində baĢqa terminlərə 

aid olan aĢağıdakı sözlər də Naxçıvan Ģivələri ilə müĢtərək 

Ģəkildə iĢlənir. 

Türkmən dilində: qarayelin (s.155), qöç (s.204) – 

köç, quymak (s.207), qurbağa (s.211), quĢqun (s.216), 

qılıç (s.231) – toxuculuq aləti, qırğı (s.233), döl (s.282), 

kervenqıran (s.392) – ulduz, (s. 393), kırkayak (s.424) – 

həĢərat, puxarı (s.538), uçuq (s.665) – dodağın uçuqla-

ması, çillə (s.732) – qıĢ ayı, əpiĢqe (s.798) – xaqyĢqa, ya-

tak (s.821) – heyvan saxlanan yer. 

Türk dilində: balkon (s.51), balta (s.51), bıldırcın 

(s.60), çıban (s.87), göç (s.152) – köç, keklik (s.217) kəx -

lix , ocak (s.281), sancı (s.311) – xəstəlik, tava (s.348), 

tilki (s.358) və s. 

Qaqauz dilində: bülbül (s.100), bıçkı (s.102), boz 

qarğa (s.105), qayğana (s.105) – qayqanax, qöç (s.120) – 

köç, döĢek (s. 160), yaba (s.207), yastık (s.217), yorğan 

(s.219) və s. 
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ƏKĠNÇĠLĠYƏ AĠD TERMĠNLƏR 

a) Bostan və tərəvəz məhsullarının adları 

Qıra (Büt.Ģ.) – qovun tağında çiçəkdən sonra 

əmələ gələn bəhər. Qazax, Ġrəvan və Ordubad 

Ģivələrində də eyni mənada iĢlədilir  [20, s.139]. 

ġirin qıra (Büt.Ģ.) – yetiĢməmiĢdən yeyilən qovun. 

ġalax (Büt.Ģ.) – göy zolaqlı qovun. 

ġamama (Büt.Ģ.). 

Uzun qavın (C.). 

Sarı qavın (Büt.Ģ.). 

Köy qavın (Büt.Ģ.). 

ġax taxtı qavını (Əlia., Cava., Q., Sova.) – uzun 

sarı rəngli qovundur. Ətri və Ģirinliyinə görə baĢqa qo-

vunlardan seçilir. ġahtaxtı kəndində yetiĢdirildiyi üçün 

bu ad verilmiĢdir. 

Böyükdüz qavını (Əlia., Cava., Q., Sova.) – çox 

da böyük olmayan sarı rəngli qovundur. YetiĢəndə baĢ 

hissəsi partlayır. Ətirli və Ģirin olur. 

ĠmiĢli yemiĢi (Büt.Ģ.) – sarı rəngli kiçik, girdə 

yemiĢdir. 

Qarpız: qara qarpız: ala qarpız // mal qarpızı, xunu 

qarpız (uzunsov qarpız). Xunu qarpıza Göyçay rayonu 

Ģivələrində xonı qarpız  [96, s.18] deyilir. 

Boranı // qabax (Büt.Ģ.) – balqabaq. 

Qara badımcan (Büt.Ģ.) – badımcan. 
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Gülbəsər (Büt.Ģ.) – xiyar. 

Düələx  (Büt.Ģ.) – əyri xiyar. 

Bibar (Büt.Ģ.) – bibər. 

ġirin bibar (Büt.Ģ.). 

Acı bibar (Büt.Ģ.). 

MaĢ (Büt.Ģ.) – lobya, Ordubad Cəbrayıl, Qazax, 

ġahbuz, Salyan rayonlarında maĢ, Qubada moç  [20, 

s.137] adlanır. 

Attı maĢ (Büt.Ģ.) – kolu ağaca sarmaĢan lobya. 

Göyçay Ģivələri leksikasında da eyni mənanı verir   [21, 

s.18]. 

Çolax maĢ (Büt.Ģ.) – kolu alçaq, dik duran lobya 

növüdür. YumĢaq, ətirli paxlaları olur. 

Məkə (Büt.Ģ.) – qarğıdalı, Ordubad, ġərur, Culfa 

Ģivələrində də belə iĢlədilir. Lənkəran rayonu leksika-

sında bu mənanı “məkə – boğda” sözü verir  [20]. 

Qaragöz rehan (Büt.Ģ.) – reyhanın bir növü. Yar-

paqları tünd qəhvəyi rəngə çalan reyhan. 

Alagöz reyhan (Büt.Ģ.) – yarpaqlarının üstündə 

yaĢıl, qəhvəyi rəngə çalan zolağı olur. 

Qodem (Büt.Ģ.) – vəzəri. 

Ġspanax (Büt.Ģ.) – ispanaq. 

Pazı (Büt.Ģ.) – çuğundur. Qərb qrupu dialekt və Ģi-

vələrində də pazı iĢlənir  [22, s.232]. 

Bostan və tərəvəz məhsullarına aid olan bəzi sözlər 

ədəbi dildə müĢtərək iĢlənir. Bunlar aĢağıdakılardır: 
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Kələm, pomidor, paxla, noxud, günəbaxan, tərxun, 

kəvər, keĢniĢ, nanə və s. 

 

b) Dənli bitkilər, taxılçılığa aid söz və 

terminlər 

Arpa (Büt.Ģ.). 

ġeĢəli arpa (C., P., Buz.) – sünbülləri iki cərgəli, 

qılçıqlı küləĢi sarıdır. 

Yazdıx arpa (Büt.Ģ.) – yazda əkilən. 

Payızdıx arpa (Büt.Ģ.) – payızda əkilən. 

Naxçıvandəni (Büt.Ģ.) – həm payızda, həm də yaz-

da əkilir. Yazda əkildikdə payızda əkilənə nisbətən dən-

ləri xırda olur. 

Buğda (Büt.Ģ.). 

Cəfəri buğda (C., P., Buz.) – sünbüllüəri ağ, qıl-

çıqlı, tüksüzdür. Dəni ağ rənglidir, tez yetiĢən buğdadır. 

Qaraqılçıx (Büt.Ģ.) – sünbülləri iki cərgə düzülən, 

uzun qaraya çalan qılçıqları olan buğdadır. 

Uruset buğdası (Büt.Ģ.) – sünbülləri qırmızı, tük-

lüdür. 

DəvədiĢ buğda (Büt.Ģ.) – bərk buğda növüdür. 

Sünbülləri qırmızı, tüklüdür. Qılçıqları qara olur. 

Yazdıx buğda (Büt.Ģ.) – yazda əkilən buğda. 

Payızdıx buğda (Büt.Ģ.) – payızda əkilən. 

YumĢax buğda (Büt.Ģ.) – qırmızı, qılçıqlı, tüksüz 

sünbülləri olur. Dəni qırmızı və yumĢqadır. 
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Bərk buğda (Büt.Ģ.) – sünbülləri ağ, qılçıqlı, tük-

süzdür. Dəni ağ və bərk buğdadır. 

Ağ buğda (Büt.Ģ.) – ağ, qılçıqlı, hamar sünbülə 

malikdir. Dəni ağ və bərk olur. 

Qırmızı buğda (Büt.Ģ.) – sünbülləri qırmızı, qıl-

çıqlı, tüksüzdür. Dəni qırmızıdır. 

 

c) BaĢqa dənli bitkilər 

 

Darı (Büt.Ģ.) – xırda sarı dənə malikdir. Kol Ģəkilli 

bitkidir, sallaq süpürgə Ģəklində olur. 

Çəltix (Büt.Ģ.) – sünbülcükləri qılçıqlı, küləĢi sarı, 

dəni ağdır. 

Qaraqılçıx çəltix (Büt.Ģ.) – qonurumtul-qırmızı 

qılçıqları olan sarı rəngli sünbülcükləri vardır. 

 
TAXILÇILIQLA ƏLAQƏDAR OLAN  

BAġQA SÖZLƏR 
 

Bafa (Büt.Ģ.) – biçinçinin bir əli dolana qədər biç-

diyi taxıl. Qərb qrupu dialekt və Ģivələrində də eyni mə-

nada iĢlədilir  [22, 199]. 

Bağ (Büt.Ģ.) – 4-5 bafa bir yerdə bağlandıqda. 

Püfə (Büt.Ģ.) – küləĢ tayasının yerində qalmıĢ narın 

saman. 

Kozar (Büt.Ģ.) – taxıl döyülərkən əzilməyən sünbül. 

Çət (Büt.Ģ.) – taxıl qırıntısı. 
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Sürmə (Büt.Ģ.) – taxıl xəstəliyi. Sünbül yetiĢərkən 

dən əvəzinə qara toz əmələ gəlir. 

HeĢan (Büt.Ģ.) – xırmanda yerə yayılmıĢ sünbül. 

Kəpəx (Büt.Ģ.) – çəltikdən çıxan zibil. 

Zılıf (Büt.Ģ.) – çəltiyin içərisində darıya oxĢar 

bitki. ġəki dialektində suluf Ģəklində eyni mənada iĢlə-

dilir  [50]. 

Savrıx (Büt.Ģ.) – taxılı küləyə ataraq təmizləmək. 

Bəlim (Büt.Ģ.) – döyülmüĢ çəltikdən çıxan küləĢ. 

Qeyd: bəndəm, dərz, pəncə, taya, xirmən/xırman 

sözləri ədəbi dillə müştərəkdir. 

BECƏRMƏ VƏ SUVARMA ĠLƏ ƏLAQƏDAR  

OLAN SÖZ VƏ TERMĠNLƏR 

Arx (Büt.Ģ.) – su arxı. 

Arx (Əlia., Cava., Q., Sova.) – xiyar əkmək üçün 

düzəldilən lək (kərdi) – on arx gülbəsərim var (Q.). 

Ağız (Büt.Ģ.) – arxın ağzı, ləkin ağzı. 

Bənd // bət (Büt.Ģ.) – sun qabağını kəsəllər, ona 

bət deyərix (C.). 

ġırım (Büt.Ģ.) – səpin zamanı sahədə yaranan ciz-

gilərə deyilir. 

Kərdi (Büt.Ģ.) – kiçik sahələrə ayırılmıĢ əkin yeri. 

Ləx (C.) – çəltik əkilən yer. 

Sərəci (Büt.Ģ.) – lək və yaxud kərdilərin kənarına 

toplanan torpaq. 
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Xərə (C., P., Buz.) – sahə Ģumlanan zaman arada 

qalan əkilməmiĢ yer. Xərə Ģəklində ġahbuz rayonunda, 

xərəx formasında isə Qazax  [20, s.409] rayonunda 

iĢlədilir. 

XiĢdəx (Büt.Ģ.) – üçbucaq yerə deyilir. 

Xalı (Büt.Ģ.) – əkilməmiĢ sahə. 

Oturax yer (C.) – rahat su içən yer. 

YamaĢ (C., P., Buz.) // qaçax (Naza., D., Au., Yu.) 

// yalax (Əks.Ģ.) – su durmayan yer. 

Mora (Büt.Ģ.) – əkini suvarmaq üçün sahədə açılan 

arx. 

BaĢqov mora (C., P., Buz.) – baĢ mora. Böyük sa-

hədə bir-iki belə mora çəkilir. 

Qolarma mora (C., P., Buz.) – baĢ moralardan 

ayrılan bir neçə kiçik mora. 

Selləmə suvarma (Büt.Ģ.) – suçunun nəzarət etmə-

diyi halda su sahəni basır. Buna selləmə deyilir. 

Torpax suyu (Büt.Ģ.) – toxum səpiləndən sonra 

verilən su. Buna xəkov suyu da deyilir. Ağcabədi 

rayonu Ģivələrində toxum suyu deyilir  [61]. 

Ləlov // dilov (Büt.Ģ.) – ikinci su. Ləl – qiymətli 

daĢ, dil – ürək deməkdir. Hər iki halda ikinci suyun va-

cibliyi bildirilir. 

Dənov (Büt.Ģ.) – dördüncü su. Məhsul yetiĢən za-

man verilən su. 

BAĞÇILIQ VƏ ÜZÜMÇÜLÜYƏ AĠD SÖZ VƏ 

TERMĠNLƏR 
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Möv (Büt.Ģ.) – üzüm kolu, tənək. MövəĢə forma-

sında Cənubi Azərbaycanda da iĢlədilir [20, s.330]. 

Haça (Büt.Ģ.) – tənəyin qaldırıldığı ağac. 

Mövrə (Nəza., D., Yu., Au.) – üzümün kəsilmiĢ 

çubuqları. Mörə Ģəklində Qubadlı rayonu Ģivələrində də 

eyni mənanı verir  [20, s.330]. 

Kəsməx (Au) – quru budama. 

ġiĢəx möv (Büt.Ģ.) – ilk bəhər gözlənilən üzüm 

kolu. 

Kudara (Au.) – daldırma. Üzüm kolunu artırmaq 

üçün tənəyin bir qolunu ayırıb yerə basdırmağa deyilir. 

Yarma peyvas (Büt.Ģ.) – calaq növü. 

Üsküx peyvas (Büt.Ģ.) – göz calağı. 

Milax (Büt.Ģ.) – salxımı hündür yerdən asıb qıĢa 

saxlamağa deyilir. 

Üzüm növləri 

Ağ Ģanı (Büt.Ģ.). 

Qara Ģanı (Büt.Ģ.). 

Qızıl üzüm (Büt.Ģ.). 

Hanaqırma (C., P., Buz.) // hənəqırma (Mya., Ca-

va., Q., Sova.) payızda yetiĢən üzüm növüdür. Gilələri 

iri, göy rəngdə olur, baxanda tumları görsənir. Əsasən 

milaxda asılaraq qıĢ aylarına, Novruz bayramına sax-

lanılır. 

Xəlili (Büt.Ģ.) – tezyetiĢən dənəsiz ağ süfrə üzü-

müdür. Qabığı zərif olduğundan tez əzilir. 
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KürdəĢi (Büt.Ģ.) – salxımları sıx giləli olur. Gilə-

ləri ətli və Ģirin olur. 

Nəbi üzümü (C.) – iri və uzunsov gilələri olur. Gi-

ləsi ətli və xoĢ tamlıdır. Bu üzüm də təzə halda yeyilir, 

həm də qurudulur. 

KiĢmiĢi (Büt.Ģ.). 

Ağ kiĢmiĢi (Büt.Ģ.). 

Kələmpiri (C.) – payızda yetiĢən iri giləli üzüm 

növüdür. Göy gilələri çətin əzilən və dadsızdır. Cəhridə 

bu üzüm həmçinin dadsız üzüm də adlandırılır. 

Əskəri (Büt.Ģ.) – avqust ayında yetiĢir. Sarı zərif 

və dənəsiz gilələri ətli və olduqca tamlıdır. 

PiĢiyi (Büt.Ģ.) – salxımları sıx kiçik giləli olur. 

Sentyabrın axırında yetiĢən piĢiyi üzümü həm yeyilir, 

həm də Ģərab istehsalında istifadə olunur. 

Göaldərə (Büt.Ģ.) – göy aldərə. Ġri salxımları olur. 

Böyük göy gilələri uzunsovdur. Qabığı qalın olduğun-

dan süfrəyə verilmir. Əsasən Ģərabçılıq üçün becərilir. 

Ağaldərə (Büt.Ģ.) – quruluĢca göy aldərə növünə 

oxĢayır, ancaq gilələri ağa çalır. 

Südağ (C., Nəza., D., Yu., Au.) – gilələri süd rən-

gindədir. 

Keçiəmcəyi (C.) // inəyəmcəyi (Əks.Ģ.) – uzunsov 

gilələri olduğu üçün belə adlandırılır. Süfrə üzümü nö-

vünə aiddir. 



 

 

 

 

 

136 

Gülabı (Büt.Ģ.) – salxımı iri və seyrəkdir. Çəhrayı 

gilələri xeyli iri, ətli və davamlıdır. Əsasən süfrəyə 

verilir. 

Mələyi (Büt.Ģ.) – qaragiləlidir, Ģərab üzümüdür. 

Gilələri iri, ətli və suludur. 

ġəfei (Büt.Ģ.) – salxımları və gilələri iridir. Çəh-

rayı gilələri uzunsov olub, ətli və tamlıdır. Əsasən süfrə 

üçün istifadə edilir. 

Ağ üzüm (Büt.Ģ.). 

Qara üzüm (Büt.Ģ.). 

Alma növləri 

Qırmızı alma (Büt.Ģ.). 

Söüd alması (Büt.Ģ.). 

Cıralma (Büt.Ģ.) – kiçik və turĢ olur. 

Darabas alma (C., P., Buz., Nəza., D., Yu., Au.) – 

böyük, qırmızı-göy alma. 

Kəpəx alma (Büt.Ģ.) – balaca, sarı rəngli yumĢaq 

almadır. 

MeyxoĢ alma (Büt.Ģ.) – turĢməzə alma. 

Payız alması (Büt.Ģ.) – payızda yetiĢən alma. 

TurĢ alma (Büt.Ģ.). 

ġirin alma (Büt.Ģ.). 

Ağ alma (Büt.Ģ.). 

Anton alma (Büt.Ģ.). 

Armud növləri 
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Dağ armıdı (C., P., Buz.) – dağda bitən armud. 

Qara armıd (C.) – Göyçay Ģivələrində qaratulux 

armıt deyilir  [21, s.16]. 

Sarı armıd (C.) – yayın axırlarında yetiĢir. Kiçik 

sarı rəngli meyvə ətli və sulu olur. XoĢ ətirə malik olan 

bu meyvə çox tamlıdır. 

TurĢu armıdı (C., P., Buz., Güla.) – meĢədə bitir, 

kiçik meyvələri olur. Payızda yığıb duza qoyurlar. 

Adamboğan armıd (C.) – yeyilməyən meĢə 

armudu. 

Çarxı armıd (C., P., Buz., Güla) // qızıl armıd 

(Əks.Ģ.) – iri qırmızı-sarı rəngli armuddur. Ətli, sulu 

meyvə ətirli və tamlıdır. 

Palçıx armıd (C.) – dadsız armud. 

Əndirgan armıd (Büt.Ģ.) – böyük armuddur. Göy 

rəngli meyvə, xoĢ iyə və yaxĢı tama malikdir. 

Uzunboğaz armıd (C., Pbuz., Güla) – Göyçay 

Ģivələrində bardaxboğaz armıd  [21, s.16] adlanır. 

Qoz növləri 

Cəviz (Büt.Ģ.) – qoz. 

Kətənköynəx cəviz (Büt.Ģ.) – nazik qabıqlı qoz. 

Kor cəviz (C.) – içi olmayan qoz, puç. 

Kağızı (Büt.Ģ.) – ağ, çox nazik qabıqlı qoz. 

Alça növləri 
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Qırmızı alça (Büt.Ģ.). 

Sarı alça (Büt.Ģ.). 

Göycə – ilk dəfə yetiĢən göy rəngli Ģirin alça. 

Əsasən calaq yolu ilə artırılır. 

Vələs alça (Büt.Ģ.) – Ģirin iri alça. 

Payız alçası (Büt.Ģ.) – payızda yetiĢən alça. 

TurĢ alça (Büt.Ģ.). 

Cır alça (Büt.Ģ.). 

ġirin alça (Büt.Ģ.). 

Peyvəs alça (C.) – baĢqa alça növündən calaq 

edilən, həm tez yetiĢir, həm də Ģirin olur. 

Yapon alça (Büt.Ģ.). 

Mələs alça (C., P., Buz., Nəza.. D., Au., Yu.) – ca-

laq yolu ilə yetiĢdirilir. Böyük, göy rəngli Ģirin alça nö-

vüdür. 

Ərik növləri 

Badam ərix (Büt.Ģ.) – badam dənəsinə oxĢadığı 

üçün bu ad verilmiĢdir. Böyük ağ-çəhrayı ərikdir. 

CamıĢ ərix (C., P., Buz., Güla.) – böyük yumru 

ərikdir. 

Qığ ərix (Büt.Ģ.) – kiçik ərik. 

Ağ ərik (Büt.Ģ.) – ağ rəngli iri ərik. 

Naxçıvan əriyi (C.) – tez yetiĢən ağ-çəhrayı ərik. 

Acıdənə (Büt.Ģ.) – tumu acı olan ərik. 

ġalax ərix (Büt.Ģ.) – uzunsov iri ərikdir. Sarımtıl 

meyvə ətirli və tamlı olur. 



 

 

 

 

 

139 

Ekiz ərix (Cava Q.) – dənəsinin içərisində iki 

tumu olan ərik. 

Abtalıb əriyi (C.) – Abtalıb adlı Ģəxsin yetiĢdirdiyi 

ərik növü. Ağ-çəhrayı böyük ərikdir. 

Haxverdi əriyi (Q., Cava., Sova., Mya.) – Haqver-

dinin yetiĢdirdiyi ərik. Ġri, uzunsov meyvədir. 

Ağqırmızı ərix (C.) – ağ-qırmızı rəngli yumru 

ərikdir. 

Novrəst ərix (N.) – tez yetiĢən ərik növüdür. 

Tut növləri 

BənəvĢə tut (C., P., Buz., Güla.) – ağ-qırmızı tut. 

Bedana tut (Büt.Ģ.) – dənəsiz tut. 

Dana tut (Büt.Ģ.) – dənəli iri tut. 

Peyvas tut (Büt.Ģ.) – tez yetiĢən tut. Ağ tut, qara 

tut, cır tut ədəbi dldə müĢtərək Ģəkildə iĢlənir. 

BaĢqa meyvə növləri 

Nar – turĢ nar, meyxoĢ nar, cır nar, Ģirin nar, gü-

ləĢə nar (Büt.Ģ.). 

Heyva (Büt.Ģ.). 

Albuxara (Kəza., D., Au., Yu.) – gavalı. Göstərdi-

yimiz kənd Ģivələrində qara albuxara, sarı albuxara 

növləri də var. 

Alı (Q., Cava) – gavalı. 

ġəfdəli (Büt.Ģ.) – Ģaftalı. 
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Hülü (Əks.Ģ.) // hulu (C.). 

Əncir (Büt.Ģ.) – incir//əncir. 

Ġydə – cır iydə, xurma iydə (C.).  

Badam, zoğal, püstə, gilas (ağ gilas, qara gilas, gi-

lənar), Ģampan gilənarı (Büt.Ģ.) kimi meyvə adları ədəbi 

dillə müĢtərək Ģəkildə iĢlənir. 

Üzümdə olan xəstəliklər 

Qara çor (Büt.Ģ.) – yarpağın üstü qəhvəyi-qonur, 

altı isə ağ ləkələrlə örtülür. Xəstəliyə qarĢı göydaĢ məh-

lulu ilə sönmüĢ əhəng məhlulu qarıĢdırılıb çilənir. 

Qırmızı çor (Büt.Ģ.) – yarpaqlar qızarıb quruyur, 

sonra isə tənək zoğları qurumağa baĢlayır. 

Gücü (Büt.Ģ.) – sarı sarmaĢıq. Sarı-çəhrayı rəngli 

yarpaqsız bitkidir. Gövdəyə və yaĢıl zoğlara sarmaĢır və 

zoğun Ģirəsini sorur. ZədələnmiĢ tənəklər zəifləyir, zoğ-

ları pis inkiĢaf edir. 

Göbələx xəstəliyi (Büt.Ģ.) – əvvəlcə tənəklər so-

luxmağa baĢlayır, yarpaqları bürüĢüb yığılır. Beləliklə, 

bütün kol büzüĢür və qısa müddətdə quruyur. 
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HEYVANDARLIQ 

YaĢa görə inəyin növləri  

a) diĢilərdə: 

bizov (C.) // (Əks.Ģ.) – bir günlükdən altı aylığa 

qədər yaĢı olan inək balası. 

Dana (Büt.Ģ.) – altı aylıqdan bir yaĢa qədər. 

Qısırəmən (Büt.Ģ.) – bir yaĢdan iki yaĢa qədər. 

Düə (Büt.Ģ.) – iki yaĢdan üç yaĢadək. 

Ġnəx (Büt.Ģ.) – üç yaĢda və yuxarı. 

Bu sözlərin əsas qismi (inək, buzov, dana) ədəbi 

dildə müĢtərəkdir. 

b) erkəklərdə: 

Erkəx bizav (Büt.Ģ.) – bir günlükdən altı aya 

qədər. 

Erkəx dana (Büt.Ģ.) – altı aydan bir yaĢa qədər. 

Erkəx qısırəmən (Büt.Ģ.) – bir yaĢdan iki yaĢa 

qədər. Bir ildən sonra qısır qalan inək balasına süd 

verirsə qısırəmən deyilir. 

Cöngə (Büt.Ģ.) – iki yaĢdan sonra. 

Buğa (Büt.Ģ.) – üç yaĢdan sonra törədici erkək mal. 

Öküz // kəl-kal (Büt.Ģ.) – üç yaĢda axtalanmıĢ mal. 

Qeyd: bunların bir qismi dialekt xüsusiyyəti 

(bizav, qısırəmən və s.) daşıyır. 
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Rəng və baĢqa əlamətlərinə görə inək növləri 

Alma inəx (C.) – tünd qırmızı rəngli. 

Bəzəx inəx (C.) – dərisi zolaqlı inək. 

Bozov inəx (C.) // boz inəx (Büt.Ģ.) – boz rəngli 

inək. pələbıynız (C.) // yapıx bıynız. Buynuzları yanlara 

əyilən inək. Qazax rayonunun Köçəskər və Muğanlı 

kəndlərində pələ sözü eyni mənada iĢlədilir  [19, s.232]. 

Sarı inəx (Büt.Ģ.) – sarı rəngli. 

ġeĢbıynız inəx (C.) // ġeĢəbıynız inəx (Büt.Ģ.) – 

buynuzları düz qalxan inək. Göyçay Ģivələrində belə 

inəklərə ĢiĢbuynuz deyilir  [21, s.20]. 

YaĢa görə camıĢ növləri 

Balax (Büt.Ģ.) – bir günlükdən bir yaĢa qədər. 

Kəlçə (Büt.Ģ.) – iki yaĢa keçmiĢ erkək bala. 

Avara (Büt.Ģ.) – üç yaĢa keçmiĢ diĢilər belə adlanır. 

Göyçay Ģivələrində avara bir yaĢlı camıĢ balasına 

deyilir  [21, s.20]. ġəki dialektində isə avara sözü eyni 

mənada iĢlədilir  [50, s.195]. 

Kəl (Büt.Ģ.) – üç yaĢdan yuxarı erkək camıĢ. 

CamıĢ (Büt.Ģ.) – üç yaĢ və yuxarı diĢi camıĢ. 

 

 

MAL-QARADAN ALINAN MƏHSULLAR 
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Bunlara aid söz və terminlər 

Ağuz (Büt.Ģ.) – təzə doğmuĢ heyvandan sağılan 

süd. Qərb qrupu dialekt və Ģivələrinin əksəriyyətində 

ağız Ģəklində, Qazax rayonunun Köçəskər kənd Ģivəsin-

də isə ağızdıx formasında eyni mənada iĢlədilir   [22, 

s.196]. 

Kələkey (Büt.Ģ.) – təzə doğmuĢ heyvandan birinci, 

ikinci gün sağılan südün (ağuzun) biĢirilməsindən alınan 

ağartı. Ordubad dialektində kələkey. Kəlbəcər və ġah-

buzda kələkə Ģəklində eyni mənanı verir [20, s.255]. 

Bulama (Büt.Ģ.) – ağuzun südlə qarıĢdırılıb biĢiril-

məsindən alınan ağartı. 

Qara qatıx (Büt.Ģ.) – yağ çıxartmaq üçün çalınıb 

dəridən hazırlanmıĢ eymədə (tuluqda) saxlanılan qatıq. 

Qurut (Büt.Ģ.) – süzülüb qurudulmuĢ ayran. Qərb 

qrupu dialekt və Ģivələrində qurut sözü eyni mənada 

iĢlənir [20, s.209]. 

Lor (Büt.Ģ.) – pendir suyundan hazırlanan ağartı. 

Sarı yağ (Büt.Ģ.) – Ģit yağ. 

Sərmə pənir (Büt.Ģ.) – üzünün yağı yığılmıĢ 

süddən alınan pendir. 

Sərmə süd (Büt.Ģ.) – üzü yığılmıĢ süd. 

Süzmə qatıx (Büt.Ģ.) – suyu süzülmüĢ qatıq. 

Üzdü süd (Büt.Ģ.) – yağlı süd. 

Üzdü pənir (Büt.Ģ.) – yağlı pendir. 
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Üzsüz pənir (Büt.Ģ.) // öküz pəniri (Q., Cava., 

Mya., Sova., N.) – yağsız süddən hazırlanmıĢ pendir 

(yağsız pendir). 

Üzsüz süd (Büt.Ģ.) – yağı çıxarılmıĢ süd. 

Xama (Büt.Ģ.) – emal maĢınında süddən ayrılmıĢ 

yağ; südün üzü. Eyni mənada qərb qrupu dialekt və 

Ģivələrində də iĢlədilir [22, s.244]. 

Çalası (Büt.Ģ.) – qatıq mayası. Çalası sözü Tovuz 

və Gəncə Ģivələrində də eyni mənanı verir  [20, s.433]. 

Qeyd: rayon şivələrində işlənən mal-qaradan 

alınan məhsullara aid söz və terminlərin 

bir qismi ədəbi dillə müştərəkdir. Belə 

sözlərə aşağıdakılar misal ola bilər: ayran, 

qatıq, qaymaq, kərə, pənir (pendir), şor. 
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YAġA GÖRƏ QOYUN VƏ KEÇĠ NÖVLƏRĠ 

a) Qoyun növləri 

DiĢi quzu (Büt.Ģ.) – bir günlükdən altı aylığa qədər 

olan qoyun balası. 

DiĢi toxlu (Büt.Ģ.) – altı aylıqdan bir yaĢa qədər. 

ġiĢəx (Büt.Ģ.) – bir yaĢdan iki yaĢa qədər. 

Kəzyazma (Büt.Ģ.) – bir bala doğandan sonra. ġəki 

dialektində kezazdıran formasında buğaya gəlmə vaxtını 

ötürən mala deyilir  [50, s.195]. 

ÜĢdoğar (Büt.Ģ.) – üç bala verəndən sonra diĢilər 

belə adlanır. 

Erkəx quzu (Büt.Ģ.) – bir günlükdən altı aylığa 

qədər. 

Erkəx toxlu (Büt.Ģ.) – altı aylıqdan bir yaĢa 

qədər. 

Erkəx (Büt.Ģ.) – bir yaĢdan iki yaĢa qədər olan 

axtalanmıĢ qoyun. 

Övəc (C.) // övəĢ (Büt.Ģ.) – iki yaĢdan sonra ax-

talanmıĢı. 

Əzman (C.) // dizman (Büt.Ģ.) – üç yaĢdan sonra. 

QaradıĢ (Büt.Ģ.) – beĢ yaĢda erkək qoyun. 

Davar (Büt.Ģ.) – qoyun-keçi. 



 

 

 

 

 

146 

Qeyd: qoyun növlərinə aid olan sözlərin əksəriy-

yəti (gəzyazma, üşdoğar və s.) dialekt xüsu-

siyyəti daşıyır. 

 

Törədici erkəklər: 

ġiĢəx qoĢ (Büt.Ģ.) – qoç iki yaĢda. 

ÖvəĢ qoĢ (Büt.Ģ.) – iki yaĢdan sonra. 

ÜĢqarıĢan qoĢ (Büt.Ģ.) – üç dəfə qoyuna qatılan. 

b) Keçi növləri 

Oğlax (Büt.Ģ.) – bir günlükdən altı aya qədər. ġəki  

[195, s.195] dialektində və Göyçay  [96, s.20] 

Ģivələrində olax // oğlax Ģəklində eyni mənada iĢlədilir. 

Qidix // çəpiĢ (Büt.Ģ.) – altı aylıqdan bir yaĢa qə-

dər. Qidik Ģəklində Goranboy rayonunda yeni doğulmuĢ 

keçi balasına deyilir [20, s.130]. 

Küvər (Büt.Ģ.) – bir yaĢdan sonra diĢi keçi. 

Keçi (Büt.Ģ.) – iki yaĢdan sonra. 

Dibir // dübür (Büt.Ģ.) – bir yaĢdan iki yaĢa qədər 

erkək keçi. Ağcabədi rayonu Ģivələrində diĢilər də belə 

adlanır (diĢi dıbır) [61,s.49]. 

Sibir (Büt.Ģ.) – üç yaĢlı erkək. 

Seiz (Büt.Ģ.) – dörd yaĢlı erkək. 

Təkə (Büt.Ģ.) – iki yaĢdan yuxarı olan törədici er-

kək keçi. 

Xar (Büt.Ģ.) – üç yaĢlı axtalanmıĢ erkək keçi. Xar 

sözü eyni mənada Culfa rayon ərazisində də iĢlədilir  
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[20, s.406]. Bakı dialektində isə həmin mənanı xərtəkə 

sözü verir [95, s.203]. 

ErkəĢ (Büt.Ģ.) – sürünün qabağında gedən erkək 

keçi. Erkəç Ģəklində Qazax rayonunda, ərkəc formasın-

da isə Salyan rayonunda həmin mənada iĢlədilir [20, 

s.211]. 

 

QOYUN VƏ KEÇĠNĠN RƏNGLƏRĠ  

VƏ BAġQA ƏLAMƏTLƏRĠ 

a) Rənginə görə qoyun növləri 

Ağ qoyun (Büt.Ģ.). 

AğqarabaĢ qoyun (Büt.Ģ.) – baĢı qara ağ qoyun. 

Ağqaraöz qoyun (Büt.Ģ.) – qaragöz, ağ qoyun. 

Ağqulaxallı (Büt.Ģ.) – ağ, qulağında xalı olan qoyun. 

Ağqulaqara (Büt.Ģ.) – ağ, qulağı qara qoyun. 

Ağ azıqara (Büt.Ģ.) – ağzı qara ağ qoyun. 

Ağ kərə qoyun (Büt.Ģ.) – qulaqsız ağ qoyun. 

Ağ kürə qoyun (Büt.Ģ.) – yarımqulaq ağ qoyun. 

Ağ sis qoyun (C., P., Buz.) – ağzı sarı ağ qoyun. 

Qara qoyun (Büt.Ģ.) – qara rəngli qoyun. 

Qarala (C., P., Buz.) – qara ağ yunlu qoyun. 

Qara saqqar (C., P., Buz.) – baĢı ağ, qara qoyun. 

Qırmızı qoyun (C., P., Buz.) – qırmızı rəngli qoyun. 

Qırmızıala (Büt.Ģ.) – üstündə ağ yunu olan qırmızı 

qoyun. 

Qırmızı saqqar (C., P., Buz.) – baĢı ağ qırmızı qoyun. 
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Göy qoyun (Büt.Ģ.) – külrəngli qoyun. 

Köala (Büt.Ģ.) – üstündə xalı olan göy qoyun. 

Qeyd: rənginə görə qoyun növlərinə aid olan 

sözlərin bir qismi dialekt xüsusiyyəti daşıyır. 

Məsələn, ağsis qoyun, qara saqqar, qırmızı 

saqqar. 

b) Müxtəlif əlamətinə görə qoyun növləri 

Bəllə qoyun (Büt.Ģ.) – qulağı uzun və qulağının 

üstündə vəz olan qoyun. 

Boynu xallı (Büt.Ģ.) – boynunda baĢqa rəngli yun 

olan qoyun. Qıccaqulaq kürə (Büt.Ģ.). Bu cür qoyunların 

qulaqları kərə və kürə qoyunların qulaqlarının ortağıdır. 

Kərə qoyun (Büt.Ģ.) – qulaqsız qoyun. 

Kürə qoyun (Büt.Ģ.) – yarım qulaq qoyun. 

Kəlin qoyun (Büt.Ģ.) – buynuzlu qoyun. 

Mırçamlı qoyun (C., P., Buz., Güla.) // qotazlı // 

mıncıxlı qoyun (Büt.Ģ.) – boğazının altında iki vəz olan 

qoyun. Qərb qrupu dialekt və Ģivələrində mürcüm, qotaz 

eyni mənada iĢlədilir [22, s.230].  

Uzunqulaq kürə (Büt.Ģ.) – belə qoyunların qulaq-

ları kürə qoyunun qulaqlarından bir qədər uzun olur. 

Almaz qoyun (Büt.Ģ.) – balasını əmməyə qoyma-

yan qoyun. Eyni mənada Bərdə rayonu Ģivələrində də 

iĢlədilir [20, s.34]. 

Qol qoyunu (Büt.Ģ.) – çobanlar yatanda qollarına 

bağladıqları qoyun. Sürü tərpənəndə, yaxud sürüyə ca-
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navar, oğru girəndə çobanı dartıb ayıltmaq üçün qola 

bağlanan qoyun. 

Qaçağan qoyun (Büt.Ģ.) – sağıma gəlməyən qoyun. 

Dəli (C., P., Buz.) // küy qoyun (Büt.Ģ.) – qaçağan qoyun. 

Ziyankar qoyun (Büt.Ģ.) // qabaxcıl (C.) – 

sürünün qabağında gedən qoyun. 

Yava qoyun (C., P., Buz., Güla.) – özü sağıma gə-

lən qoyun. 

Pərçil qoyun (Əks.Ģ.) – sürü otlaqda yayılıb otla-

yan zaman sürünün kənarındakı qoyun belə adlanır. 

Səmə qoyun (Büt.Ģ.) – sürüdə geriyə qalan. 

Süləx // qarnel qoyun (Büt.Ģ.) – sürüdən təklənib 

yem üstünə qaçan qoyun. 

Fizəx (C.) // xoĢu qoyun (Büt.Ģ.) – yad quzunu 

əmizdirən. 

Xuygir qoyun (Büt.Ģ.) – balasını gah alan, gah da 

almayan. 

 

 

c) Yelininə görə qoyun növləri 

Bərkəmcəx (C., P., Buz.) // daĢəmcəx (Əks.Ģ.) – 

çətin sağılan. 

Korəmcəx (Büt.Ģ.) – südü olmayan. 

Piləmcəx (Büt.Ģ.) – asan sağılan. 
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Tayəmcəx (Büt.Ģ.) – məməsinin biri süd verməyən. 

Çırtıməmcəx (Büt.Ģ.) – xırda məməli. 

Eydirmə (Büt.Ģ.) – mal-qaranı sağmağa baĢlayar-

kən məməsini sığallayırlar ki, süd endirsin. 

a) Rənginə görə keçi növləri 

Ağ keçi (Büt.Ģ.) – rəngi ağ keçi. 

Ala kola (Büt.Ģ.) –buynuzsuz ala keçi. 

Qara keçi (Büt.Ģ.). 

Qarayal keçi (C., P., Buz., Güla) – qulaqları göy 

qara keçi. 

Mor keçi (Büt.Ģ.) – canavar rəngli. Eyni mənada 

Cəbrayıl rayonu Ģivələrində də iĢlədilir [20, s.329]. 

b) BaĢqa əlamətinə görə keçi növləri 

Bəllə keçi (Büt.Ģ.) – qulağı uzun və qulağının üs-

tündə vəz olan keçi. 

Qulaxlı keçi (Büt.Ģ.) – qulağı uzun keçi. 

Yoğunəmcəx (Büt.Ģ.) – məməsi iri keçi. 

Kərə keçi (Büt.Ģ.) – qulaqsız keçi. 

Kola (Büt.Ģ.) – buynuzsuz keçi. 

Pələbıynız (C.) – buynuzları yanlara əyilən keçi. 

Piləmcəx (Büt.Ģ.) – asan sağılan. 

Sallaxyelin (Büt.Ģ.) – yelini böyük olan keçi. 

Çırtıməmcəx (Büt.Ģ.) – məməsi kiçik keçi. 
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ġeĢbıynız (C.) // ĢeĢəbıynız (Büt.Ģ.) – buynuzları 

düz qalxan keçi. 

AT VƏ EġġƏYĠN NÖV VƏ ƏLAMƏTLƏRĠ 

a) YaĢa görə at növü 

Qulan (C.) // qulun (Büt.Ģ.) – bir günlükdən bir ya-

Ģa qədər. 

Qurix (Büt.Ģ.) – bir yaĢda. 

Dayça (Büt.Ģ.) – bir yaĢdan iki yaĢa qədər erkək at. 

Day (Büt.Ģ.) – iki yaĢdan sonra erkək at. 

Kələ day (Büt.Ģ.) – üç yaĢlı erkək at. 

Madyan (Büt.Ģ.) // maydan (Q.Cava.) – diĢi at. 

Ayğır (Büt.Ģ.) – erkək at. 

Yabı (Büt.Ģ.) – iĢdən düĢmüĢ at. Bakı dialektində 

eyni mənada iĢlədilir [95, s.202]. 

b) Əlamətinə görə at adları 

Alapaça (Büt.Ģ.). 

Kəhər (Büt.Ģ.). 

KəhərqaĢqa (Büt.Ģ.). 

c) Rənginə görə at adları 

Ağat (Büt.Ģ.). 

Bozat (Büt.Ģ.). 

Qəmərat (Büt.Ģ.). 

Kürən at (Büt.Ģ.). 
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Göy at (Büt.Ģ.). 

Səmənd at (Büt.Ģ.). 

ç) At yeriĢləri 

Dingiltmə (C.) – narahat yeriĢ. 

QoĢağı (C.) – qoĢa ayağa çapmaq. 

QurtyeriĢ (Büt.Ģ.) – sürətli yeriĢ. Bakı dialektində 

də eyni mənada iĢlədilir [95, s.202]. 

Yorğa (Büt.Ģ.) – rahat və sürətli yeriĢ. 

TütyeriĢ (C.) – sürətli yeriĢ. 

d) YaĢa görə eĢĢək növü 

Qürix (Büt.Ģ.) – altı aylığa qədər. 

Qodux (Büt.Ģ.) – altı aydan bir yaĢa qədər diĢi 

eĢĢək. 

Xotux (Q., Cava.) – altı aydan bir yaĢa qədər diĢi 

eĢĢək. 

Sıpa (Büt.Ģ.) – altı aydan bir yaĢa qədər erkək 

eĢĢək. 

Yarımtayı (C.) – bir yaĢda. Yarım tay yük götürən. 

EĢĢəx (Büt.Ģ.) – bir yaĢdan sonra. 

 

MAL-QARANIN SAXLANDIĞI YERLƏR  

VƏ  
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BURADA GÖRÜLƏN ĠġLƏR 

 

Ağıl (Büt.Ģ.) – yay zamanı üstü açıq inək və at 

saxlanılan yer. 

ArxaĢ (Büt.Ģ.) – üstü açıq qoyun saxlanılan yer. 

Qalot (Büt.Ģ.) – qoyuna qüvvəli yem vermək üçün 

taxtadan hazırlanan xüsusi qab. (Ə gədə, o qalotlara bax 

indicə davar gələcəx) (Əlia.). 

QaĢar (Əlia., Sova.) – qıĢ dövründə qoyunun sax-

landığı üstüörtülü yer. 

Dölcəx (Büt.Ģ.) – döl düĢən yer. 

Dönə (C., P., Buz.) – qoyuna duz verilən yer. 

Yaylım (Büt.Ģ.) – qoyunun sübh çağı otarılması. 

Kələx (Büt.Ģ.) – divarları daĢdan olan üstü açıq 

mal-qara saxlanılan yer. ġahbuz Ģivələrində də eyni mə-

nada iĢlədilir [20, s.256]. 

Kom (C., P., Buz., Güla.) – üstüörtülü mal-qara 

saxlanılan yer. 

Küz (Büt.Ģ.) – quzu saxlanılan yer. Bakı dialek-

tində də eyni mənanı verir [95, s.206]. 

Sərdən // bərə (Büt.Ģ.) – qoyun sağılan yer. Bərə 

qərb qrupu dialekt və Ģivələrində də eyni mənada iĢ-

lədilir [22, s.200]. 

Suvat (Büt.Ģ.) – mal-qaranın su içdiyi yer. 

Tavla (Büt.Ģ.) – qıĢda mal-qara saxlandığı yer, tövlə. 

Hasar (C., P., Buz., Güla) – divarları daĢdan olan 

üstüaçıq mal-qara saxlanılan yer. 
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KÖÇƏRĠLĠKLƏ ƏLAQƏDAR OLAN  

SÖZLƏR 

Aran (Büt.Ģ.) – qıĢlaq mənasında iĢlənir. 

Dağ (Büt.Ģ.) – yaylaq mənasında iĢlənir. 

Köç (Büt.Ģ.) – heyvandarların yaylağa gedərkən 

apardıqları ev əĢyaları. 

Oba (Büt.Ģ.) – yaylaqda heyvandarların yaĢadıqları yer. 

Çadır (Büt.Ģ.) // coma (Əlia.) // alaçıx (C., P., 

Buz., Nəza., D., Au., Yu.) – yaylaqda heyvandarların 

çadırdan, keçədən düzəltdikləri yaĢayıĢ yeri. 

 

KÖÇƏRĠLĠKLƏ ƏLAQƏDAR OLAN  

DÖVRLƏR 

QoĢqatma (C.) – sentyabr-oktyabr ayları. BaĢqa 

Ģivələrdə də bu cür iĢlədilir. 

Boğaz dövrü (C.) – dölün yaxınlaĢması. 

DöldüĢdü dövrü (Büt.Ģ.) – mart-aprel ayları. 

Qazax dialektində “döl vaxtı” adlanır [94, s.330]. 

Dağ dövrü (Büt.Ģ.) – may-sentyabr ayları. 

BĠTKĠ ADLARI 

Naxçıvanın bitki örtüyü olduqca zəngindir. Təbii 

Ģəraitdə heyvandarlıq üçün zəngin yem ehtiyatı vardır. 

Bundan baĢqa rayonda becərilən yem bitkiləri də yetiĢ-

dirilir ki, həmin bitkilərə aid olan sözlər (yonca, Kuban 
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yantarı, xaĢa) ədəbi dillə müĢtərəkdir. Təbii Ģəraitdə bi-

tən ot, çiçək, kol və ağac növlərinin əksəriyyətinin adı 

dialket xüsusiyyəti daĢıyır. AĢağıda həmin söz və ter-

minlər verilmiĢdir. 

a) Ot və çiçək adları 

AyıçaĢırı (Büt.Ģ.) – düz qalxan zoğlara malikdir. 

Zoğların üstündə cərgə ilə nazik yarpaqcıqlar düzül-

müĢdür. May ayında göyərir, əvvəlcə kiçik, iyun-iyul 

aylarında böyük zoğları olur. Əsasən qumlu yerdə bitir. 

Yemlik üçün yararsızdır. 

BoyaxbaĢı (Büt.Ģ.) – boyaq kimi istifadə edilən 

otdur. 

Bulağotu (Büt.Ģ.) – sulu yerdə bitən yeyilən ot. 

Bolu (Büt.Ģ.) – may ayında bitir, nazik boz zolaq-

larının baĢ tərəfi üç yerə ayrılır, hər bir ucunda nizamsız 

Ģəkildə nazik yarpaqları olur. Yerli əhali tərəfindən zoğ-

ları yeyilir. 

Qaynama (C.) // qatıxlama (Büt.Ģ.) – qaynadıb qa-

tıqla qarıĢdırıb yeyilən ot. 

Qabalax (Büt.Ģ.) – yeyilən ot. 

Qanqal (Büt.Ģ.) – tikanlı ot. 

Qaragöz yarpız (Büt.Ģ.) – yarpızın bir növü. 

Qıyağot (Büt.Ģ.) – yazın əvvəllərində çıxan yaĢıl 

otdur. Topa Ģəklində nazik qanadları olur. Yem üçün ya-

rarsızdır. 

Qazəğı (Büt.Ģ.) – yeyilən ot. 
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Qırxkönəx (Büt.Ģ.) – ot. 

QozayoldaĢı (Büt.Ģ.) – pambığın içərisində bitən 

otdur. Yarpaqları və qozası pambıq koluna bənzəyir.  

Quzuqulağı (Büt.Ģ.) – yeyilən turĢməzə ot. 

Qurtqulağı (Büt.Ģ.) – yerdən çıxarkən uzun sap-

laqlara malik olan boz, üstü tüklü yarpaqları olur. 

Yarpaqların forması qurd qulağı kimi əvvəlcə enli, 

uclarda isə ensiz yarım bükülüdür. Qurt qulağına 

oxĢadığı üçün xalq arasında bu adı almıĢdır. 

QuĢüzümü (Büt.Ģ.) – otdur. Qırmızı kiçik giləli 

meyvələri yeyilir. 

QuĢəppə (Büt.Ģ.) – yeyilən ot. 

EĢĢəx yoncası (Büt.Ģ.) – yoncaya oxĢar ot. 

Ələz (Büt.Ģ.) – iyun ayının əvvəllərində bitir. Na-

zik telməkli telləri olan otdur. Əvvəl çıxanda yığılıb 

qurudulur, bəzi xörəklər biĢirilərkən ona əlavə edilir 

(ələzdi yarma). 

Yarpız (Büt.Ģ.) – yeyilən ot. 

Keçisaqqalı // təkəsaqqalı (Büt.Ģ.) – yeyilən ot. 

Gücü (Büt.Ģ.) – qızıl sarmaĢıq. 

Göytikan (Büt.Ģ.) – yerdən zoğ Ģəklində çıxır, son-

ra isə kol Ģəkli alır. Qanadlarında kiçik ellips Ģəkilli yar-

paqları sıra ilə düzülür. Surəngi çiçəkləri sovuĢduqdan 

sonra salxım Ģəkilli toxumlar yetiĢir. Susuzluğa davamlı 

olduğundan quraq yerlərdə bitir. 
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Gülül (Büt.Ģ.) – taxılın içərisində bitən otdur. 

Rəngbərəng çiçəklərə malikdir. Uzun paxlalarının içə-

risində 4-5 toxumu olur. 

Lala (Büt.Ģ.) – lalə. 

Mırçalıx (C., P., Buz., Güla.) // morçalıx (Əks.Ģ.) 

– dağda qarın altından ilk dəfə çıxan yeyilən ot. 

Pərpərə (Büt.Ģ.) – biĢirildikdən sonra qatıqla qa-

rıĢdırılıb yeyilən ot. 

Pıtrax (Büt.Ģ.) – kola bənzər bitkinin qoza Ģəkilli 

tikanlı meyvəcikləri olur. 

Saqqaryonca (Büt.Ģ.) – boz yonca. 

Sarıtikan (Büt.Ģ.) – kol Ģəkilli bitkidir. Budaqları 

və yarpaqları sarıya çalardır. Sarı rəngli çiçəkləri sovuĢ-

duqdan sonra tikanlı kürə Ģəkilli toxumlar əmələ gəlir. 

SarmaĢıx (Büt.Ģ.) – sarmaĢan otdur. Göyçay keçid 

Ģivələrində süddi sarmaĢıx adlanır [96, s.15]. 

Solmaz çiçəx (Büt.Ģ.) – sarı özünəməxsus iyi olan 

çiçək. 

Sümbülotu (Büt.Ģ.) – sünbülə oxĢar ot. 

Süsən (Büt.Ģ.) – gül. 

UĢqun (Büt.Ģ.) – yazın axırlarında bitir. TurĢməzə 

zoğları soyulub, duzlanıb yeyilir. 

Çayır (Büt.Ģ.) – çəmənlik otu. 

ÇaĢır (Büt.Ģ.) – yeyilən ot. 

Cacıx (Büt.Ģ.) – qar əriyəndən bir neçə gün sonra 

çıxır. Həmin vaxt yağda qovrulub yeyilir. Yazın axırla-

rında ortadan düz qalxan özəyi soyulub yeyilir. XoĢ 
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ətirə və tama malik bitkidir. Qazax, ġəmkir Ģivələrində 

də bu söz iĢlədilir [20, s.455]. 

ġomun (Büt.Ģ.) – yeməli ot. ġomın Ģəklində Cəbra-

yıl ləhcəsində iĢlədilir [20, s.472]. 

b) Ağac adları 

Vən (Büt.Ģ.) – öyrüc ağacı. Qollu-budaqlı meĢə 

ağacıdır. Cəbrayıl, Kəlbəcər Ģivələrində də eyni ilə 

iĢlədilir [20, s.991]. 

QarağaĢ (Büt.Ģ.) – qara ağac. 

Qələmə (Büt.Ģ.) – düz qalxan hündür ağacdır. To-

vuz rayonunun Qovlar kənd Ģivəsində də qələmə eyni 

mənanı verir [22, s.205]. 

Dağdağan (Büt.Ģ.) – meĢə ağacıdır, oduncağından 

yanacaq kimi istifadə olunur. Bu söz Qazax rayonunun 

DaĢ Salahlı, Köçəskər, Borçalı bölgəsinin Kəpənəkçi 

kəndlərində də eyni mənada iĢlədilir [22, s.210]. 

Kələmpir (C., P., Bouz., Nəza., Au., Yu.) – meĢə ağacı. 

Nərbənd (C.) // narbənd – böyük çətirli ağacdır. 

Qarağaca calaq etmək yolu ilə yetiĢdirirlir. “ġıdırğı ya-

ğıĢda narbəndin altına damcı düĢməz” (C.). 

Söyüd (Büt.Ģ.). 

Çinar (Büt.Ģ.). 

c) Kol adları 

Badamça (C., P., Buz., Güla.) – kiçik kol bitkidir, 

oduncaq kimi istifadə olunur. 
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Qaraçalı (C., P., Buz., Güla.) // çalı (Əks.Ģ.) – ti-

kanlı kol. 

Yurğun (Büt.Ģ.) – yulğun. 

Kəngiz (Büt.Ģ.) – kol bitkidir, oduncağından yana-

caq kimi istifadə olunur. 

KərməĢov (Büt.Ģ.) – kolun bir növü. Bu söz Qazax 

rayonunun Birinci ġıxlı, DaĢ Salahlı, Tovuz rayonunun 

Yanıqlı, Borçalının Sabirkənd Ģivələrində gərməĢöy 

Ģəklində eyni mənada iĢlədilir [22, s.225]. 
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DƏRMAN BĠTKĠLƏRĠNĠN ADLARI VƏ 

BUNLARDAN HAZIRLANAN DƏRMANLAR 

Alo gülü (Büt.Ģ.) – aloye, rəsmi adı: əzvay. Ev 

Ģəraitində dibçəkdə becərilir. Təzə dərilmiĢ yarpağını 

yaraların üstünə qoyurlar. Aloye yarpaqlarından çıxarılan 

Ģirəni bal və kaqor çaxırı ilə qarıĢdırıb qıcqıranadək 

gözləyirlər. Sonra mədə xəstəliklərində müalicəvi vasitə 

kimi istifadə edilir. 

Aəvəliyi (Büt.Ģ.) – sucux yerdə bitir, aĢağı hissəsində 

enli iri, yuxarı hissəsində isə kiçik yarpaqları olan bitkidir. 

Kökləri və toxumları dəmlənib ishala qarĢı iĢlədilir. 

Bağayarpağı (Büt.Ģ.) – dairəvi formalı bağayarpağın-

dan irinli yaraların müalicəsində istifadə olunur. 

BənəvĢə (Büt.Ģ.) – birillik bitkidir. Gövdəsinin üzə-

rində müxtəlif formalı yarpaqları yerləĢir. Baharda gözəl 

çiçəkləri olur. Sərsəm xəstəliyində (miningit xəstəliyi) 

bənəvĢə yer qurdu (soxulcan) ilə qaynadılıb məlhəm 

hazırlanaraq xəstənin baĢına çəkilir. 

Birəçiçəyi (N., C., Güla.) – elmi adı boymadərəndir. 

Ağ rəngli çiçəkləri olan bitkidir. Çiçəklərini dəmləyib 

daxili qanaxmaya qarĢı istifadə edirlər. 

Qantəpər (Büt.Ģ.) – hirkan acıyoncası. Çoxillik ot bit-

kisidir. Açıq çəhrayı çiçəkləri çətir formasında olur. Ondan 

irinli yaralara qoymaq üçün məlhəm hazırlanır. Tibb 
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sənayesində ondan ürək xəstəlikləri üçün preparatlar 

hazırlanır. 

Qatırquyruğu (Büt.Ģ.) – budaqlı gövdəsi olan bitki-

dir. Böyrək xəstəliklərində dəmləmə və biĢirmə dərman 

kimi istifadə olunur. 

Qorungə (Büt.Ģ.) – xəĢənbül. Bir metrədək hündür-

lüyü olan qollu-budaqlı ot bitkisidir. Salxımlı, sarı rəngli 

çiçkləri xoĢ ətirli iyə malikdir. “Müasir təbabətdə iyun və 

iyul aylarında toplanmıĢ xəĢənbül otundan plastır Ģəklində 

dəri xəstəliklərində (frunkulyoz və s.) yumĢaldıcı, iltihabı 

aradan qaldırıcı və yara sağaldıcı dərman kimi istifadə 

edilir” [30, s.59]. Qorungənin çiçəkləri ətirli və Ģirəli 

olduğundan arıçılıqda da faydalı bitkidir. 

QuĢdili (Büt.Ģ.) – qırxbuğum. Yarpaqları quĢ dilinə 

oxĢadığı üçün bu ad verilmiĢdir. Böyrəkləri xəstə olan 

adama dəmləməsi verilir. Bundan əlavə, təzə çıxan quĢdili-

dən kətə biĢirilir. 

Yalama (D., Nəza., Yu., Au.) // çölqarpızı (Əks.Ģ.) – 

quraqlıq yerdə bitir. Yerlə sürünən kökləri 1-2 metrə qədər 

uzanır. Yayda ağ çiçəklər açır, göy uzunsov meyvələri 

yetiĢəndə partlayır. Ġçərisi ətli, qırmızı rəngli olur. Meyvəsi 

ürəkağrısı və yel xəstəliyinə tutulanlara xeyirlidir. 

YemiĢən (C.) // yemiĢan (Büt.Ģ.) – iri kol bitkisidir. 

Payızda yetiĢən tünd qırmızı rəngli yumrutəhər meyvəsi 

olur. Meyvələri yeyilir. Dərman məqsədi ilə dəmlənib 

ürəkağrısı, ürək zəifliyində istifadə edilir. Elmi təbabətdə 

də bir sıra məqsədlər üçün gərəklidir. 
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Zirinc (Büt.Ģ.) – tünd-qırmızı uzunsov kiçik meyvəsi 

olur. Dəmləməsi müalicə məqsədi ilə ishala qarĢı iĢlədilir. 

KeĢniĢ (Büt.Ģ.) – həm tərəvəz kimi əkilir, həm də 

yabanı halda bitir. XoĢ iyə maliik birillik bitkidir. “Onun 

(keĢniĢin – T.Q.) mədə-bağırsaq və böyrək xəstəliklərində, 

eləcə də öd kisəsinin iltihabında yüksək müalicəvi 

əhəmiyyəti vardır” [30, s.69]. 

Kəhlikotu (Büt.Ģ.) – xoĢətirli, nanəyə oxĢar yarpaq-

ları olan bitkidir. Yayda çətirli kiçik çiçəklər açır. BaĢağ-

rısında, qanazlığında dəmlənib içilir. 

Gəvən (Büt.Ģ.) – iri topa bənzər tikanlı koldur. Gəvən 

yağından el arasında diĢ dibinə çıxan çibanın müalicəsində 

istifadə edilir. 

PiĢ-piĢə (Büt.Ģ.) – söyüdün bir növüdür. May ayında 

boz meyvələri olur. Meyvələrindən araq çəkilib qa-

nazlığında müalicə məqsədilə iĢlədilir. 

Səhlab (C., P., Buz.) // səhləb (Əks.Ģ.) – yarpaqları və 

çiçəkləri yığılıb qurudulur. Dəmlənib soyuqdəymiĢ adama 

içirdilir. 

Üzərrix (Büt.Ģ.) – üzərrik. “Dərman məqsədilə üzər-

riyin həm otundan, həm də toxumlarından istifadə olunur” 

[30, s.90]. 

ÜĢyarpax (C.) – meniant. Çoxillik bitki olub, yerlə sü-

rünən kökümsov gövdəyə malikdir. Yumurtavari yaĢıl yar-

paqları üç-üç yerləĢdiyindən üçyarpaq adlandırılır. “Müasir 

tibdə meniant (üçyarpaq – T.Q.) yarpağından dəmləmə 

tinstura və qatı ekstrakt Ģəklində, eləcə də, bir sıra baĢqa 
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Qalen preparatlarının tərkibində iĢtahartırıcı, həzm prosesinin 

yaxĢılaĢdırıcı dərman kimi istifadə olunur” [77, s.77]. 

Ciyirtkan (Büt.Ģ.) – gicitkən. Dalayıcı tüklərə malik 

olan tünd yaĢıl yarpaqlı, qollu-budaqlı bitkidir. Gicitkən 

ənov (qarın ağrısı), yel xəstəliklərinə xeyirdir. Dəmlənib 

içilir, duzla ovulub yeyilir. 

Çilədağ (Büt.Ģ.) – quraqlıq düzənlikdə bitir. Kökü iri 

turpa bənzəyir. Kökündən məlhəm Ģəklində bərk yaraları, 

əyri bitmiĢ sınıq, qırıqları yumĢaltmaq, biĢirilməsi isə qadın 

xəstəliklərini müalicə etmək məqsədilə iĢlədilir. 

Çobanyastığı (Əks.Ģ.) // çobanəppəyi (Q., Cava.) – 

uzun saplaqlar üzərində yerləĢən səbətĢəkilli xoĢ iyli çiçək-

ləri olur. Çəmənliklərdə bitir. Çiçəkləri yığılıb yeyilir. 

Dərman məqsədilə elmi təbabətdə istifadə edilir. 

CırtaquĢ (Büt.Ģ.) – zoğları qaynadılıb safraya (tez-tez 

sıfraq etməyə) qarĢı müalicə məqsədilə içirdilir. Kolu 

yandırılıb külü yağla qarıĢdırılaraq sarıyaraya (yara adı) 

sürtülür. 

Halğaduzu (Büt.Ģ.) – dəmirov, ziyil (dəri xəstəlikləri) 

xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunur. “Azərbaycan 

dilinin dialektoloji lüğəti” kitabında səhvən “halağaduzu” 

kimi verilmiĢdir [20, s.418]. 

Həmərsün // itburnu (Büt.Ģ.) – kol bitkisidir. May-

iyun aylarında ətirli ağ, surəngi güllər açır. Meyvəsi 

payızda yetiĢir. BöyrəkdaĢına qarĢı müalicəvi əhəmiyyəti 

vardır. YetiĢmiĢ meyvələri dəmlənib içilir, mürəbbəsi bi-

Ģirilib yeyilir. Meyvələri elmi təbabət üçün tədarük edilir. 
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XƏSTƏLĠKLƏR. BUNLARIN TƏZAHÜRÜ  

VƏ  

MÜALĠCƏSĠNƏ AĠD SÖZLƏR 

 

a) Ġnsan xəstəlikləri 
 

Boğazağrısı (Büt.Ģ.) – soyuq nəticəsində boğaz 

vəzləri ĢiĢir və ağrı verir. Ovmaqla (masaj) müalicə 

edilir. 

Boğazgəlmə (Q., Cava.) – dil dibçəyinin iltihabı. 

Boğaz basılması (əmələ gəlmiĢ irini dağıtmaq) ilə müa-

licə edilir. 

Qarasancı (Büt.Ģ.) – korbağırsağın iltihabı. BaĢ 

hərlənir, ürək bulanır, qarın bərk sancı verir. “Qarasancı 

adamı o sat öldürür” (N.). 

Qarınağrısı (Q., Cava., Əlia.) // əğə getmə 

(Büt.Ģ.) – ishal. Qara zərinc dəmlənib içirdilir. Gilənar 

suyu verilir. Söyüd qabığı ilə əvəlik qaynadılıb suyu 

içirdilir. Üzüm cecəsinin toxumunu döyüb yeyirlər. 

Qulaxdibi (Sova., Əlia.) – qulaq seyvanının ardın-

da əmələ gələn ĢiĢ. Acıxəmrə, qətxəmri ilə müalicə 

olunur. 

Qurtxəstiliyi (Büt.Ģ.) – adamda soxulcan, qızıĢma 

qurdu (xırda ağ qurdlar), kəpənəx qurdu (kəpənəyə 

oxĢar) olur (C.) – acı ərik dənəsi yeməklə məhv edilir. 
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Qızdırma-titrətmə (Büt.Ģ.) – istilik artır, adam 

titrədir, iĢtaha pozulur. Ovmaqla (masaj etməklə), banka 

salmaqla tərləmə yolu ilə sağaldılır. 

Qızılca (Büt.Ģ.) – əsasən uĢaqlarda baĢ verir. Ġstilik 

artır, bədəndə qırmızı tumurcuqlar əmələ gəlir. Belə 

xəstələri soyuqdan qoruyurlar. Qorxulu xəstəlik oldu-

ğundan el arasında belə deyilir: “Qızılca al elər, hərdən 

bir xial (xəyal) elər”. Qızılcaya tutulan adama eĢĢək sü-

dü içirirlər. Qazax, Tovuz Ģivələrində qızılcıx, Salyan 

Ģivəsində isə qızılcıq adlanır [20, s.133]. 

DaĢyaman (Büt.Ģ.) – yaman ĢiĢ. 

DaĢçibanı (Büt.Ģ.) – diĢin dibi ĢiĢir, ağrı verir. Mə-

məli üzərliyi qaynadıb suyu ilə ağzı yaxalayır, diĢin üs-

tünə gəvən yağı qoyurlar. 

Doqquzdonu (Büt.Ģ.) – böyük irinli yaradır. Bağa-

yarpağı qoymaqla, zəyərək bitkisini südlə qaynadıb yax-

maqla sağaldılır. Ənou Ģəklində Bakının Novxanı və 

ġağan kənd leksikasında da eyni mənada iĢlədilir  [95, 

s.202]. 

Ənov (N., Q., Cava.) – qarın xəstəliyi. Kal meyvə 

yemək nəticəsində əmələ gəlir. Ənovu müalicə etmək 

üçün ciyitkan (gicitkən) və ya qaraxor // xətmi 

otlarından dəmləyib içirlər. 

Ġlancıx (Büt.Ģ.) – sümük vərəmi. 

Korçiban (Büt.Ģ.) – irinli yaradır. Bağayarpağı 

qoymaqla, zəyərək bitkisini süddə qaynadıb məlhəmi 

qoymaqla sağaldılır. 
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Girgi (Q., Cava.) – yığıntı; qəbz. 

Göyöskürəx (Büt.Ģ.) – bronxların iltihabı nəticə-

sində arasıkəsilmədən öskürmək. 

Savda yeli (Büt.Ģ.) – dəri xəstəliyi. Xəstəliyə tutu-

lan hissə qızarır, ĢiĢir və su verir. Xəstəliyə tutulan ada-

ma Ģətərə və piĢpiĢə arağı içirdilir. ġətərə otunun qurusu 

ilə xına isladılıb yaranın üstünə çəkilir. 

Sarıyara (Büt.Ģ.) – dəri xəstəliyi. Yara su verib 

quruduqda sarı rəng alır. Buna görə də sarıyara adlanır. 

Yaranı sağaltmaq üçün cırtanquĢ otunu və yaxud qarpız 

qabığını yandırıb külünü yağla qarıĢdırıb, alınan məl-

həmi yaraya bir neçə dəfə sürtmək lazımdır. 

ÜĢgünnüx (Q., Cava.) – (üçgünlük) ağız boĢluğu-

nun iltihabı. Zəylə çay sodası ilə müalicə edilir. 

Xənəzir (Q., Cava.) – zob, çinədan, boğaz uru. 

Xəfənəx (Büt.Ģ.) – bronxit astma. 

Xoruzbeçə (Q., Cava.) – qadın xəstəliyi; ana bət-

nində uĢağı tələf edən xəstəlik. Kəkrə otunun toxumu və 

darı döyülüb yeyilir. Lənkəran Ģivəsi leksikasında beçə-

xor həmin mənanı ifadə edir [20, s.65]. 

Heyzə // hezə (Büt.Ģ.) – Bir neçə növ yeməyi, 

Ģirniyyat və çərəzi həddən artıq yeməklə yaranan nara-

hatçılıq. Bəzən zəhərlənmə diaqnozu da qoyulur. Gülab 

içirdilir. Zirəni qaynadıb suyunu verirlər. 

Çiban (Büt.Ģ.) – dəri xəstəliyi. Korçibanın müali-

cəsi kimi sağaldırlar. 
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Çırtıx // sızax (Büt.Ģ.) – səpki. Ġnsan bədənində ki-

çik qırmızı səpkilər əmələ gəlir, sonra irinləyir. Müalicə 

olunmaq üçün Sirab, Vayxır, Darıdağ, Parağa mineral 

sularında 10-15 dəfə yuyunmaq məsləhət görülür. 

ġirinyara (Büt.Ģ.) – irinli dəri xəstəliyidir. Dərinin 

rəngi qızarır, bərk ağrı verir. Çörək qaynatması qoyulur. 

Acıxəmrə (xəmir mayası), qətxəmrə (Ģəkərlə hazırlanan 

xəmir) ilə müalicə olunur. 

ġoba (Büt.Ģ.) – qrip. 

 

b) Heyvan xəstəlikləri 
 

QaĢqa yara (Büt.Ģ.) – mal-qarada olan yara adı. 

QuĢkeçər (Büt.Ģ.) – qoyunun dal qıçlarının 

tutulması. 

Dabax (Büt.Ģ.) – dabax mal-heyvanın dırnağında, 

ağzında olar (C.). Davax Ģəklində Tovuz rayonunun Ģi-

vələrində də eyni mənada iĢlədilir [20, s.162]. Ağızdan 

dabax olan heyvan yem yeyə bilmir, ağzından su gəlir. 

Dırnaqdan dabaq olan heyvanlar yeriyə bilmir. Qatran, 

ağ neft sürtməklə müalicə edilir. 

Dalax (C.) – su vaxtını keçirən heyvanlarda olur. 

Qazax rayonu Ģivələrində də eyni mənanı verir [20, 

s.167]. 

DaĢırqamax (C., P., Buz.) – mal-qaranın ayaqları-

nın daĢlı yerdə zədələnməsi. 

DilbaĢ (Büt.Ģ.) – qaramalın dilinin üstündə əmələ 

gələn səpki xəstəliyi. “Gənə inəx dilbaĢ olub, yemə 
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baxmır” (C.). DilbaĢ olan malın dilinin üstündəki səp-

kilərin bir neçəsini iynə ilə deĢib qanadır, yaraları duzla 

masaj edirlər. DilbaĢ // dilxırtma ġamaxı rayonu leksi-

kasında da həmin mənada da iĢlədilir [20, 162]. 

Yanıqara (C., P., Buz.) // qarayara (Əks.Ģ.) – mal-

qarada olan yaranın bir növü. “Yanıqara heyvana düĢsə 

salamat buraxmaz, öldürər” (C.). 

ġirnəx // sadırramax (C., P., Buz.) – qoyunun quy-

ruğunun altında əmələ gələn səpki. 
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TOXUCULUĞA AĠD SÖZ VƏ TERMĠNLƏR 

a) Toxuculuqda lazım olan materiallar 

Yun növlərinə aid sözlər: 

Alayun (Büt.Ģ.) – qara, qırmız və ağ yunun qarıĢığı. 

Qarayun (Büt.Ģ.) – qara rəngli yun. 

Qəzil (Büt.Ģ.) – keçi tükü. Salyan, Yardımlı, Zən-

gilan, Cəbrayıl rayonları Ģivələrində də eyni mənada 

iĢlədilir [20, s.126]. 

Qılan yun (C., P., Buz., Nəza., D., Yu., Au., 

Güla.) – cod yun. 

Qırmızı yun (Büt.Ģ.) – qırmızı rəngli yun. 

Qlox (C., P., Buz., Güla.) // qırın-qırtı (Əks.Ģ.) – 

qırxım yerindən yığılan yun. 

Yapağı yun (Büt.Ģ.) – yazda qoyundan qırxılan 

yun; zərif yun. Yapağ // yapağı [22, s.218] Ģəklində 

Quba rayonunda və yapağı formasında Qazax 

rayonunun DaĢ Salahlı, Borçalının Sabirkənd [20, s.241] 

Ģivələrində eyni mənada iĢlədilir. 

Yolma yun (Büt.Ģ.) – əl ilə yolunan yun. 

Yun (Büt.Ģ.) – bir yaĢdan sonra qoyundan yazda 

qırxılan yun. 

Güzəm (Büt.Ģ.) – payızda qırxılan yun. Sabirabad, 

ġirkan, Bakı, Quba, Yardımlı dialekt və Ģivələrində də 
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eyni mənanı verir [22, s.218]. Güz əski türkçədə “payız” 

deməkdir. 

Südgülyun (C., P., Buz., Güla.) – ağ, qırmızı qarı-

Ģıq yun. 

Tiftix (Büt.Ģ.) – keçi qəzilinin dibində olan 

yumĢaq tük. 

Qeyd: demək olar ki, bu sözlərin əksəriyyəti dialekt 

xüsusiyyəti daşıyır. 

 

BaĢqa materiallara aid sözlər: 

Arqaç (Büt.Ģ.) – hananın eninə toxumaq üçün ha-

zırlanan ip. Bu söz ġəki və Ağdam Ģivələrində eynilə iĢ-

lədilir. Arğac Ģəklində Qazax, Salyan, Cəbrayıl dialekt 

və Ģivələrində eyni mənanı bildirir [20, s.39]. 

Əlçim (Büt.Ģ.) – ip əyirmək üçün təmiz daranmıĢ əl 

böyüklükdə yun. Salyan, Göyçay Ģivələrində də həmin 

mənada iĢlədilir [20, s.216].  

ƏriĢ (Büt.Ģ.) – hananın uzununa uzadılmıĢ – Ģaquli 

iplər. Qazax rayonunda DaĢ Salahlı kəndində [22, 

s.215], Göyçay Ģivələrində [96, s.12] eyni mənanı verir. 

Düxcə (Büt.Ģ.) – cəhrənin iyinə sarılmıĢ konus Ģə-

killi ip. ġəmkir, Tovuz rayonlarında düxcə. ġamaxıda 

dükcə Ģəklində eyni mənanı verir [20, s.209]. 

Yumax (Büt.Ģ.) – yumru top kimi sarınmıĢ ip. 

Mənix (C.) // kələf (Büt.Ģ.) – oturmuĢ vəziyyətdə 

bardaĢ quraraq iki dizə xaç Ģəkilli sarınmıĢ ip. Kələçi 
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sözü Qazax dialektində kiçik kələf, kələfin bir hissəsi 

mənasını bildirir [20, s.256]. 

Xam ip (Büt.Ģ.) – əyrilib boyanmamıĢ ip. 

Hilmə (C.) // ilmə (Büt.Ģ.) – gəbəni toxuyarkən 

əriĢ-arğacın arasından ipin bir dəfə keçirilməsi. 

Xırxovlamax (C.) // kırtızlamax (Əks.Ģ.) – ipi ha-

zırlamaq; naziltmək. Kırtızlamax sözü Cəbrayıl rayonu 

Ģivələrində kirtiĢləmək Ģəklində eyni mənanı verir [20, 

s.263]. 

Əirməx (Büt.Ģ.) – ip əyirmək, üĢələməx (Büt.Ģ.). 

Ġki yumağı qoĢalayıb yenidən əyirmək. Borçalı 

mahalının Qaçağan kənd Ģivəsində də eyni mənanı verir 

[22, s.243]. 

 

b) Toxuculuqda istifadə edilən əĢya və  

alət adları 
 

Darax (Büt.Ģ.) – yun daranan alət. 

Kirkit (Büt.Ģ.) – dəmirdən hazırlanmıĢ toxuculuq 

aləti. Bu söz eyni mənada qərb qrupu dialekt və Ģivə-

lərində iĢlənir [22, s.222]. 

Kırtız (Büt.Ģ.) // xırxov (C.) – ipi hamarlamaq, na-

ziltmək üçün iĢlədilən alət. Kırtız sözünün ifadə etdiyi 

mənanı Cəbrayıl rayonunda kirtiĢ sözü ifadə edir  [20, 

s.263]. 

TeĢi (Büt.Ģ.) – ip əyirmək üçün ağacdan hazırlanan 

alət; əl iyi. Qubadlı, Cəbrayıl, ġuĢa bölgələrində da eyni 

mənada iĢlənir [20, s.376]. 
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Həvə (Büt.Ģ.) – ilmələri bərkitmək üçün iĢlədilən 

alət. Bu söz Tovuz rayonunda həvə Ģəklində, Qazax ra-

yonunda hüə Ģəklində, [22, s.247] Bakı, [95, s.198] və 

Gəncədə həvə Ģəklində, Gədəbəydə höə Ģəklində [20, 

s.429] iĢlənməkdədir. 

Hana (Büt.Ģ.) – toxuculuq dəzgahı. “Bizdə yer ha-

nası, göy hanası olur” (C.). 

Cəhrə (Büt.Ģ.) – ip əyirən dəzgah. 

 

Cəhrənin hissələri: 

Qol (Büt.Ģ.) – cəhrənin qolu. 

Qulaxcıx (Büt.Ģ.) – cəhrənin iyini hərəkətə gətirən 

göndən hazırlanmıĢ qayıĢ. ġəkidə qulax, Gəncədə qulax 

// qulaxca sözləri qulaxcıx mənasında iĢlənir [20, s.153]. 

Ġy (Büt.Ģ.) – ip sarınan polad məftil. Göyçay rayo-

nunun Qarayazı kənd Ģivəsində də eyni mənanı verir 

[96, s.47]. 

Yastıq (Büt.Ģ.) – cəhrənin yerə oturan hissəsi. 

KiriĢ (Büt.Ģ.) – cəhrəni iĢlədən ip. Tovuz, Cəbrayıl 

rayonlarında da eyni mənada iĢlədilir [20, s.263]. 

Tağalax (Büt.Ģ.) – cəhrənin iyinə salınan dairə Ģə-

killi fanerka. Ağdam, Culfa, ġuĢa rayonlarında da eyni 

mənada iĢlədilir [20, s.370]. 

Top (Büt.Ģ.) – qolla birlikdə cəhrəni hərəkətə gəti-

rən hissə. 

 

Göy hanasının hissələri: 
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Hana ağacı (Büt.Ģ.) – iki böyük ağacdır və yerə 

basdırılır. 

Ox (Büt.Ģ.) – hanada iki dənə ox olur (Au.). 

Çüy // pahaz (Büt.Ģ.) – oxları bərkitmək üçün iĢlə-

dilən taxta mıx. 

Kücü ağacı (Büt.Ģ.) – hananın qabaq tərəfindən 

eninə uzadılan ağac. 

Kücü sümbəsi (Büt.Ģ.) – kücü ipi sarımtıl çubuq. 

Ağız sümbəsi (Büt.Ģ.) – ağızlıqdakı çubuq. 

Dal payası (Büt.Ģ.) – kücü ağacının arxa tərəfindən 

hananın eninə uzadılan yoğun ağac. 

Qoltux ağaĢları (Büt.Ģ.) – oxu saxlamaq üçün yer-

dən iki tərəfdən qaldırılan ağaclar. 

 

Yer hanasının hissələri: 

Mıx (Büt.Ģ.) – evin içərisində dörd yerə çalınan 

mismar. 

Paya (Büt.Ģ.) – əriĢ-arğacı bərkitmək üçün yoğun 

ağac. 

QılıĢ (Büt.Ģ.) – yer hanasında iĢlədilən taxtadan 

olan alət. 

Çatma (Büt.Ģ.) – hananı saxlamaq üçün üç 

ağacdan ibarət olub, baĢ-baĢa hananın ortasında çatılır. 

 

Keçə hazırlamaqda iĢlədilən sözlər: 

Atıcı (Büt.Ģ.) // həllac (Büt.Ģ.) – keçə salan adam. 

Atıcı sözü qərb qrupu dialekt və Ģivlərində [22, s.232], 
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hallac Ģəklində də ġamaxıda, hallaĢ Ģəklində Laçında 

eyni mənada iĢlədilir [20, s.418]. 

Yay (Büt.Ģ.) – yunu atan alət. 

Toxmax (Büt.Ģ.) – yayı iĢlətmək üçün taxta alət. 

hər ikisinə yay – toxmaq deyilir. 

Karxana (Büt.Ģ.) – keçəçilikdə üstünə yun 

döĢəmək üçün iĢlədilən material. 

PiĢməx (Büt.Ģ.) – keçənin hasil olması. 

Culfa (Q., Cava., Qi.) – keçə salan adam. 

 

Toxuculuq məhsulları: 

Palaz (Büt.Ģ.). 

Karbıt (Büt.Ģ.) // garbit – palazadan qalın və 

üstündə müxtəlif naxıĢları olur. 

Kilim (Büt.Ģ.) – garbıtın bir növü. 

Gəbə (Büt.Ģ.). 

Cecim (Büt.Ģ.). 

Corab (Büt.Ģ.). 

Kəndir (Büt.Ģ.) – ip. 

Çatı (Büt.Ģ.) – keçi qəzilindən hörülən ip. 

Örkən (Büt.Ģ.) – keçi qəzilindən hörülən yoğun və 

uzun ip. 

Sicim (Büt.Ģ.) – yundan, qəzildən hazırlanan uzun ip. 

Qolbağ (C.) – çobanların qoyunu qollarına bağla-

dıqları yundan hazırlanan nazik ip. 

Xurcun (Büt.Ģ.) – minik heyvanlarının üstünə 

atılır. Ġki gözdən ibarətdir. Bu gözlərə yük yığılır. 
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Həyvə (C.) // heybə (Büt.Ģ.) – yundan toxunan, bir 

adamın çiynində daĢıdığı çanta. 

Çul (Büt.Ģ.) – yəhərin altına salmaq üçün yundan 

toxunur. 

 

Toxuculuq məhsullarına salınan gül və ya 

naxıĢ adları: 

Ağız yeləni (Büt.Ģ.) – ilk baĢlanğıc. 

Mıncıx (Büt.Ģ.) – gəbənin dörd tərəfi boyunca 

muncuq kimi düzülən naxıĢ. 

Dəvəboynu (C., P., Buz., Güla., Au.) – dəvənin 

boynunun təsviri. 

BuĢqu (Büt.Ģ.) – gəbəyə, karbıt və kilimə salınan 

bıçqı diĢlərinin təsviri. 

SiçandiĢi mıncıx (C.) – siçan diĢləri kimi incə 

naxıĢ. 

BuĢqu yelən (C.) – gəbənin ilk baĢlanğıcında salı-

nan diĢ-diĢ naxıĢ. 

Ġtəyağı (Büt.Ģ.) – it ayağının təsviri. 

Qətdan gülü (Büt.Ģ.) – qənddanın təsviri. 

Toyuxəyağı (Büt.Ģ.) – toyuq ayağının təsviri. 

DöĢəmə (C.) – gəbənin yeri. 

Alma gülü (Büt.Ģ.) – alma təsviri. 

Gül (Büt.Ģ.) – gəbəyə, kilimə salınan gül. 

AğaĢ gülü (Büt.Ģ.) – ağac təsviri. 

Ulduz gülü (Büt.Ģ.) – ulduz təsviri. 
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Tısbağa naxıĢı (Au.) – tısbağa çanağının üstündəki 

naxıĢın təsviri. 

Badnus gülü (Büt.Ģ.) – padnos təsviri. 

Mövyarpağı naxıĢı (Büt.Ģ.) – üzüm yarpağının 

təsviri. 

Piala (Au.) – piyalə təsviri. 

ÇeĢni (Büt.Ģ.) – surət. Yeni toxunan xalçaya sal-

maq üçün baĢqa xalçadan seçilən naxıĢ. 
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VƏHġĠ HEYVAN, QUġ VƏ HƏġƏRAT ADLARI 

a) VəhĢi heyvan adları 

Av (Büt.Ģ.) – dağ keçisi. 

Qızqapan (Q., Cava., T., N., Ç.) – kərtənkələdən 

kiçik olur. Kiçik, inkiĢaf etməmiĢ ayaqları ilə cəld hə-

rəkət edir. Boğazının altı ağ, qalan hissələri çil-çildir. 

Quraqlıq yerdə yaĢayır. 

Çöl piĢiyi (Büt.Ģ.) – yazı piĢiyi. 

DaĢ kərtənkələsi (Büt.Ģ.) – varan. 

Qeyd: Naxçıvan şivələrində vəhşi heyvan adlarının 

əksəriyyəti ədəbi dildə olduğu kimi işlənir. 

b) VəhĢi quĢ adları 

Qara sığırçın (Büt.Ģ.) – sığırçının bir növü. 

QəmiĢ quĢu (Q., Cava.) – qamıĢlıqda yaĢayan quĢ. 

Qurbağa quĢu (Q., Cava.) – qurbağa səsi çıxardan 

quĢdur və su kənarında yaĢayır. 

Qəcələ (Büt.Ģ.) – sağsağan. Culfa və Ordubad ra-

yonlarında da eyni mənada iĢlədilir [20, s.130]. 

Qəcir (C.) – qaraquĢ. 

Quruleləx (Büt.Ģ.) – iri arı quĢu. 

Çölgöyü (Büt.Ģ.) – çöl göyərçini. 
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ġanapipix (Büt.Ģ.) // hibob (Q., Cava.) // bubob 

(C.). 

Qeyd: rayon ərazisində yaşayan quşların əksəriy-

yətinin adı ədəbi dillə müştərəkdir. 

c) HəĢərat adları 

Acı milçəx (Büt.Ģ.) – qara milçəkdir, ağcaqanad 

kimi qan sorur. 

Ananqız (Büt.Ģ.) – parabüzən. 

AlmaquĢu (C.) – alma ağacında olan qanadlı həĢərat. 

Biçinçi (Büt.Ģ.) – məzarçı böcək. 

Bızbıza (Q., Cava.) – may böcəyi, pıspısa. 

Qara büvə (Büt.Ģ.) – iri qara rəngli zəhərli hö-

rümçək. 

Qanadlı qarıĢqa (Büt.Ģ.) – qanadları olan qarıĢqa. 

Qara qarıĢqa (C.) – adi qarıĢqa. 

Sarı qarıĢqa (Büt.Ģ.) – kiçik sarı rəngli qarıĢqa. 

Qara əxrəb (Büt.Ģ.) – qara əqrəb. 

Sarı büvə (Büt.Ģ.) – sarı rəngli zəhərli iri hörümçək. 

Qızıl milçəx (Q., Cava.) – göy iĢıldayan milçək. 

QılıĢlı səquqa (Q., Cava.) – iri boz rəngli çəyirtkə. 

Danaburnu (Əks.Ģ.) // bizoburnu (C.) – danadiĢi. 

YaĢıl səquqa (Büt.Ģ.) – çəmənlikdə yaĢayan ot 

rəngli çəyirtkə. 

Yeriti (Büt.Ģ.) – yer qarıĢqası. Torpaq rəngli qarıĢ-

qaya oxĢar həĢəratdır. Torpağın altında yaĢayır. Yuvası 
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oymaq Ģəkilli olur, ora baĢqa həĢərat düĢdükdə onları 

çəkib torpağın altına aparıb qidalanır. 

Kor milçəx (Büt.Ģ.) – kiçik milçəkdir. Əsasən ba-

taqlıq yerdə olur. Topa Ģəklində uçurlar, adamın və ya 

heyvanların gözünə girirlər, buna görə də kor milçək 

adlanır. 

Gecə bızbızası (Büt.Ģ.) – otlaq gənəsi. 

Gecə kəpənəyi (sova.) – gündüz tovuzgözlüsü. 

Gənə (Büt.Ģ.) – mal-qarada olan kiçik qırmızı 

rəngli həĢərat. 

Suqurdu (Büt.Ģ.) – çirkli sularda olan qırmızı qurd. 

Səquqa (Büt.Ģ.) – iri yastı boz rəngli həĢəratdır. 

Mal-qaranın yelininə yapıĢaraq qidalanır. 

Mal zəlisi (Büt.Ģ.) – yaĢıl zəli. 

Mici (C.) – kiçik qırmızı rəngli yastı həĢəratdır, 

mal-qaranın dərisinə yapıĢaraq qidalanır. 

Mığmığ (Büt.Ģ.) – ağcaqanad. 

Qeyd: bəzi həşərat adları – kəpənək, taxtabiti, 

xallı kəpənək, hörümçək və s. adları ədəbi 

dillə müştərəkdir. 
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MƏĠġƏT LEKSĠKASINA AĠD SÖZLƏR 
 

Binaların, evlərin hissələri və  

tikinti materialları 
 

Buxarı (Büt.Ģ.) – divarda olan soba. 

QapıbaĢı (Büt.Ģ.) – qapı və ya pəncərənin üstünə 

atılan Ģalban və yaxud beton dirək. 

Qəfxana // qəfəxana (Q., Cava., N., Ç., Güz., T.) – 

dəhliz; koridor. Ordubad dialektində çayxana Ģəklində 

eyni mənada iĢlədilir [20, s.123]. 

Əldamı (Q., Cava.) // qaradam (C.P.Buz.) – anbar. 

Zirzəmi (Q., Cava., N., Güz., T.) // badval 

(Əks.Ģ.). 

YaĢmax (Büt.Ģ.) – qapı və pəncərənin örtülən 

hissəsinə vurulan nazik taxta (reyka). 

Kürsü (Büt.Ģ.) – qıĢda evi qızdırmaq üçün təndir 

düzəldilir, onun üstünə isə taxtadan böyük taxt düzəl-

dilib qoyulur. 

Mor (Büt.Ģ.) – damın üstünə tökülən nəm torpaq. 

Möhrə (Büt.Ģ.) – divar tikmək üçün hazırlanan pal-

çıq. Palçıq divar, palçıq bina mənasında da iĢlədilir. 

Göyçay Ģivələrində də eyni mənanı verir [96, s.23]. 

Pərdi (Büt.Ģ.) – tavan. 

PuĢqax (Büt.Ģ.) – evin bucağı, küncü. 

Səki (Büt.Ģ.) – binanın qarĢısında xüsusi düzəl-

dilən, üzərinə beton tökülən, yaxud daĢ düzülən gediĢ-

gəliĢ, dincəlmək üçün nəzərdə tutulan sahə. 
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Sərmöhrə (Büt.Ģ.) – binanın sonuncu hörgüsü. 

Təndirəsər (Büt.Ģ.) – çörək biĢirilən yer: təndir damı. 

Tir // ağaĢ (Əks.Ģ.) // atma (C.) – binanın üstünə 

atılan dirək. 

Him (Büt.Ģ.) – binanın özülü. 

Çilix (C., P., Buz. ) – binanın üstünə döĢənən taxta. 

 

Ev avadanlıqlarının adları 
 

Yasdığ, balıĢ, döĢəx, yorğan, döĢəxcə, yorğança, 

mələfə (döĢəkağı), dəsdərxan (xırda çörək süfrəsi), sıfra 

(xamır süfrəsi), istəkan dəsmalı kimi ev avadanlıqları 

bütün Ģivələrdə müĢtərək Ģəkildə iĢlədilir. 

 

MəiĢətdə iĢlədilən qab-qacaq adları 
 

Həvəxdəstə, çömçə, çilosüzən (aĢsüzən), irəfətə (la-

vaĢ biĢirərkən iĢlədilən əĢya), duvax (C.) // daĢ (Büt.Ģ.) – 

kündəyayan, axlov (oxlov), istəkan, zir (nəlbəki), çaydan, 

çaynix, qəfədan, süddan, sac, tava, teĢt, cam və s. 

 

 

 

 

Dulusçuluq məmulatı 

 

Bardax (kiçik su qabı), qədələ küvə (kiçik küpə), 

qılplı küpə, kərə küpə (qulpsuz küpə), əkənəx (xəmir 
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qabı), küp, xum, qüçüxyatan (banka), lüləyin, nehrə, 

sein, səhəng, parĢ, çölməx. 

 

Dulusçuluğa aid sözlər 
 

At kürə – alt kürə 

Üs kürə – üst kürə. Hər iki kürədə qəlibdən çıxmıĢ 

əĢyalar biĢirilir. 

Çarx – kürənin içərisində yerləĢir və çiy əĢyalar 

biĢirilmək üçün onun üstünə düzülür. 

ġiĢ – kürədən əĢyaları çıxartmaq üçün iĢlənən alət. 

Qabdüzəldən – dulusçu. 

Kürəçi – kürəni yandıran adam. 

Qeyd: dulusçuluqla rayonun Təzəkənd kəndində 

məşğul olmuşlar. Ona görə də burada 

verilən sözlər həmin kənd şivəsinə aiddir. 
 

MəiĢətdə iĢlədilən alətlər 
 

Bıçax // qəməlti, buĢqu, nacax // balta, niĢar // 

xırxı (miĢar), kəküĢ, iskənə (taxtadeĢən), irəndə, qəvrə 

(qavara), çapacax // dəhrə, kəlfətin (kəlbətin), xartdaĢı 

(kəsici alətləri itiləmək üçün). 

Qeyd: məişətdə işlədilən alətlərin adı bütün 

şivələrdə müştərəkdir. 
 

 

Yemək (xörək) adları 
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Avdıx (Büt.Ģ.) – ovduq su ilə çalınmıĢ qatığa göy-

göyərti, doğranmıĢ xiyar əlavə edilərək süfrəyə verlir. 

Avdıq sözü eyni mənada Gəncədə də iĢlədilir [20, s.16]. 

AyranaĢı (Büt.Ģ.) – dovğa. Masallı, Amasiya Ģivə-

lərində də eyni mənanı verir [20, s.27]. 

Asma (Büt.Ģ.) – piti. Culfa rayonunda asmalı sözü 

həmin mənada iĢlənir [20, s.42]. 

Bəzirganı (Büt.Ģ.) // xanatdandı (C.) – qovurma 

Ģorbası. 

Biryan (C.) // büryan (Büt.Ģ.) – quzunu soyub tə-

mizlədikdən sonra bütün Ģəkildə təndirdə biĢirirlər. 

Bozartma (Büt.Ģ.) – ətin suda biĢirilmiĢi. 

Boz horra (C.) – un horrası. 

Qavırğa (C.) qavırğa (Büt.Ģ.) – qovurqa, buğdanın 

qovurulmuĢu. Qavırğa Ģəklində Füzuli rayonu Ģivəsində 

də eyni mənanı verir [20, s.104]. 

Qavut (C.) // qavıt (Əks.Ģ.) – qovut, qovurulmuĢ 

buğdanın ununun Ģəkərlə qarıĢığından hasil olan yemək. 

Qayğanax (Büt.Ģ.) – çalınmıĢ yumurtanın yağda 

biĢirilmiĢi. 

Qaysava (Büt.Ģ.) – quru əriyin yağda biĢirilmiĢi. 

Bu Ģəkildə Füzuli, Salyan, Sabirabad, Yardımlı, qaysafa 

// qeysəfə // qeysəvə Ģəklində Qazax, qeysevə // qəsəvə 

Ģəklində Tovuz, qəysəvə Ģəklində ġəmkir rayonlarında 

həmin mənada iĢlədilir [20, s.108]. 

Qırma kabab (Büt.Ģ.) – tikə kabab. 

Quymax (Büt.Ģ.) – un, Ģəkər və yağdan hazırlanan 

yemək. Bakı dialektində quymaq deyilir [20, s.209]. 

Quru halva // halva (Büt.Ģ.). 
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Döymə kabab (Büt.Ģ.) – lülə kabab. 

DöyməĢ (Büt.Ģ.) – isti çörəyin yağla qarıĢdırılması. 

Qazaxda döymənc, Gəncədə və ġuĢada döyməĢ, Qubad-

lıda və Ağdamda döyməc deyilir [20, s.200]. 

Yarma aĢı (Büt.Ģ.). 

Ələzdi yarma (Büt.Ģ.) – qurudulmuĢ ələyəz otu ilə 

yarmanın biĢirilməsindən alınan xörək. 

Ələzdi umaĢ (Büt.Ģ.) – ələyəzlə umacın biĢirilmiĢi. 

ƏriĢtə çəxməsi (Büt.Ģ.) – qurudulub, qovrulmuĢ 

əriĢtədən hazırlanan yemək. 

Kəllə (Büt.Ģ.) – xaĢ. Bakı dialektində kəllə-paça 

adlanır [95, s.210]. 

Kükü (Büt.Ģ.) – göyərti ilə yumurtanın çalınıb qı-

zardılması. 

SüdaĢı (Büt.Ģ.) – düyünün süddə biĢmiĢi. 

Süddü horra (Büt.Ģ.) – unun süddə biĢmiĢi. 

Süddü yarma (Büt.Ģ.) – yarmanın süddə biĢmiĢi. 

Mövdolması (Büt.Ģ.) – yarpaq dolması. 

Umac (Büt.Ģ.). 

Tərhalva (Au.) // tərəx (Büt.Ģ.) – un, Ģəkər və 

yağdan hazırlanan xörək. Bakı dialektində təreg sözü 

eyni mənanı verir. 

Qeyd: yuxarıda verilmiş xörək növlərinin adlarının 

əksəriyyəti ədəbi dillə müştərəkdir. 
 

 

 

Çörək növləri 
 

LavaĢ (Büt.Ģ.) – yuxa. 
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Tapı (Büt.Ģ.) – qalın dəyirmi çörək. 

Bökən (C.) // dəsdana (Büt.Ģ.) – yağlı dəyirmi 

qalın çörək. 

Çıppa (Büt.Ģ.) – yuxadan qalın olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTRONOMĠK ADLAR 
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ĠĢıxlı ulduz (C.) // çobanulduzu (NaxĢ.) – ilk çıxan 

ulduz. 

Ulkar (C.) // Ülkər (Büt.Ģ.) – yeddi ulduz birlikdə. 

Nizamtərəzi (Büt.Ģ.) – üç ulduz birlikdə. 

Xödəxgarvan (C.), Xödəkkarvan (Büt.Ģ.) – beĢul-

duz bir yerdə. 

Karvanqıran (Büt.Ģ.) – Zöhrə ulduzu. 

Karvanqıran Ģəklində Qazax, Tovuz rayonlarında da 

eyni məna ifadə edilir [20, s.252]. 

Dan ulduzu (Büt.Ģ.). 

Leyli və Məcnun ulduzu (C.) – iki ulduzdur, ildə 

bir dəfə qoĢalaĢırlar. 

Məkkə yolu (C.) // karvan yolu (Büt.Ģ.) – ulduzlar 

topası. Qazax dialektində karvan yolu adlanır [20, 

s.252]. 
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BARAMAÇILIĞA AĠD SÖZ VƏ TERMĠNLƏR 
 

QarıĢqa (Büt.Ģ.) – toxumdan təzə əmələ gələn qurd. 

QarıĢqa yuxusu (Nəza., D., Au., Yu.) – barama qur-

dunun birinci yuxusu. 

ġümĢürüt yuxusu (Nəza., D., Au., Yu.) // dü yuxusu 

(Q., N., Ç., Güz.) – barama qurdunun ikinci yuxusu. 

Kiçix xırıt (Büt.Ģ.) – barama qurdunun üçüncü 

yuxusu. 

Böyük xırıt (Büt.Ģ.) – barama qurdunun dördüncü 

yuxusu. 

Qəm yuxusu (Nəza., D., Au., Yu.) – barama qurdu-

nun sarığa baĢlamazdan əvvəl 1-2 saatlıq yuxusu. 

ġaxagetmə (N., D., Ay., Yu.) // sarığagetmə (Əks.Ģ.) – 

eyni mənada Ağcabədi rayonu Ģivələrində də iĢlədilir [61, s.48]. 

Doğrama (Nəza., D., Au., Yu.) – qarıĢqaya verilən 

xırda-xırda doğranmıĢ tut yarpağı. 

Ləçəx (Nəza., D., Au., Yu.) – üç gündən sonra bara-

ma qurduna verilən tut yarpaqlarının doğranmıĢ ləçəkləri. 

Yarımçubux (Nəza., D., Au., Yu) – səkkiz gündən 

sonra barama qurduna verilən kiçik doğranmıĢ tut 

çubuqları. 

ġax (Büt.Ģ.) – danaqıran və ya eĢĢək turpu kolundan 

olur. 

ġaxlama (Büt.Ģ.) – barama sarınmaq üçün qoyulan 

kol. ġaxlamax Ģəklində Ağcabədi [61, s.48] rayonu və Göy-

çay [96, s.19] Ģivələrində eyni mənada iĢlənir. 

NiĢan göstərmək (Au.) – Ģaxda ilk görünən barama. 

Dərməx (Nəza., D.. Au., Yu.) – baramanı yığmaq. 
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Sıvama (Nəza., D., Au., Yu.) – baramanı təmizləmək. 

KolbaĢı (Nəza., D., Au., Yu.) – kolun üstündə qalan tor. 

Künarramax (Nəza., D., Au., Yu.) – baramanın yeri-

ni dəyiĢmək. 

Künar (Nəza., D., Au., Yu.) – yarpağın yeyilmiĢ 

budaqları. 

Köynəx (Nəza., D., Au., Yu.) – ipək qurdunun 

üstündəki nazik pərdə. ġəki dialektinin QıĢlaq Ģivəsində də 

eyni mənanı verir [50, s.193]. 

Kəpənəx (Büt.Ģ.) – ipək qurdundan əmələ gələn 

kəpənək. 

Güdül (Büt.Ģ.) – sarığa gedən vaxt ipək qurdunda 

əmələ gələn xəstəlik. 

Ġrinnəmə (Au.) – ipək qurdu xəstəliyi. 

Susda (Nəza., D., Au., Yu.) – tam sarınmamıĢ 

barama. 

Əla növ barama (Büt.Ģ.). 

Birinci növ barama (Büt.Ģ.). 

Ġkinci növ barama (Büt.Ģ.). 

Qaraçıxar (Nəza., D., Au., Yu.) – üçüncü növ. 

Bırak (Nəza., D., Au., Yu.) – qurdu içərisində ölən 

barama. 

Baramaçı (Əks.Ģ.) // kümçü (T., N., Ç., Güz.) – bara-

ma qurdu bəsləyən adam. 

Barama damı (Əks.Ģ.) // kümxana (N., Ç., Güz.) – 

barama qurdu saxlanan yer. 
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ARIÇILIĞA AĠD TERMĠNLƏR 

Arıxana (Büt.Ģ.) – arı saxlanılan yer, bina. ġəki di-

alektində də arıxana deyilir [50, s.195]. 

Beçə (Büt.Ģ.) – yeni əmələ gəlmiĢ arı ailəsi. Göy-

çay Ģivələrində veçə adlanır [96, s.18]. 

Beçə balı (Büt.Ģ.) – gənc arı ailəsindən alınan ilk 

məhsul. 

Beçə Ģanı (Büt.Ģ.) – birinci dəfə çəkilmiĢ Ģan. 

Qısır arı (Büt.Ģ.) – beçə verməyən arı ailəsi. Göy-

çay Ģivələrində bu mənanı həm qısır, həm də höürə get-

məyən arı sözləri ifadə edir [96]. 

Dalax (C., P., Buz.) – arının əsas Ģanı 

doldurduqdan sonra düzəltdiyi əl böyüklüyündə Ģan. 

Erkəx arı (Büt.Ģ.) – erkək arı. Ana arı mayalan-

dıqdan sonra erkək arı pətəkdən qovulur. 

Erkəxləməx (Büt.Ģ.) – pətəkdə ana arı olmayanda 

arılar iĢə getmir və beləliklə məhsul olmur. 

Əkə arı (Büt.Ģ.) – iki, üç dəfədən artıq beçə verən 

arı ailəsi. Belə pətəkdən yüksək məhsul götürülür. 

KeĢməx (Büt.Ģ.) – arının uçuĢ bacası. 

Nəfəsdix (Büt.Ģ.) – arı pətəyinə hava daxil olması 

üçün qoyulan kiçik baca. 

Haramı (C.) – baĢqa arı ailələrinə basqın edib, on-

ların hazır məhsulları ilə qidalanmaq istəyən arı. Ordu-

bad dialektində də eyni mənada iĢlənir [20, s.419]. 
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ÇiĢ (Büt.Ģ.) – balsız Ģan. 

Cəng olma (Büt.Ģ.) – arı xəstəliyi. Soyuqda qalan 

arılar uça bilmədiklərindən belə adlanır. 

ġaarı (Büt.Ģ.) – Ģah arı. Ailəni idarə edən ana arı. 

Bu söz eyni mənada ġəki dialektində [50, s.195], 

Göyçay Ģivələrində [96, s.18] də iĢlənir. 

Qeyd: bölgə şivələrində işlənən bəzi sözlər (arı, 

ana arı, ana şan) ədəbi dillə müştərəkdir.  
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MƏRASĠMLƏRƏ AĠD OLAN SÖZLƏR 

a) Toy mərasiminə aid sözlər 

Elçi (Büt.Ģ.). 

Bəlgə (Büt.Ģ.) – oğlan evindən qız evinə göndərilən 

birinci niĢan. “Əvvəl bəlgə verrix, sora niĢan aparrıx” 

(Q.). ġəki rayonu Ģivələrində buna bəliyə // Ģəltə 

deyirlər [50, s.195]. 

Parça biĢmə (Büt.Ģ.) – toy baĢlamazdan əvvəl qız 

evində olan Ģənlik. Gəlinə paltar tikdirmə. 

Xına gecəsi (Q., Cava.) // xınayaxma (C.) – gəlin 

köçməmiĢdən bir gün əvvəl keçirilən gecə. “Bizzərdə 

xına gecəsi haquĢqa dellər, gülmey gellər, qız-gəlinnər 

əllərinə xına qollar” (Q.). 

Duvax (N.) // yaylıx qapma (Əks.Ģ.) – gəlin 

gələnin səhərisi günü onu görmək münasibətilə 

düzəldilən Ģənlik. 

Südpulu (Büt.Ģ.) – gəlin köçürülən vaxt oğlanın 

yaxın qohumu tərəfindən qız anasına verilən müəyyən 

miqdar pul. 

Cehiz (Büt.Ģ.) – qızın valideynlərinin ona bağıĢla-

dıqları müəyyən ev əĢyaları. 

Bəy (Büt.Ģ.) – evlənən oğlan toy günü belə adlanır. 

SağdıĢ (Büt.Ģ.) – evlənən oğlanın yanında duran 

evli kiĢi. 
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SolduĢ (Büt.Ģ.) – evlənən oğlanın yanında duran 

ikinci adam. “SolduĢ gərəx evlənməmiĢ oğlan ola” (D.). 

Yengə (Büt.Ģ.) – gəlin köçərkən onunla bərabər 

bəy evinə gedən yaĢlı qadına deyilir. 

Gəlin (Büt.Ģ.) – ərə verilən qız. 

Tabax (Büt.Ģ.) – oğlan evindən qız evinə aparılan 

tabaq. 

Bəy tabağı (Büt.Ģ.) – qız evindən oğlan evinə gəti-

rilən tabaq və yaxud xonça. 

Dizdəağı (Büt.Ģ.) – gəlin gətiriləndə, oğlan evində 

oğlanın yaxın adamları gəlinə “xoĢ gəldin” deyir və bu 

münasibətlə pul, müxtəlif hədiyyələr verirlər. 

Toybəyi (Büt.Ģ.) – toyu idarə edir. 

HaĢĢabaĢ (Büt.Ģ.) – ĢabaĢ, oynayanlara verilən pul. 

Gəlingörmə (Büt.Ģ.) – gəlin gələndən bir neçə gün 

sonra oğlanın yaxın adamları onu görməyə gəlirlər. 

Əlöppə (Büt.Ģ.) – gəlin gələnin üçüncü günü bəylə 

gəlinin gedib onun (gəlinin) ata-anasını görməsinə 

deyilir. 

b) Yas mərasiminə aid sözlər 

Ölü yeri (Büt.Ģ.) // hüzür yeri (N., Kouz.) – vəfat 

edən adamın evində keçirilən mərasim yeri. 

Ağı (N., Güz., Ç.) – vəfat edənin xatirəsini yad 

edib ağlamaq. 

Eysan (Büt.Ģ.) – vəfat edənin ruhunun Ģad olması 

üçün baĢsağlığına gələnlərə verilən yemək, ehsan. 
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Yasdama (Büt.Ģ.) – baĢsağlığına gələnlərin vəfat 

etmiĢ adamın ailəsinə gətirdiyi xərc (pul, qənd, çay, 

düyü, un, yağ, ət və s.). 

Üçü (Büt.Ģ.) – yasın üçü. 

Yeddisi (Büt.Ģ.) – yasın yeddinci günü. 

Qırx (Büt.Ģ.) – yasın qırxıncı günü. 

Qara bayram (Büt.Ģ.) – vəfat edənin qohumları 

Novruz bayramında onun xatirəsini yad edirlər. 
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NƏTĠCƏ 

Azərbaycanın dilçi alimləri ana dilinin elmi Ģəkildə 

öyrənilməsi sahəsində uzun illər elmi-tədqiqat iĢləri 

apararaq Azərbaycan dilinin qrammatikasını mükəmməl 

Ģəkildə yaradıblar. Bu sahədə dilimizin ayrı-ayrı dialekt-

lərinin öyrənilməsi də mühüm yer tutur. Azərbaycan di-

linin dialektləri özündə tarixiliyi, yüz illər boyu milli 

dəyərləri mühafizə etmiĢ ümumtürk mədəniyyətinin iz-

lərini qoruyub saxlamaqdadır. Bu baxımdan Naxçıvan 

dialekti də çox maraqlıdır. Naxçıvan dialektində termin 

səciyyəli sözləri toplayıb araĢdırarkən ümumtürk mədə-

niyyətinin ortaq oxĢarlıqlarına sıx-sıx rast gəlirik. Türk 

dilləri ilə müqayisəli Ģəkildə öyrəndiyimiz termin səciy-

yəli sözlərin əksəriyyəti ümumtürk mədəni irsinin daĢı-

yıcısıdır. Əkinçilik, heyvandarlıq, arıçılıq, dulusçuluq, 

adət-ənənələrimizə aid olan sözlərin arxasında böyük bir 

mədəniyyət dayanır. Topladığımız termin səciyyəli söz-

lər söylədiklərimizin bir nümunəsidir. 

Naxçıvan rayonu Ģivələrində terminoloji səciyyə 

daĢıyan leksika olduqca zəngindir. Həmin leksikanın 

aĢağıdakı xüsusiyyətlərini qeyd etmək olar. 

a) Rayon Ģivələrində terminlərin çox hissəsi dialekt 

xüsusiyyəti daĢıyırlar. Məsələn, gülbəsər (xiyar), qədələ 

(kiçik küpə), ələz (ot), künar (yarpaqları yeyilmiĢ tut 

budaqları) və s. 
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b) Köhnə dövrlə bağlı olan sözlər leksikada özünü 

göstərir. 

c) Rayon Ģivələrindəki terminlərin bir qismi ədəbi 

dillə müĢtərəkdir. 

d) Dialekt xüsusiyyəti daĢıyan bəzi sözlər Azər-

baycan dilinin baĢqa dialektlərində də iĢlənir. Məsələn, 

qıra, kələkey, güzəm, qəfxana və s. 

e) Naxçıvan rayon Ģivələrindəki terminlərin, əsasən 

maldarlıqla bağlı olan terminlərin bir qismi ümumtürk 

sözləridir. Məsələn, inək, qoyun, at, day və s. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

196 

ĠSTĠFADƏ EDĠLMĠġ ƏDƏBĠYYAT 

Azərbaycan dilində 

1. Abbasov N.Ə. Mədəniyyət siyasəti və mənəvi 

dəyərlər. Monoqrafiya. Bakı: Təknur, 2009. 

2. Adil Abdulla Əl-Fəlah. Heydər Əliyev və milli-

mənəvi dəyərlər. Bakı, Qismət, 2007. 

3. Aslanova R. Yeni mədəniyyət məkanına inteq-

rasiya. Bakı, Nurlan, 2007. 

4. Atalar sözləri. Bakı, Bakı iĢçisi, 1926. 

5. Ataşov X.B. Ġdarəetmə elmi və rəhbər əməyi (Elmi-

təcrübi tezislər toplusu). Bakı: Elm, 2011.  

6. Avropada mədəniyyət siyasəti və təmayülləri 

Kompendiumu, 10-cu nəĢr, Azərbaycan Respub-

likası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Bakı: 

“Çinar-Çap”, 2008. 

7. Azərbaycan etnoqrafiyası. Üç cilddə. I cild. Bakı, 

“ġərq-Qərb”, 2007. 

8. Azərbaycan etnoqrafiyası. Üç cilddə. II cild. Bakı, 

“ġərq-Qərb”, 2007. 

9. Azərbaycan etnoqrafiyası. Üç cilddə. III cild. 

Bakı, “ġərq-Qərb”, 2007. 

10. Azərbaycan folkloru antologiyası: Naxçıvan 

folkloru, I cild. Naxçıvan, “Əcəmi” nəĢriyyatı, 

2010. 



 

 

 

 

 

197 

11. Azərbaycan folkloru antologiyası, II kitab (Ġraq-

тürkman cildi). Bakı, “Nurlan”, 2009. 

12. Azərbaycan folklorşünaslığı (müntəxəbat). Bakı, 

ADPU nəĢri, 2000. 

13. Azərbaycan sovet ensiklopediyası: 10 cilddə, III c., 

Bakı: ASE-nin baĢ redaksiyası, 1979.  

14. Azərbaycanda mədəniyyət siyasəti. Azərbaycan 

Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 

nəĢri. Bakı: Nağıl evi, 2004. 

15. Azərbaycan Respublikası (1991-2001). Bakı: Yeni 

nəĢrlər evi, 2001. 

16. Azərbaycan XXI əsrin və üçüncü minilliyin ayrı-

cında. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər 

Əliyevin yeni əsr və üçüncü minillik münasibətilə 

Azərbaycan xalqına müraciəti. Bakı, Ġqtisad 

Universiteti nəĢriyyatı, 2001. 

17. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı. 

“Ədəbiyyat qəzeti”, 13 avqust 2001-ci il. 

18. Azərbaycan xalq ədəbiyyatından bayatılar. 

Azərbaycan Ədəbiyyatı Cəmiyyətinin nəĢriyyatı, 

Bakı, 1925. 

19. Azərbaycan dilinin qərb qrupu dialekt və Ģivələri. 

Bakı, 1967. 

20. Azərbaycan dilin dialektoloji lüğəti. Bakı, 1964. 

21. Azərbaycan dialektologiyasına aid materiallar. 

Bakı, 1964. 

22. ADQQDġ, s. 232. 



 

 

 

 

 

198 

23. Bakıda “XXI əsr: ümidlər və çağırıĢlar” devizi ilə 

Beynəlxalq Humanitar Forum öz iĢinə baĢlamıĢdır. 

“Respublika” qəzeti, 11 oktyabr 2011-ci il, № 218 

(4222). 

24. Babayev S. Qədim diyarın təbiəti. Bakı, 1970. 

25. BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının Təhsil, Elm və 

Mədəniyyət TəĢkilatının BaĢ Konfransının 33-cü 

sessiyasında qəbul edilmiĢ “Mədəni özünüifadə 

müxtəlifliyinin qorunması və təĢviqi haqqında” 

konvensiya (Paris, 20 oktyabr 2005-ci il). www.e-

qanun.az/files/framework/.../f_19041.htm 

26. Cəfərli Məhərrəm. “Folklorumuz bizim milli 

kimliyimizdir. “Lent.az” (Müsahibə), 24 fevral 

2009-cu il.  

27. Cəfərov N. Azərbaycan mədəniyyəti məsələləri. 

Bakı: BDU, 2000.  

28. Cəfərov S. Müasir Azərbaycan dili (Leksika). Bakı, 

1970. 

29. Çəmənzəminli Yusif Vəzir. Əsərləri. Üç cilddə. 

Üçüncü cild. Bakı: Elm, 1977. 

30. Dəmirov İ., Şükürov C. Dərman bitkiləri. Bakı, 

1979. 

31. Əfəndiyev P. Azərbaycan folklorĢünaslığı (1920-

1930-cu illər). Bakı, ADPU nəĢri, 1997. 

32. Əskər Ramiz. Mahmud KaĢğarinin “Divanü lüğat-

it-türk” əsəri üzrə biblioqrafik və qrammatik 

göstərici. Bakı: AMEA-nın Folklor Ġnstitutu, 2008. 

http://www.e-qanun.az/files/framework/.../f_19041.htm
http://www.e-qanun.az/files/framework/.../f_19041.htm


 

 

 

 

 

199 

33. Əskər Ramiz. Mahmud KaĢğari və onun “Divanü 

lüğat-it-türk” əsəri. Bakı: AMEA-nın Folklor 

Ġnstitutu, 2008. 

34. Gəncalp Güntay. Millət olmağın əsasını ədəbiyyat təĢkil 

edir. AZADĠNFORM-un müxbiri Nigar Ġsfəndiyarqızı 

ilə müsahibə http://www.azadinform.az/news/a-

26191.html 

35. Gəncalp G. Mədəniyyət və kültür qavramları 

üzərinə.http://www.almaqezeti.com/?mod=view&i

d=5019. 

36. Göyalp Z. Türkçülüyün əsasları. Bakı: Maarif, 1991.  

37. Hacıbəyli Ceyhun bəy. Qarabağın dialekti və 

folkloru (Qafqaz Azərbaycanı). Bakı, Ozan, 1999.  

38. Hacıbəyli Ceyhun bəy. SeçilmiĢ əsərləri 

(Mühacirət dövrü). Bakı, Elm, 2006.  

39. Heydər Əliyev və Şərq: 6 cilddə. IV kitab: Ġran 

Ġslam Respublikası / tərt.-müəl. Q.Allahverdiyev, 

V.Sultanzadə; red. M.Qurbanlı. Bakı: ÇaĢıoğlu, 

2005. 

40. Həsənzadə Nəriman. Kulturologiya (Dünya 

mədəniyyəti tarixi). Dərslik. Bakı, 2005. 

41. Hüseynova A.H. Ceyhun bəy Hacıbəylinin 

folklorĢünasliq irsi. Bakı Universitetinin Xəbərləri, 

Humanitar elmlər seriyası 2011, № 4, s. 39-45. 

42. Xаlq yаddаşının izləri (Miflər, əfsаnələr, nаğıl-

lаr...). Fоlklоr tоplusu (Tоplаyаn və nəĢrə hаzır-

lаyаn: Məhsəti Ġsmаyıl). Bаkı, Еlm, 2005. 

http://www.azadinform.az/news/a-26191.html
http://www.azadinform.az/news/a-26191.html
http://www.almaqezeti.com/?mod=view&id=5019
http://www.almaqezeti.com/?mod=view&id=5019


 

 

 

 

 

200 

43. Xəlilli Şahin. Folklorda tarix və tarixdə folklor. 

“Azərbaycan folkloru Avropa sivilizasiyası kon-

tekstində” mövzusunda elmi-praktiki konfransın 

materialları. Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının Folklor institutu (21 dekabr 2011-

ci il). Bakı, Nurlan, 2011, s.167-178.  

44. Xəlilov H. Azərbaycan Tədqiq və Tətəbbö 

Cəmiyyətinin fəaliyyətində ədəbiyyat məsələləri. 

Fil.elm.nam. … dis. Bakı, 2001. 

45. Xəlilov S.S. Fəlsəfə: tarix və müasirlik (Fəlsəfi 

komparativistika). Bakı: Azərbayсan Universiteti, 

2006.  

46. Xəlilov S.S. Mənəviyyat fəlsəfəsi. Bakı: Azərbay-

can Universiteti, 2007.  

47. Xəlilov S.S. Sivilizasiyalararası dialoq. Bakı: 

Adiloğlu, 2009.  

48. Xəlilov S.S. ElmĢünaslığa giriĢ. Bakı: ÇaĢıoğlu, 

2010.  

49. İsayeva Nigar. XX əsr Azərbaycan hekayəçiliyi və 

folklor. Bakı: Uğur, 2008. 

50. İslamov M. Azərbaycan dilinin Nuxa dialekti. 

Bakı, 1968. 

51. İsmayıl Məhsəti Rüstəm qızı. Naxçıvan əfsanələri. 

Bakı: Еlm, 2008. 

52. İsmayilov Hüseyn, Rzasoy Seyfəddin. Naxçıvan 

folkloru antologiyası. “Azərbaycan” qəzeti, 31 

mart 2010-cu il. 



 

 

 

 

 

201 

53. İsmayılova Sima. Müstəqillik illərində folklor-

Ģünaslıq biblioqrafik mənbələrdə. s. 132-140.  

54. Kaşğari Mahmud. Divanü lüğat-it-türk. Dörd 

cilddə, I cild (Tərcümə edən və nəĢrə hazırlayan: 

Ramiz Əskər). Bakı: Ozan, 2006. 

55. Kaşğari Mahmud. Divanü lüğat-it-türk. Dörd 

cilddə, II cild (Tərcümə edən və nəĢrə hazırlayan: 

Ramiz Əskər). Bakı: Ozan, 2006. 

56. Kaşğari Mahmud. Divanü lüğat-it-türk. Dörd 

cilddə, III cild (Tərcümə edən və nəĢrə hazırlayan: 

Ramiz Əskər). Bakı: Ozan, 2006. 

57. Kaşğari Mahmud. Divanü lüğat-it-türk. Dörd 

cilddə, IV cild (Tərcümə edən və nəĢrə hazırlayan: 

Ramiz Əskər). Bakı: Ozan, 2006. 

58. Qarayev Yaşar. Tarix: yaxından və uzaqdan. Bakı: 

Sabah, 1996. 

59. Qarayev Yaşar. Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və 

XX yüzillər (Ġki min ili tamamlayan iki yüz il – 

XIX və XX yüzillər). Bakı: Elm, 2002. 

60. Qarayev Yaşar. Erkən türk təsəvvüf kültürü – 

yəsəvilik. “Mədəniyyət dünyası”, VII buraxılıĢ, 

Bakı, ADMĠU, 2003, s. 38-55. 

61. Quliyev İ.K. Ağcabədi rayonu Ģivələrinin 

leksikasından (Termin səciyyəli sözlər). ADU 

NəĢriyyatı, “Elmi əsərlər” (Dil və ədəbiyyat 

seriyası), № 6, 1976. 



 

 

 

 

 

202 

62. Mehdiyev R. Ġctimai və humanitar elmlər: zaman 

kontekstində baxıĢ // “Fəlsəfə və sosial-siyasi 

elmlər”, 2009, № 4, s. 9-32. 

63. Mehdiyev R. Fəlsəfə. Dərs vəsaiti. Bakı: ġərq-

Qərb, 2010.  

64. Mədəniyyətimizin və mədəni incilərimizin hamisi. 

Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədə-

niyyətinin Dostları Fondunun prezidenti, 

YUNESKO və ĠSESKO-nun xoĢməramlı səfiri, 

Milli Məclisin deputatı, Azərbaycanın birinci xanı-

mı Mehriban Əliyevanın mədəniyyət sahəsində 

fəaliyyəti (Tərtibçi və elmi redaktor: Sevda Məm-

mədəliyeva). Bakı, “Nurlar” NəĢriyyat-Poliqrafiya 

Mərkəzi, 2007. 

65. Mədəni irsin qorunmasına dair normatik hüquqi 

aktlar toplusu (1 sentyabr 2001-ci ilədək olan 

vəziyyətə görə) Bakı: Elm, 2001. 

66. Mədəni müxtəliflik sosial-siyasi dəyər kimi. 

Kulturoloqların II Milli Forumu (Beynəlxalq elmi-

praktiki konfrans, Bakı, 3 iyun 2010-cu il). Bakı: 

Elm, 2010. 

67. Mədəniyyət və Turizm fəaliyyətinə dair qanunlar 

toplusu. Bakı: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 

Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzi, 2007. 

68. Mədəniyyət haqqında Azərbaycan Respublika-

sının Qanunu. “Azərbaycan” qəz., № 86, 18 aprel 

1998-ci il.  



 

 

 

 

 

203 

69. Məmmədov A. Kultural krizis simptomları (“kul-

tura”, yoxsa mədəniyyət”?). Kulturoloqların II 

Milli Forumu “Mədəni müxtəliflik: sosial-siyasi 

dəyər kimi”. Bakı, 3 iyun 2010-cu il, s.149-153. 

70. Məmmədov F. Mədəniyyət və dövlət (kadrlar 

hazırlanması və idarəetmə problemləri). “Mədə-

niyyət dünyası” elmi məqalələr toplusu, IV 

buraxılıĢ, Bakı, 2002, s. 13-21. 

71. Məmmədov F. Kulturologiya effektivli həyat və 

fəaliyyətə aparan yol kimi (təriflər, düsturlar, 

mədəniyyət müddəaları, ayrı-ayrı məqalə, məruzə 

və çıxıĢlar). Bakı: Çiraq, 2008, 432.  

72. Məmmədova F.R. Azərbaycan mühacirətinin 

kulturoloji irsində dil problemi. Bakı: Elm, 2006. 

73. Məmmədova F.R. Azərbaycan mühacirətinin elmi-

nəzəri tədqiqatlarında dil kulturoloji baxıĢlar 

kontekstində. Kulturologiya elm. Nam. ... dis. 

Avtoref. Bakı: 2007. 

74. Məmmədova S. MədəniyyətĢünaslıq. Bakı: 

“Kooperasiya” nəĢriyyatı, 2001.  

75. Məmmədzadə M.B. Milli Azərbaycan hərəkatı. 

Bakı: Nicat, 1992. 

76. Milli-mənəvi dəyərlərin təbliğində kitabxanaların 

rolu / tərt. Ed. N.AlıĢova; ixtisas red. Və bur. Məs. 

K.Tahirov; red. A.Abdullayeva. M.F.Axundov 

adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. Bakı, 2011. 



 

 

 

 

 

204 

77. Naxçıvan ensiklopediyası. 2 cilddə, cild 1. Azər-

baycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan 

Bölməsi (Азярбайcан Республикасынын Президенти 

Илщам Ялийевин “Нахчыван Мухтар Респуб-

ликасынын 80 иллик йубилейинин кечирилмяси 

щаггында” 2004-cц ил 9 феврал тарихли Sярянcамы 

иля тясдиг едилмиш тядбирляр планына ясасян чап 

олунур). Naxçıvan, 2005. 

78. Naxçıvan ensiklopediyası. 2 cilddə, cild 2. Azər-

baycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan 

Bölməsi (Азярбайcан Республикасынын Президенти 

Илщам Ялийевин “Нахчыван Мухтар Респуб-

ликасынын 80 иллик йубилейинин кечирилмяси 

щаггында” 2004-cц ил 9 феврал тарихли Sярянcамы 

иля тясдиг едилмиш тядбирляр планына ясасян чап 

олунур). Naxçıvan, 2005. 

79. Naxçıvan abidələri ensiklopediyası. Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi. 

Naxçıvan, 2008. 

80. Naxçıvan MSSR qrupu dialekt və şivələri. Bakı, 

1962. 

81. Nəbiyev A.M. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı. I hissə. 

Bakı, Turan, 2002. 

82. Orucova Səhər. Folklorun toplanması və nəĢri 

tarixindən. s.114-120. 

83. Prezident Ġlham Əliyev və mədəniyyət. 2 cilddə (I 

cild). Qəbullar, nitqlər, çıxıĢlar, görüĢ və 



 

 

 

 

 

205 

mərasimlər, səfərlər, müsahibələr. Bakı, “ĠDEAL-

PRĠNT”, 2008, 506 s.; (II cild). Təbriklər, 

Qanunlar, Fərmanlar, Sərəncamlar. Bakı, “ĠDEAL-

PRĠNT”, 2008.  

84. Rəcəbov Ə. Dil, Ģüur, cəmiyyət, tarix. Bakı: AzərnəĢr, 

1993. 

85. Rəsulzadə M.Ə. Əsərləri. II cild (Toplayanı, ərəb 

əlifbasından latın əlifbasına çevirəni, ön sözün 

müəllifi ġirməmməd Hüseynov). Bakı: ġirvannəĢr, 

2001. 

86. Robert Kandyus, Laria Fink. XX əsrin ədəbi 

tənqidi. Modernizm dövrü (Çevirəni: Məsiağa 

Məhəmmədi). “Sənət qəzeti”, 21 sentyabr – 02 

oktyabr 2008-ci il, № 01 (067). s. 17, 22-23. 

87. Rüstəmov Yusif. Fəlsəfənin əsasları (mühazirə 

kursu). Bakı: “Nurlar” NəĢriyyat-Poliqrafiya 

Mərkəzi, 2007. 

88. Süleymanlı M.A. Kulturoloji irsimizin qaynaq-

larına doğru. “Mədəniyyət dünyası”, VIII buraxılıĢ. 

Bakı: ADMĠU, 2004, s. 3-7. 

89. Süleymanlı M.A. ModernləĢmənin etnoqrafik amil-

lərinə dair. “Azərbaycan arxeologiya və etnoqra-

fiyası” (AMEA Arxeologiya və Etmoqrafiya 

Ġnstitutu), Bakı, 2010, № 1, s. 188-195. 

90. Süleymanlı M.A. Azərbaycan kulturoloji fikir 

tarixindən (XX əsrin əvvəlləri). Bakı, “Nafta-

Press”, 2011. 



 

 

 

 

 

206 

91. Süleymanlı M.A. Kulturoloji irsin tədqiqi problem-

ləri (XX əsrin əvvəllərinin mənbələri əsasında). 

Bakı, “Nafta-Press”, 2011. 

92. Süleymanlı M.A. Sosial-mədəni sahənin idarə 

olunması (Mədəniyyət kontekstində). Dərslik. 

Bakı: ADMĠU, 2011. 

93. Süleymanlı M.A. XX əsrin əvvəllərində 

Azərbaycan kulturoloji fikri. Kulturologiya üzrə 

elm. Dok. ... dis. Bakı, 2013. 

94. Şirəliyev M. Azərbaycan dialektologiyasının 

əsasları. Bakı, 1962. 

95. Şirəliyev M. Bakı dialekti. Bakı, 1957. 

96. Vəliyev A.H. Azərbaycan dialektologiyasına aid 

materiallar (Leksika). Bakı, 1960. 

97. Vəliyev V. Azərbaycan folkloru. Bakı, Maarif, 

1985. 

98. YUNESKO-nun “Ümumdünya mədəni və təbii 

irsin qorunması haqqında” Konvensiyasına 

Azərbaycan Respublikasının qoĢulması barədə 

Azərbaycan Respublikası milli məclisinin qərarı (6 

dekabr 1993-cü il, № 764). 

99. Zeynallı H. Azərbaycan “El ədəbiyyatı”. “Maarif 

iĢçisi” jurnalı, 1926, № 11. 

100. Zeynallı H. Ağız ədəbiyyatı. “Maarif və 

mədəniyyət” jurnalı, 1926, № 8. 

 

 



 

 

 

 

 

207 

Türk dilində 

101. Ağaoğlu A. Üç medeniyet. Ġstanbul: Milli Egitim 

Basımevi, 1972. 

102. Anadol Cemal, Abbasova Fazile. Türk Kültür ve 

Medeniyeti. Ġkinci Baskı. Ġstanbul: Kültür Sanat 

Yayıncılık, 2002. 

103. Caferoğlu Ahmet. Tehlil ve tenkitler, “Azerbaycan 

Yurt Bilgisi”, Ġstanbul: 1932, yıl 1, sayı 11, s. 408.  

104. Caferoğlu Ahmet. ġarkta ve Garpta azeri tetkikleri, 

“Azerbaycan yurt bilgisi”, Ġstanbul: 1934, sayı 27, 

s. 96-102; sayı 28, s.136-141, sayı 29, s. 197-200, 

sayı 30, s. 233-238; Emin Bilgic. Milli Kültür 

Davamız. Ġstanbul, 1986. 

105. Kafesoğlu İbrahim. Türk Milli Kültürü. Ġstanbul: 

Boğaziçi Yayınları, 1996. 

106. Resulzade M.E. Azerbaycan Kültür Gelenekleri. 

“Azerbaycan kültür derneği”nin teĢebbüsü ile, 28 

mayıs 1949 da, Ankara Halkevi binasında verilen 

konferans. Ankara: Sipahi matbaası, 1949. 

107. Resulzade M.E. Türk kültür birliği. “Azerbaycan”, 

Ankara, Yıl: 2, Eylül, 1953, sayı: 6 (18), s.1-3; 

“Mədəniyyət dünyası”, VII buraxılıĢ, Bakı: 

ADMĠU, 2003, s. 11-12. 

108. Turhan M. Kültür değiĢmeleri (Sosyal Psikoloji 

Bakımından Bir Tetkik). 4. Bskı. Ġstanbul: Çamlıca 

Yayınları, 2002, 270 s.; Türk ədəbiyyatı, sayı 124, 

Ġstanbul, 1984, s. 9-13. 



 

 

 

 

 

208 

 

Rus dilində 

109. Аникин В.П. Народная мудрость. Пословиüы и 

поговорки народов Востока. Из-во Восточная 

литература. М., 1961. 

110. Баскаков Н.А. Введение в изучение тюркских 

языков. М., 1969. 

111. Гагаузско-русско-молдавский словарь.           

M., 1973. 

112. Губогло М. Гагаузская терминология по ското-

водству. Тюркская лексикология и лексикогра-

фия. М., 1971, с.221 (AraĢdırmada iĢlənən qaqauz, 

türkmən və türk sözləri adları qeyd edilmiĢ lüğət-

lərdən ötürülmüĢdür). 

113. Исторические развитие лексики тюркских 

языков. M., 1961. 

114. Смирнов К.Н. «Материалы по истории и этно-

графии Нахичеванского края». Баку, «Озан», 

1999, ст. 156. 

115. Турецко-русский словарь. М., 1968. 

116. Тюркская лексикология и лексикография.        

М., 1971. 

 

İnternet materialları 

117. www.e-qanun.az/files/framework/.../f_19041.htm 

“Mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin qorunması və 

http://www.e-qanun.az/files/framework/.../f_19041.htm


 

 

 

 

 

209 

təĢviqi haqqında” Konvensiya (Paris, 20 oktyabr 

2005-ci il). 

118. http://az.wikiquote.org/wiki/Heyd%C9%99r_%C6

%8Fliyev  

119. Mədəniyyət və sivilizasiya – Hüquq – Kitablar – 

Kitabxana – Marketing: 

http://www.google.az/search?client=opera&rls=en&q

=M%C9%99d%C9%99niyy%C9%99tmədəniyyətv%

C9%99mədəniyyətsivilizasiyamədəniyyət-

mədəniyyətH%C3%Bcquqmədəniyyət-

mədəniyyətKitablarmədəniyyət-

mədəniyyətKitabxanamədəniyyət-

mədəniyyətMarketing&sourceid=opera&ie=utf-

8&oe=utf-8&channel=suggest 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://az.wikiquote.org/wiki/Heyd%C9%99r_%C6%8Fliyev
http://az.wikiquote.org/wiki/Heyd%C9%99r_%C6%8Fliyev
http://marketing.ucoz.org/load/23-1-0-208
http://marketing.ucoz.org/load/23-1-0-208
http://www.google.az/search?client=opera&rls=en&q=M%C9%99d%C9%99niyy%C9%99t+v%C9%99+sivilizasiya+-+H%C3%BCquq+-+Kitablar+-+Kitabxana+-+Marketing&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
http://www.google.az/search?client=opera&rls=en&q=M%C9%99d%C9%99niyy%C9%99t+v%C9%99+sivilizasiya+-+H%C3%BCquq+-+Kitablar+-+Kitabxana+-+Marketing&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
http://www.google.az/search?client=opera&rls=en&q=M%C9%99d%C9%99niyy%C9%99t+v%C9%99+sivilizasiya+-+H%C3%BCquq+-+Kitablar+-+Kitabxana+-+Marketing&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
http://www.google.az/search?client=opera&rls=en&q=M%C9%99d%C9%99niyy%C9%99t+v%C9%99+sivilizasiya+-+H%C3%BCquq+-+Kitablar+-+Kitabxana+-+Marketing&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
http://www.google.az/search?client=opera&rls=en&q=M%C9%99d%C9%99niyy%C9%99t+v%C9%99+sivilizasiya+-+H%C3%BCquq+-+Kitablar+-+Kitabxana+-+Marketing&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
http://www.google.az/search?client=opera&rls=en&q=M%C9%99d%C9%99niyy%C9%99t+v%C9%99+sivilizasiya+-+H%C3%BCquq+-+Kitablar+-+Kitabxana+-+Marketing&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
http://www.google.az/search?client=opera&rls=en&q=M%C9%99d%C9%99niyy%C9%99t+v%C9%99+sivilizasiya+-+H%C3%BCquq+-+Kitablar+-+Kitabxana+-+Marketing&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
http://www.google.az/search?client=opera&rls=en&q=M%C9%99d%C9%99niyy%C9%99t+v%C9%99+sivilizasiya+-+H%C3%BCquq+-+Kitablar+-+Kitabxana+-+Marketing&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest


 

 

 

 

 

210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

211 

 

 

MÜNDƏRĠCAT 

 
ÖN SÖZ .......................................................................................................... 3 
MĠLLĠ-MƏDƏNĠ ĠRS SAHƏSĠNDƏ DÖVLƏT MƏDƏNĠYYƏT 

SĠYASƏTĠ ...................................................................................................... 7 
MƏDƏNĠ ĠRSĠN TƏDQĠQĠ MƏSƏLƏLƏRĠ ...............................................29 
MĠLLĠ-MƏDƏNĠ VARLIĞIN MÜHAFĠZƏSĠNDƏ DĠL AMĠLĠ ................57 
Dilin kulturoloji mahiyyəti ........................................................................57 

AZƏRBAYCAN DĠLĠNĠN DĠGƏR DĠLLƏR ARASINDAKI YERĠ ...........62 
FOLKLORUN TOPLANMASI MƏSƏLƏLƏRĠ..........................................68 
Folklor və etnoqrafik irs.............................................................................68 

ĠXTĠSARLAR ..............................................................................................115 
Kənd adlarının ixtisarı .............................................................................115 

NAXÇIVAN DĠALEKTĠNĠN TERMĠNOLOJĠ LEKSĠKASI .....................117 
NAXÇIVAN ġĠVƏLƏRĠNDƏ ĠġLƏNƏN BƏZĠ TERMĠN SƏCĠYYƏLĠ 

SÖZLƏRĠN BAġQA QOHUM DĠLLƏRLƏ MÜQAYĠSƏSĠ ....................123 
ƏKĠNÇĠLĠYƏ AĠD TERMĠNLƏR ..............................................................128 
a) Bostan və tərəvəz məhsullarının adları ................................................128 
b) Dənli bitkilər, taxılçılığa aid söz və terminlər .....................................130 
c) BaĢqa dənli bitkilər ..............................................................................131 

TAXILÇILIQLA ƏLAQƏDAR OLAN BAġQA SÖZLƏR .......................131 
BECƏRMƏ VƏ SUVARMA ĠLƏ ƏLAQƏDAR OLAN SÖZ VƏ 

TERMĠNLƏR ..............................................................................................132 
BAĞÇILIQ VƏ ÜZÜMÇÜLÜYƏ AĠD SÖZ VƏ TERMĠNLƏR ...............133 
Üzüm növləri ...........................................................................................134 
Alma növləri ............................................................................................136 
Armud növləri ..........................................................................................136 
Qoz növləri ..............................................................................................137 
Alça növləri .............................................................................................137 
Ərik növləri ..............................................................................................138 
Tut növləri ...............................................................................................139 
BaĢqa meyvə növləri ................................................................................139 
Üzümdə olan xəstəliklər ..........................................................................140 

HEYVANDARLIQ .....................................................................................141 
YaĢa görə inəyin növləri ..........................................................................141 



 

 

 

 

 

212 

Rəng və baĢqa əlamətlərinə görə inək növləri .........................................142 
YaĢa görə camıĢ növləri ...........................................................................142 

MAL-QARADAN ALINAN MƏHSULLAR .............................................142 
Bunlara aid söz və terminlər ....................................................................143 

YAġA GÖRƏ QOYUN VƏ KEÇĠ NÖVLƏRĠ ...........................................145 
a) Qoyun növləri ......................................................................................145 
b) Keçi növləri .........................................................................................146 

QOYUN VƏ KEÇĠNĠN RƏNGLƏRĠ VƏ BAġQA ƏLAMƏTLƏRĠ .........147 
a) Rənginə görə qoyun növləri .................................................................147 
b) Müxtəlif əlamətinə görə qoyun növləri ...............................................148 
c) Yelininə görə qoyun növləri ................................................................149 
a) Rənginə görə keçi növləri ....................................................................150 
b) BaĢqa əlamətinə görə keçi növləri .......................................................150 

AT VƏ EġġƏYĠN NÖV VƏ ƏLAMƏTLƏRĠ ............................................151 
a) YaĢa görə at növü ................................................................................151 
b) Əlamətinə görə at adları ......................................................................151 
c) Rənginə görə at adları ..........................................................................151 
ç) At yeriĢləri ...........................................................................................152 
d) YaĢa görə eĢĢək növü ..........................................................................152 

MAL-QARANIN SAXLANDIĞI YERLƏR VƏ BURADA GÖRÜLƏN 

ĠġLƏR ..........................................................................................................152 
KÖÇƏRĠLĠKLƏ ƏLAQƏDAR OLAN SÖZLƏR ......................................154 
KÖÇƏRĠLĠKLƏ ƏLAQƏDAR OLAN DÖVRLƏR ...................................154 
BĠTKĠ ADLARI ...........................................................................................154 
a) Ot və çiçək adları .................................................................................155 
b) Ağac adları ..........................................................................................158 
c) Kol adları .............................................................................................158 

DƏRMAN BĠTKĠLƏRĠNĠN ADLARI VƏ BUNLARDAN HAZIRLANAN 

DƏRMANLAR ............................................................................................160 
XƏSTƏLĠKLƏR. BUNLARIN TƏZAHÜRÜ VƏ MÜALĠCƏSĠNƏ AĠD 

SÖZLƏR ......................................................................................................164 
a) Ġnsan xəstəlikləri ..................................................................................164 
b) Heyvan xəstəlikləri ..............................................................................167 

TOXUCULUĞA AĠD SÖZ VƏ TERMĠNLƏR ..........................................169 
a) Toxuculuqda lazım olan materiallar ....................................................169 
b) Toxuculuqda istifadə edilən əĢya və alət adları ...................................171 

VƏHġĠ HEYVAN, QUġ VƏ HƏġƏRAT ADLARI ...................................177 
a) VəhĢi heyvan adları .............................................................................177 



 

 

 

 

 

213 

b) VəhĢi quĢ adları ...................................................................................177 
c) HəĢərat adları .......................................................................................178 

MƏĠġƏT LEKSĠKASINA AĠD SÖZLƏR ..................................................180 
Binaların, evlərin hissələri və tikinti materialları .....................................180 

ASTRONOMĠK ADLAR ............................................................................185 
BARAMAÇILIĞA AĠD SÖZ VƏ TERMĠNLƏR .......................................187 
ARIÇILIĞA AĠD TERMĠNLƏR .................................................................189 
MƏRASĠMLƏRƏ AĠD OLAN SÖZLƏR ...................................................191 
a) Toy mərasiminə aid sözlər ...................................................................191 
b) Yas mərasiminə aid sözlər ...................................................................192 

NƏTĠCƏ ......................................................................................................194 
ĠSTĠFADƏ EDĠLMĠġ ƏDƏBĠYYAT .........................................................196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

214 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telman  Nəsirulla oğlu QULĠYEV 
 

MĠLLĠ-MƏDƏNĠ ĠRS 

VƏ DĠL AMĠLĠNƏ KULTUROLOJĠ BAXIġ 

 (Naxçıvan dialektinin terminoloji 

leksikası nümunəsində) 

 

 

 
“Ziya” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi 

ziyamika@mail.ru 

050 315 15 22 

Direktor:    Sevda Mıkayilqızı 

Tərtibat:  Şamıl Qurbanov 

Format 60x84 16/1,   13.5 ç.v,  300 əd 

 


