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BAġLICA YOLLARINDAN BĠRĠ KĠMĠ 
 

Ġqtisadi inkiĢaf və sosial dayanıqlılıq strategiyasını özündə ehtiva edən, 

ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə hesablanmıĢ regional isla-

hatlar, baĢqa sözlə desək, dövlətin həyata keçirdiyi regional siyasət regionla-

rın daxili resurslarının iqtisadi dövriyyəyə cəlb olunması, regionların sosial 

tələbatlarının ödənilməsi, məskunlaĢma problemlərinin yaxĢılaĢdırılması və ta-

razlı inkiĢafın təmin edilməsi kimi məsələlərinin həllini əhatə edir və tədqiqat 

obyekti kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Məhz bu baxımdan məqalədə Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz 

tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlətin həyata keçirdiyi 

regional islahatların son 14 il ərzindəki gediĢi nəzərdən keçirilmiĢ, regional 

islahatların məqsədi və həyata keçirilmə zəruriliyi araĢdırılmıĢdır. Elmi 

məqalədə respublika bölgələrinin inkiĢafını hədəfləyən regional islahatlar sə-

naye-istehsal müəssisələrinin yaradılması kontekstində tədqiq edilmiĢ, Naxçı-

van Muxtar Respublikasının aqrar bölgədən sənaye regionuna çevrilməsi kimi 

keyfiyyət dəyiĢikliyi təhlil edilmiĢ, regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət 

Proqramlarının reallaĢdırılması nəticəsində əldə edilən nailiyyətlər nəzərdən 

keçirilmiĢdir. 

Məqalədə təkcə ölkəmizə xas olmayan, baĢqa sözlə desək, iqtisadi inkiĢaf 

nəticəsində meydana gələn, qaçınması mümkünsüz və sosial ədalət baxımından 

arzu olunmayan regionlararası sosial-iqtisadi fərqlilik problemi araĢdırılmıĢ, 

mənfi təsirləri qeyd olunmuĢ, tarazlı inkiĢafın təmin edilməsi istiqamətində 

dövlətin üzərinə düĢən vəzifələr göstərilmiĢ, həmçinin regionların inkiĢaf 

səviyyəsindəki fərqlərin azaldılması və tarazlı inkiĢafın təmin edilməsi yolu 

kimi sənaye-istehsal müəssisələrinin ərazi üzrə proporsional yerləĢdirilməsi 

təklifi irəli sürülmüĢdür.   

Açar sözlər: regional siyasət, regional islahatlar, regional sosial-

iqtisadi inkiĢaf, regional fərqlilik, tarazlı inkiĢaf, sənaye-istehsal müəssisələri    
 

 Azərbaycan iqtisadiyyatının müasir dövrlə səsləşən davamlı iqtisadi inki-

şafının təmin edilməsində və onun dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasında çe-

vik şəkildə davam etdirilən regional islahatların mühüm əhəmiyyəti vardır. Bu 

islahatlar özündə uzaq gələcək üçün hesablanmış iqtisadi inkişaf və sosial 

dayanıqlılıq strategiyasını ehtiva edir və ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin tə-

min edilməsinə hesablanmışdır. Müasir dövrün tələblərinə və  inkişaf  səviyyə- 
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sinə müvafiq olaraq həyata keçirilən regional islahatlarda başlıca məqsəd re-

gionların daxili resurslarının iqtisadi dövriyyəyə cəlb olunmasından, regionla-

rın ölkə iqtisadiyyatındakı xüsusi çəkisinin artırılmasından, regionların sosial 

tələbatlarının ödənilməsi və məskunlaşma problemlərinin yaxşılaşdırılmaşın-

dan, regionlararası tarazlı inkişafın təmin edilməsindən və s. ibarətdir. 

Regional islahatların həyata keçirilməsi prosesi və onun Naxçıvan 

MR-də təzahürü  

İlk əvvəl qeyd edək ki, regional islahatların həyata keçirilməsi inkişafdan 

geri qalmış regionların həyati ehtiyaclarını qarşılamaq, bu regionlarda sosial 

faydası yüksək və iqtisadi cəhətdən uzun zaman kəsimində faydalı olan inves-

tisiya layihələrini reallaşdırmaq, regionlara canlılıq gətirəcək addımlar atmaq, 

ən önəmlisi isə regionların sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsindəki kəskin fərqləri 

azaltmaq və regional tarazlığı təmin etmək zərurətindən yaranmışdır.  

Məhz bu nöqteyi-nəzərdən 2004-cü ildə sosial-iqtisadi inkişaf baxımın-

dan yeni mərhələyə addım atan Azərbaycanda regionların sərvətlərindən səmə-

rəli istifadə edərək kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalını artırmaq, qeyri-neft 

sektorunun, emal sənayesinin, xidmət və digər infrastruktur təhcizatının, turi-

zmin inkişafını təmin etmək, məşğulluq səviyyəsini artırmaq, həyat səviyyəsini 

daha da yaxşılaşdırmaq, regionların inkişaf səviyyəsində mövcud olan kəskin 

fərqləri azaltmaq və regional balansı təmin etmək məqsədilə regionların sosial-

iqtisadi inkişaf proqramları mərhələli şəkildə həyata keçirilməyə başladı. Regi-

onal inkişaf siyasətinin ikinci prinsipinə əsaslanan ―2004-2008, 2009-2013, 

2014-2018-ci illəri əhatə edən regionların sosial-iqtisadi inkişafı haqqında‖ 

Dövlət Proqramları inkişafdan geri qalmış regionlarda süni inkişaf qütblərinin 

yaradılması elmi əsaslarına dayanır.    

Respublikamızda bölgələrin sosial-iqtisadi inkişafına nail olma nöqteyi-

nəzərindən həyata keçirilməkdə olan regional islahatlarda ölkənin qeyri-neft 

sektorunun inkişafı ilə bağlı hədəflənən mərhələlər onun iqtisadiyyatının sahə 

strukturunda çoxşaxəliliyə əsaslanan proseslərin səmərəliliyini artırmışdır. Bu 

isə aparıcı sahə kimi sənayenin iqtisadi və hüquqi tənzimləmələr əsasında inki-

şafı üçün əsaslı zəmin yaratmışdır. Regionların sosial-iqtisadi inkişafının təmin 

edilməsi məqsədilə yuxarıda qeyd etdiyimiz istiqamətlərdə atılan addımlar 

müasir iqtisadi şəraitdə milli iqtisadi inkişafda özünəməxsus yeri ilə seçilən 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi əhəmiyyətini daha da artır-

maqdadır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında son 14 ildə regionların sosial-

iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramları çərçivəsində həyata keçirilən iqtisadi 

islahatlar qısa tarixi dövr ərzində makroiqtisadi sabitliyin bərqərar olmasını 

təmin etmiş, iqtisadiyyatın dinamik inkişafına təkan vermiş və əhalinin həyat 

səviyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmışdır. Əsas xarakterik cəhət 

ondan ibarətdir ki, ötən dövr ərzində həyata keçirilən islahatlar muxtar respub-

likada makroiqtisadi səviyyəni xarakterizə edən göstəricilərin müəyyən 

qismini deyil, ümumilikdə hamısının pozitiv meylli yüksəlişini təmin etmişdir. 

Ölkənin iqtisadi rayonları üzrə 2004-cü və 2017-ci illəri əhatə edən ümumi 

məhsul buraxılışı göstərici (sənaye, tikinti-quraşdırma işləri, kənd təsərrüfatı, 

ticarət, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, informasiya və rabitə) dediklərimizi təs-

diq etməkdədir. (cədvəl 1) 
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Cədvəl 1 

Ölkənin iqtisadi rayonları üzrə  

2004-cü və 2017-ci illəri əhatə edən ümumi məhsul buraxılışı
*
,  

min manatla [2]. 
 2004 2017 

Məhsul 

buraxılışı, 

min manat 

Xüsusi 

çəkisi, 

faizlə 

Məhsul 

buraxılışı, 

min manat 

Xüsusi 

çəkisi, 

faizlə 

Azərbaycan Respublikası üzrə-cəmi 12784500.0 - 81436100.0 - 

Bakı şəhəri 9533900.7 74,5 59179724,8 72,7 

Rayonlar üzrə - cəmi 3250599.3 25,5 22256375.2 27,3 

Naxçıvan Muxtar Respublikası 264385.2 2,1 3438966.7 4,2 

Abşeron iqtisadi rayonu 349510.0 2,7 2294301.9 2,8 

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu 574745.0 4,5 3568614.4 4,4 

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu 217040.9 1,7 1541089.5 1,9 

Lənkəran iqtisadi rayonu 288964.1 2,3 1871283.9 2,3 

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu 256136.3 2,0 1611383.7 2,0 

Aran iqtisadi rayonu 1089322.5 8,5 6459199.8 7,9 

Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu 86955.7 0,7 598999.2 0,7 

Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu  9046.3 0,1 73761.1 0,1 

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu 114493.2 0,9 798774.9 1,0 
*
- sənaye, tikinti-quraşdırma işləri, kənd təsərrüfatı, ticarət, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 

informasiya və rabitə  

Mənbə: Azərbaycan regionları - 2017. Statistik məcmuə. Bakı, 2017, səh. 22-27.  

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikasında iqtisadiy-

yatın əsas sahələri üzrə məhsul istehsalında Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

xüsusi çəkisi 2004-cü ildə 2,1% olmuşdursa, 2017-ci ildə bu göstərici 4,2% 

olmuşdur. Başqa sözlə desək, əgər 2004-cü ildə Naxçıvan Muxtar Res-

publikasında iqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə 264,4 milyon manatlıq məhsul 

istehsal olunmuşdursa, 2017-ci ildə məhsul istehsalı 13 dəfə artaraq 3439,0 

milyon manat həcmində olmuşdur. 

Ġqtisadi islahatlar nəticəsində Naxçıvan MR-in sənaye regionuna 

çevrilməsi 

İxrac yönümlü sənayeləşmə siyasətinin reallaşdırılması istiqamətində 

yeni mərhələyə addım atan Azərbaycanda həyata keçirilən irimiqyaslı 

islahatlar nəticəsində bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadi fəallıq 

üzrə öz statusunu aqrar bölgədən sənaye regionuna dəyişmişdir. Belə ki, əgər 

2004-cü ildə muxtar respublikada istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsulunun 

həcmi sənaye məhsulunun həcmini orta hesabla 22,6% üstələyirdisə, 2017-ci 

ildə istehsal olunan sənaye məhsulunun həcmi kənd təsərrüfatı məhsulunun 

həcmini orta hesabla 19% üstələmişdir. (cədvəl 2)  

Cədvəl 2 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2004-2017-ci illər ərzində aqrar 

bölgədən sənaye regionuna doğru meylini əks etdirən göstəricilər, milyon 

manatla  
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ümumi 

  daxili 

  məhsul         

232,4 305,8 405,7 545,0 795,8 973,6 1171,3 1786,3 2103,4 2339,0 2391,0 2467,4 2582,3 2701,7 

Sənaye 

məhsulu 
25,6 41,2 70,4 122,7 164,5 212,5 318,6 681,0 799,5 862,9 891,5 916,8 942,9 967,1 

Kənd 

təsərrüfatı  

məhsulu 

78,1 98,3 109,0 122,4 153,4 185,1 247,1 296,1 318,8 337,1 355,2 403,0 429,5 453,4 

Mənbə: statistika.nmr.az 
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Cədvəl 2-ə əsaslanaraq qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

aqrar bölgədən sənaye regionuna çevrilməsi ixrac yönümlü sənayeləşmə strate-

giyası baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir və regionun ixrac potensialının 

artırılmasına, regionun tarazlı inkişafına, eyni zamanda, məşğulluq səviyyəsi-

nin yüksəldilməsinə hesablanmış bir addımdır. Belə ki, 2018-ci ilin yanvar-

sentyabr ayları ərzində 220 milyon 855 min 100 ABŞ dolları dəyərində sənaye 

məhsullarının ixrac olunması muxtar respublikada həyata keçirilən ixrac 

yönümlü sənayeləşmə strategiyasının uğurlu nəticəsinin bariz nümunəsidir. 

Bu nöqteyi-nəzərdən qeyd edə bilərik ki, Naxçıvan Muxtar Respublika-

sında 2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında 2 milyard manatdan artıq istehsal 

olunmuş ümumi daxili məhsulun (ÜDM) strukturunda 27,9 faizlə ilk yerdə tə-

şəkkül tapan sənaye sahəsi müvafiq istiqamət üzrə dövlət siyasətinin çox 

mühüm nəticələrini özündə əks etdirməkdədir. Bunlar sənayenin: 

- yerli istehsalın stimullaşdırılması sahəsindəki rolunun artırılmasına; 

- yüksək təminat qabiliyyətli iqtisadiyyatın formalaşmasına; 

- idxalın məhdudlaşdırılması sahəsindəki potensialın təmin edilməsinə; 

- hədəflərin reallaşdırılması istiqamətində islahatların davamlılığına; 

- əmək ehtiyatlarından istifadənin üstünlük təşkil etdiyi sahələrin inkişafına 

və s. töhfəsini verməkdədir.  

Rəqabətə davamlı sənaye məhsullarının istehsalının müntəzəm olaraq 

dəstəklənməsi və ixrac yönümlü istehsal sahələrinin yaradılmasının təşviqi, 

dövlət mülkiyyətində olan və ya səhm nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan səna-

ye müəssisələrinin sağlamlaşdırılması, sonrakı mərhələdə müəssisələrin fəaliy-

yətinin dəstəklənməsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı müəssisələrinin ge-

niş şəbəkəsinin təşkili və bu tip müəssisələrin ixrac potensialının artırılması 

muxtar respublikanın sənaye sahəsində əsas strateji istiqamət kimi saxlanıl-

maqdadır. Burada bir parantez açaraq qeyd edək ki, dövlətin yeni müəssisələr 

yaratmaqla regionlardakı mövcud duruma və ya vəziyyətə müdaxiləsi olmadan 

regionların inkişaf səviyyəsindəki fərqlərin azaldılmasından və tarazlı inki-

şafdan söhbət açmaq qeyri-mümkündür [3]. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş re-

gional inkişaf strategiyasına uyğun olaraq bu gün Azərbaycan Respublika-

sında, onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

iqtisadi sahədə həyata keçirilən tədbirlər bazar mexanizmləri əsasında sa-

hibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsinə, yerli və xarici investisiyaları, müa-

sir texnologiyaları cəlb etməklə və qabaqcıl idarəetmə təcrübəsindən faydalan-

maqla rəqabətə davamlı məhsul istehsal edən müəssisələrin, yeni iş yerlərinin 

yaradılmasına, regionlararası fərqlərin azaldılmasına, regional tarazlığın təmin 

edilməsinə və nəticə etibarilə ölkənin iqtisadi qüdrətinin artırılmasına yönəldil-

mişdir. Belə ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı haqqında Dövlət Proqramla-

rının həyata keçirildiyi ötən 14 il ərzində muxtar respublikamızda fəaliyyəti 

bərpa olunan müəssisələr də daxil olmaqla 1022 müxtəlif təyinatlı istehsal 

müəssisəsi yaradılmışdır ki, bunlardan 259-u yeyinti sənayesi müəssisəsi, 20-si 

yüngül sənaye müəssisəsi, 22-si mebel sənayesi müəssisəsi, 10-u metallurgiya 

sənayesi müəssisəsi, 1 maşınqayırma sənaye müəssisəsi, 19-u kimya, 64-ü ti-

kinti, 8-i energetika, 2-si mədənçıxarma, 6-sı kağız, karton, poliqrafiya 

müəssisəsi, 575-i kənd təsərrüfatı təyinatlı məhsul istehsal edən müəssisə və 

36-sı xidmət sahəsinin payına düşür. Apardığımız araşdırmalara əsasən qeyd 

edə bilərik ki, ötən dövr ərzində muxtar respublikamızda yaradılmış müxtəlif 
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təyinatlı istehsal müəssisələrinin 40,2% sənaye təyinatlı məhsul istehsal edən 

müəssisələrdir. Ötən dövr ərzində fəaliyyəti bərpa olunan müəssisələr daxil 

olmaqla muxtar respublikamızda yaradılmış 411 sənaye təyinatlı müəssisənin, 

575 kənd təsərrüfatı təyinatlı məhsul istehsal edən müəssisənin və 36 xidmət 

sahəsinin 23 faizi (234 istehsal müəssisəsi) Şərur rayonunda, 20,6 faizi (211 

istehsal müəssisəsi) Babək rayonunda, 17,2 faizi (176 istehsal müəssisəsi) 

Naxçıvan şəhərində, 12,7 faizi (130 istehsal müəssisəsi) Culfa rayonunda, 9,3 

faizi (95 istehsal müəssisəsi) Kəngərli rayonunda, 9,2 faizi (94 istehsal 

müəssisəsi) Ordubad rayonunda, 5,8 faizi (60 istehsal müəssisəsi) Şahbuz 

rayonunda və 2,2 faizi (22 istehsal müəssisəsi) Sədərək rayonunda qurulmuş-

dur. Mövcud sənaye müəssisəllərinin sağlamlaşdırılması, fəaliyyətinin bərpa 

edilməsi və yeni istehsal müəssisələrinin yaradılmasının nəticəsidir ki, bu gün 

muxtar respublikada 382 növdə məhsul istehsal olunur. Bu məhsulların 126 

növü ərzaq, 256 növü qeyri-ərzaq məhsullarıdır. Muxtar respublika iqtisadiy-

yatında daxili bazarın qorunması və istehlakçıların yerli məhsullarla təchizi 

istiqamətində aparılan islahatların nəticəsində 108-i ərzaq, 242-si qeyri-ərzaq 

olmaqla 350 növdə məhsula olan tələbatın tamamilə yerli istehsal müəssisələ-

rinin imkanları hesabına ödənilməsi təmin edilmişdir.   

Uzun illər blokada şəraitində olması ilə əlaqədar fəaliyyətini dayandırmış 

sənaye müəssisələrinin 1995-ci ildən başlayaraq fəaliyyətlərinin bərpa edilməsi 

və yeni istehsal sahələrinin yaradılması, nəticə etibarilə, yeni sənaye məhsul-

ları istehsalının təşkilinə və ümumilikdə sənaye məhsulu istehsalının dinamik 

artımına səbəb olmuşdur. Söylədiklərimizi muxtar respublika rayonlarının 

2004-2017-ci illərdə sənaye məhsulunun istehsalı sahəsindəki göstəriciləri də 

təsdiq etməkdədir. (Qrafik 1) 

 

 

 

 

 

 

 
Mənbə: http://statistika.nmr.az/source/industry/index.php#03 [9] 

 

Qrafikl 1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının rayonları üzrə 

sənaye məhsulunun həcmi (min manat) 
 

Statistik rəqəmlər əsasında tərtib etdiyimiz qrafik 1-dən də göründüyü 

kimi, muxtar respublikanın rayonları üzrə sənaye məhsulunun həcmi müqayisə 

predmeti kimi götürülən 2004-2017-ci illər üzrə dəfələrələ artmışdır. Qeyd 

edək ki, bu göstərici ayrı-ayrılıqda rayonların sənayeləşmə sahəsindəki pers-

pektivlərini ifadə etməklə, yanaşı müvafiq dövr üzrə icra olunan regional döv-

lət proqramlarının strateji əhəmiyyətini də göstərməkdədir. Araşdırmalar nəti-

cəsində müəyyənləşdirilmişdir ki, muxtar respublikanın rayonları üzrə sənaye 

potensialının artım dinamikası davamlı xarakterə malik olmuşdur. Belə ki, 

2004-cü illə müqayisədə 2017-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ra-

yonları üzrə sənaye məhsulunun həcmi Babək rayonunda 27, Şərur rayonunda 

21,1, Kəngərli rayonunda 16,3, Şahbuz rayonunda 11,3, Sədərək rayonunda 

6,1, Culfa rayonunda 5,7 və Ordubad rayonunda 5,3 dəfə artmışdır. Qeyd 

etdiyimiz fakt aşağıdakı qrafik 2-də öz əksini tapmışdır: 

Şərur  Babək  Ordubad Culfa Kəngərli Şahbuz Sədərək 

4354,5 4340,6 1684,5 1434,9 1030,7 988,3 755,2 

92193,3 

117909,9 

8857,3 8118,5 
16771,7 

11190,7 4606,7 

2004 2017

http://statistika.nmr.az/source/industry/index.php#03
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Mənbə: http://statistika.nmr.az/source/industry/index.php#03 [9]  
 

Qrafik 2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının rayonları üzrə 2004-2017-ci 

illərdə  sənaye məhsulunun artım dinamikası (dəfə) 

Bəşər cəmiyyətinin müasir inkişaf mərhələsində iqtisadiyyatların forma-

laşdırılması və perspektiv inkişafı cəmiyyətin maddi rifahının yüksəldilməsi və 

sosial faydanın daima ön planda tutulması kriteriyalarına əsaslanır. Cəmiyyətin 

maddi rifahının yüksəldilməsi onun üzvlərinin gəlir səviyyəsinin yüksəlmə-

sinə, istehlak strukturunun zənginləşməsinə, son nəticədə, istehsal müəssisələ-

rinin inkişafına və fəaliyyətlərinin genişləndirilməsinə, təklif həcminin artma-

sına təsir edir. Bir-biri ilə qarşılıqlı bağlı olan bu iki amilin hərəkətə gətirilməsi 

yollarından biri də əhalinin məşğulluq probleminin həll edilməsi məqsədilə 

yeni iş yerlərinin açılmasıdır. Bu vacib sosial məsələnin həllində 2004-cü ildən 

başlayaraq ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən regionların sosial-iqtisadi 

inkişafına dair Dövlət proqramlarının rolunu xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Bu 

proqramlar sayəsində regionlarda yeni iş yerlərinin yaradılması prosesi sürət-

lənmişdir. Belə ki, 2004-2018-ci illəri əhatə edən müvafiq Dövlət Proqramının 

icrasının 14 ili ərzində muxtar respublikamızda ümumilikdə 71529 yeni iş yeri 

açılmışdır [8]. Bütün bu qeyd olunanlar öz geniş əksini cədvəl 3-də tapmışdır.    

Cədvəl 3 

2004 – 2017-ci illər ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında  

yaradılmış yeni iş yerləri (01.01.2018-ci il vəziyyətinə)   
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cəmi 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası üzrə 
7330 8419 8044 5827 6434 4742 3556 3669 8069 2260 3805 2908 3010 2437 71529 

Naxçıvan şəhəri 2860 3331 3775 2047 3185 2080 1334 2000 6620 849 1079 395 945 868 31770 

Şərur rayonu 939 1149 1157 814 766 693 729 402 383 355 825 762 700 441 10326 

Babək rayonu 721 1137 1011 770 834 660 537 432 337 299 470 421 434 393 8564 

Ordubad rayonu 437 691 509 502 310 316 239 209 206 194 351 416 236 186 4929 

Culfa rayonu 530 693 582 459 529 331 324 250 216 153 614 529 333 186 5784 

Kəngərli rayonu - 1102 731 454 757 291 234 164 124 83 123 120 127 178 197 

Şahbuz rayonu 84 583 485 376 326 339 291 131 186 158 209 224 132 92 124 

Sədərək rayonu 32 158 202 180 152 180 137 98 66 66 78 122 126 92 42 

Mənbə: http://statistika.nmr.az 

Ġqtisadi inkiĢafın doğurduğu regional fərqlər və sənaye-istehsal 

müəssisələrinin ərazi üzrə yerləĢdirilməsindəki disproporsionallıq 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında region əhalisinin işlə təmin olunması 

baxımından həyata keçirilən tədbirlərin cədvəl 3-dəki ümumi nəticələri qənaət-

bəxş görüncə də və bu istiqamətdə müəyyən nailiyyətlər əldə edilsə də, burada 

başlıca problem muxtar respublikanın rayonları üzrə yaradılan yeni iş yerləri 

arasındakı kəskin fərq və bu səbəbdən iqtisadi fəal əhali kateqoriyasına daxil 

olan ixtisaslı kadrların, xüsusən də potensiallı gənclərin ölkədaxili, regiondaxi-

li hərəkətliliyi, başqa sözlə desək, işlə təmin olunma baxımından inkişaf edən 

regionlara axın etməsidir. İqtisadi inkişaf nəticəsində meydana gələn regionlar-

arası sosial-iqtisadi fərqlilik heç də yaxşı hal deyildir. Qeyd edək ki, qa-

çınılması mümkünsüz olan və sosial ədalət baxımından arzu olunmayan bu ha-

lı qısa müddət ərzində aradan qaldırmaq lazımdır. Çünki inkişaf etməkdə olan 

Şərur; .Cmt 

Babək; 27 

Culfa; 5,7 

Kəngərli; 16,3 
Şahbuz; 11,3 

http://statistika.nmr.az/source/industry/index.php#03
http://statistika.nmr.az/
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region digər regionların inkişafına mənfi istiqamətdə təsir göstərir. Bu mənfi 

təsirlərə əsasən digər regionlardan inkişaf edən regiona doğru olan fəal işçi 

axınını, kapital transferini, durğun regionlardakı ənənəvi sənaye sahələrinin 

iflasa uğramasını, məşğulluq və işsizlik problemini və s. göstərmək olar [4].   

Ötən dövr ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaradılmış istehsal 

müəssisələrinin 23 faizinin (234 istehsal müəssisəsi) Şərur rayonunda, 20,6 

faizinin (211 istehsal müəssisəsi) Babək rayonunda, 17,2 faizinin (176 istehsal 

müəssisəsi) Naxçıvan şəhərində, 12,7 faizinin (130 istehsal müəssisəsi) Culfa 

rayonunda, 9,3 faizinin (95 istehsal müəssisəsi) Kəngərli rayonunda, 9,2 

faizinin (94 istehsal müəssisəsi) Ordubad rayonunda, 5,8 faizinin (60 istehsal 

müəssisəsi) Şahbuz rayonunda və 2,2 faizinin (22 istehsal müəssisəsi) Sədərək 

rayonunda qurulması istehsal müəssisələrinin ərazi üzrə yerləşdirilməsində 

proporsionallığın gözlənilmədiyini göstərir və mövcud vəziyyət regional 

balansın təmin edilməsində problemlər yaradır. Məsələn, ötən 14 il ərzində 

Sədərək rayonunda cəmi 22 istehsal müəssisəsinin yaradılması, işə olan tələblə 

təklif arasında tarazlığın pozulması region əhalisinin, xüsusən gənclərin 

Türkiyə Respublikasına miqrasiyasına səbəb olmuşdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaradılmış istehsal müəssisələrinin 

ərazi quruluşu ilə cədvəl 3-dəki 2004-2017-ci illər ərzində yaradılmış yeni iş 

yerlərinin mövcud vəziyyətini müqayisə etdikdə, yaradılmış yeni iş yerləri ilə 

istehsal müəssisələrinin ərazi üzrə yerləşməsindəki asılılığın düz mütənasib 

olduğunu aydın şəkildə görmək olar. Belə ki, təsərrüfat subyektlərinin daha 

çox inkişaf etmiş regionda təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olmaları bu region-

dakı əhalinin rifah və gəlir səviyyəsi, eyni zamanda, əhali sayı ilə bağlıdırsa, 

digər tərəfdən təsərrüfat subyektlərinin yeni istehsal müəssisələri açmaları 

ixtisaslı kadrların, o cümlədən gənclərin hərəkətliliyinin başlıca səbəbi olub 

inkişaf edən regionda boş iş yerlərinin olması və məşğulluğun təmin edilməsi 

ilə bağlıdır [6, səh.16]. 

Nəticə  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz problemlərin aradan qaldırılması, eyni zaman-

da, həyata keçirilən regional islahatların davamlılığı və səmərəliliyi baxımın-

dan regiona sahibkarların cəlb edilməsi, regiona sərmayə qoyacaq iş adamları-

na bir sıra maliyyə və vergi təşviq tədbirlərinin tətbiq edilməsi yetərli deyildir. 

Fikrimizcə, bu zaman dövlət təşviq tədbirləri ilə yanaşı, regionda həm infra-

struktur layihələri reallaşdırmalı, həm də regiona canlılıq gətirəcək fəaliyyətlə-

ri dövlət özü həyata keçirməlidir. Bu zaman ―inkişafdan geri qalmış regionla-

rın həyati ehtiyaclarını qarşılayacaq, eyni zamanda, iqtisadi inkişafın başlaması 

və davam etməsini, məşğulluq probleminin həllini yalnız dövlət niyə həyata 

keçirməlidir?‖ sualı ortaya çıxır ki, bu təklifimizin başlıca səbəbi müasir döv-

rümüzdə modern dövlət məfhumunun cəmiyyətin maddi rifahını yüksəltməyə 

və daima sosial faydanı ön plana çəkməyə xidmət edən anlayışı əks etdirməsi-

dir [7]. 

Fikrimizcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadi inkişafın ilkin 

şərti kimi meydana gələn regionlararası sosial-iqtisadi inkişaf fərqliliyini ara-

dan qaldırmaq, gənc nəslin sərhəd və dağlıq rayonları məşğulluqla bağlı olaraq 

tərk etmələrinin qarşısını almaq və regionlararası fərqliliyi azaltmaq üçün kənd 

təsərrüfatı istehsalının artırılmasının təşviq ediməsi, eyni zamanda, yeni is-

tehsal müəssisələri yaradılarkən proropsiyanın gözlənilməsi və bu istiqamətdə 

beynəlxalq təcrübənin öyrənilərək tətbiq edilməsi məqsədəuyğun olardı.      
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РЕЗЮМЕ 

ДЖЕЙХУН  МАХМУДОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ КАК ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ  ПУТЕЙ 

РАВНОМЕРНОГО РАЗВИТИЯ 

Экономическое развитие и рассчитанные на экономическую безо-

пасность  региональные реформы, заключающие в себе стратегию соци-

альной устойчивости, другими словами региональная политика, проводи-

мая государством, охватывает такие задачи как привлечение в экономи-

ческий оборот внутренних ресурсов региона, обеспечение социальных 

требований регионов, улучшение проблем заселенности и обеспечение 

равномерного развития, а также имеет большое значение, как объект 

исследования. 

Именно с этой точки зрения в статье проведен обзор течения  осу-

ществляемых государством  в Нахчыванской Автономной Республике, 

неотъемлемой части Азербайджанской Республики, региональных ре-

форм за последние 14 лет, исследованы цели и необходимость осу-

ществления региональных реформ. В научной статье исследованы регио-

нальные реформы, направленные на развитие регионов республики в 

контексте создания промышленно-производственных предприятий, как  

качественное изменение проанализировано преобразование Нахчыванс-

кой Автономной Республики из аграрной области в промышленный реги-

он, рассмотрены достижения в результате реализации Государственных 

Программ социально-экономического развития.  

В статье исследована проблема межрегионального социально-эко-

номического различия, свойственного не только нашей стране, другими 

словами, возникающего в результате экономического развития, не являю-

щегося желательным с точки зрения социальной справедливости и 

которого невозможно избежать, отмечена отрицательное влияние этой 

проблемы, указаны задачи стоящие перед государством в направлении 

обеспечения равномерного развития, а также выдвинуты предложения по 

http://statistika.nmr.az/index.php
http://statistika.nmr.az/source/industry/index.php#03
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пропорциональному размещению промышленно-производственных пред-

приятий, как пути снижения различий в уровнях развития и обеспечения 

равномерного развития. 

Ключевые слова: региональная политика, региональные реформы, 

региональное социально-экономическое развитие, региональное разли-

чие, равномерное развитие, промышленно-производственные предпри-

ятия. 

 

SUMMARY 

CEYHUN MAHMUDOV 

ORGANIZATION OF INDUSTRIAL PRODUCTION ENTERPRISES 

IN NAKHCHIVAN RESPECTIVE AS A PRIOR TO THE BALANCED   

DEVELOPMENT 

Regional reforms, which incorporate economic development and social 

sustainability strategies, provide for the economic security of the country, in 

other word, the regional policy implemented by the state  cover the issues  

such as involving internal resources of the regions into economic turnover, 

meeting social needs of the regions, improving settlement problems and 

ensuring balanced development. 

From this point of view, the progress made by the state over the past 14 

years in Nakhchivan Autonomous Republic, an integral part of the Republic of 

Azerbaijan, and the purpose of regional reforms and the need for implementa-

tion were investigated in the article.  In the scientific article, the regional refor-

ms that promote the development of the regions of the country have been exp-

lored in the context of the creation of industrial production facilities. The qua-

litative change has been analyzed as the transformation of the Nakhchivan Au-

tonomous Republic into an industrial region from the agrarian region. The 

socio-economic development of the regions has been reviewed through the 

implementation of state programs achievements. 

The article examines the problem of socio-economic disparities between 

our regions, which is not unique to our country, in other words, as a result of 

economic development, which can not be avoided and is not desirable in terms 

of social justice, the negative impacts have been identified and the state's com-

mitment to balanced development proposing a proportionate placement of in-

dustrial production enterprises on the territory as a way of reducing the 

differences in the development levels of the regions and ensuring balanced 

development. 

Key words: regional policy, regional reforms, regional socio-economic 

development, legitimate diversity, balanced development, industrial-

production enterprises. 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASINDA DEMOQRAFĠK 

VƏZĠYYƏT VƏ ĠNSAN POTENSĠALININ KEYFĠYYƏTĠNƏ TƏSĠRĠ 
 

Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının demoqrafik vəziyyəti dərin-

dən təhlil edilərək onun bütün göstəriciləri illər üzrə qruplaĢdırılmıĢdır. 

Bundan baĢqa məhsuldar qüvvələrin yerləĢdirilməsi, onların müvafiq iĢ yerləri 

ilə təmin olunması məslələri öz əksini məqalədə tapmıĢdır. Daha sonra insan 

amilinin sosial-iqtisadi inkiĢafın ən yaxın iĢtirakçısına çevrilmməsi və bir 

potensial kimi demoqrafik siyasətin təkanverici qüvvəsi olması göstərilmiĢdir. 

Sonda bilavasitə insan potensialının məhsuldar qüvvələrin əsasını təĢkil etməsi 

və onun muxtar respublikanın iqtisadi inkiĢafına təsiri öz əksini tapmıĢdır 

Açar sözlər: deomoqrafik  vəziyyət, demoqrafik siyasət, sosial-iqtisadi 

inkiĢaf, məhsuldar qüvvələr, müasir insan, əmək haqqı. 
 

Bütün dövrlər üçün aktuallığını qoruyan ən mühüm amillər içərisində 

ayrılıqda insan amili, bütövlükdə isə əhali problemlərinin öyrənilməsi məsələ-

ləri dövlətlərin milli məqsədləri və sosialiqtisadi siyasətlərinin strateji tərkib 

hissəsini təşkil etmişdir. Ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonra əhalinin məs-

kunlaşması, davamlı inkişafın ən çevik iştirakçısına çevrilməsi, onların maraq 

və mənafelərinin ifadə olunması, yerdəyişməsi, milli tərkibi, doğum və ölüm 

vəziyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi məsələləri ən zəruri tələb kimi qarşı-

ya qoyulmuşdur. Bunlar isə təbii ki, sağlam demoqrafik siyasətin gücü 

daxilində həll edilməsi zəruri olan məsələlər idi.  

Demoqrafiya iqtisad və digər sosial elmlərin yaxından araşdırıb, tədqiq 

etdiyi, öyrəndiyi elm sahəsi, sosial proses və hərəkətin nəticəsidir.  

Demoqrafiya - əhali haqqında elm olub, əhalinin strukturu, yerləşməsi, 

dinamikası, miqrasiyasını və bu diapazonda baş verən sosial-iqtisadi, bioloji və 

coğrafi amil, səbəb və şərtləri tədqiq edir. [4, 94] 

Bütövlükdə iqtisadiyyatın (istehsalın) olduğu kimi, iqtisadi hadisə və 

proseslərin də ən zəruri daşıyıcısı olan insan amilinin üzərində qurulan demo-

qrafiya anlayışının iqtisadi ədəbiyyatlarda yunan dilindən keçməklə, demos-

xalq, grapho-yazıramkimi mənalandırıldığını görməkdəyik. Bu iqtisadi anlayış, 

öz mövcudluğu, iqtisadi mahiyyəti və spesifik açıqlaması ilə əsasən əhalinin 

sayı, onun doğumu, ölümü  və  bunlarla bağlı  olan  göstəricilərin  dəyişməsini, 

əhalinin miqrasiyasını cins və yaş strukturunu, milli və etnik tərkibini, coğrafi 

yerləşməsini (vəziyyətini) öyrənir. Eyni zaman da demoqrafiya terminində 

ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi mədəni-hüquqi və digər hadisələrin insanların ya-

şayışına, davranışına, fəaliyyətinə, məskunlaşmasına, hərəkətinə təsiri istiqa-

mətləri də yer almaqdadır. 

Ölkənin milli iqtisadi inkişafında özünün strateji coğrafi mövqeyi və iqti-

sadi nailiyyətləri  ilə  xüsusi yeri olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında deoq- 
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rafik siyasətin səmərəliliyinin artırılması, burada əhalinin sayı, ümumi və təbii 

artım səviyyəsi, doğulanlar, ölənlər və s. haqqında statistik göstəricilərə diqqət 

edərkən aydın olur ki, bu iqtisadi rayonda demoqrafik tarazlıq qorunmuş və 

səmərəlilik mexanzimləri əsas götürülmüşdür. Bu isə öz növbəsində dövlətin 

səmərəli demoqrafiya siyasətinin uğurlu istiqamətlənməsinə təkan vermişdir.  

Demoqrafiya siyasəti - əhalinin təkrar istehsalında əsas proseslərə, başqa 

sözlə doğum, ölüm, nigah, boşanma, miqrasiya, əhalinin məskunlaşması pro-

seslərinə lazımi istiqamət verilməsi üçün həyata keçirilən tədbirlərdə təcəssüm 

edir. [1, 207] 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazi xüsusiyyətlərinə görə aqrar böl-

gə olması, bununla yanaşı mezoiqtisadi baxımdan iqtisadiyyatın sənaye əhə-

miyyətinin yüksəldilməsi burada əhalinin məskunlaşma siyasətinin təşkili və 

idarə olunmasında məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsini stimullaşdır-

mışdır. Araşdırmalar göstərir ki, muxtar respublikada müəyyən olunan sağlam 

iqtisadi siyasət əhalinin artım dinamikasının sağlam təminatına qaranti vermiş-

dir. Əhalinin illər üzrə artım göstəricilərinə diqqət edərkən bunu aydın şəkildə 

görmək mümkündür. Aşağıdakı şəkil fikrimizi təsdiq edir: 

Şəkil 1.1. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin artım vəziyyəti (ilin əvvəli-

nə, min nəfər) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şəkil statisik məlumatlar əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir 
 

Hesablamalar göstərir ki, 2017-ci ilin əvvəlinə olan məlumatlara əsasən 

muxtar respublika əhalisinin sayı 449,1 min nəfər olub, 1995-ci ilin müvafiq 

göstəricisindən 1,4 dəfə çoxdur. Əhalinin artım dinamikasına diqqət edərkən 

aydın olur ki, muxtar respublikada müvafiq göstərici üzrə artım pozitiv olmuş 

və 1990-2010-cu illəri əhatə edən 20 ildə 300 min nəfərdən (300,5) 400 min 

nəfərə (402,4) qədər artmışdır.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasının demoqrafiq siyasətinin uğurlu yöndə 

təmin olunmasının nəticəsində burada əhalinin məskunlaşma prosesində səmə-

rəlilik və tarazlıq qorunmuş və bu, hazırda da davam etməkdədir. Tədqiqatlara 

əsasən qeyd edə bilərik ki, 1995-ci ildə muxtar respublikada şəhər və kənd əha-

lisinin müqayisə göstəricisi 2016-cı ildə də qorunmaqdadır. Belə ki, 1995-ci il-

də muxtar respublikada kənd yerlərində yaşayanların sayı 238,6 min, şəhər yer-

lərində isə 93,3 min nəfər təşkil edirdisə və kənd əhalisi şəhər əhalisindən 2,6 

dəfə çox idisə, hazırda da bu göstəricinin demək olar ki, dəyişmədiyini deyə bi-

lərik. Belə ki, 2017-ci ilin əvvəlinə olan məlumatlara əsasən muxtar respublika-

da əhalinin 316,7 min nəfəri kənd, 132,4 min nəfəri isə şəhər yerlərində yaşa-

maqdadır.  

Məskunlaşma siyasəti ölkələrin səmərəli demoqrafik siyasətinin tərkib 

hissəsi olub, regionların sosial-iqtisadi inkişafdakı rolunu müəyyənləşdirən 

mühüm amildir. Bu mənada Naxçıvan Muxtar Respublikası da xüsusən, son 22 

1995 2000 2005 2010 2015 2017

331,9 
358,8 377,8 

402,4 
439,8 449,1 
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illik dövrdə həm şəhər, həm də kənd əhalisinin məskunlaşmasında stimullaş-

dırıcı amilləri səfərbər etmiş və nəticədə isə demoqrafiq tarazlıq yaranmışdır. 

Aşağıdakı şəklə diqqət edəndə bunu açıq şəkildə görə bilərik:  

Şəkil 1.2. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin şəhər və kənd yerləri üzrə 

bölgüsü (ilin əvvəlinə, min nəfər) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil statistik məlumatlar əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır 
 

Göründüyü kimi, muxtar respublikada əhalinin təbii artımında illər üzrə 

mövcud temp qorunub saxlanılmışdır. Bu isə ölkədə təmin edilən sosial-

iqtisadi inkişaf vəziyyətinin yaxşılığından xəbər verir.  

Artıq Naxçıvan Muxtar Respublikası müasir müstəqillik dövrünün iyirmi 

iki ilini modern inkişaf modeli ilə yaşamaqda, tarazlı inkişafını təmin etmək-

dədir.  

Bu müddət ərzində insan amili sosial-iqtisadi inkişafın ən yaxın istirakçı-

sına çevrilmiş, bir potensial kimi inkişaf etmiş və dövlətin uğurlu demoqrafik 

siyasətinin təkanverici qüvvəsinə çevrilmişdir. Araşdırmalar göstərir ki, əha-

linin ümumi sayında, şəhər və kənd üzrə olduğu kimi dinamik artım vəziyyəti 

özünü muxtar respublika əhalisinin cinslər üzrə bölgüsündə də göstərmişdir. 

2017-ci ilin əvvəlinə olan məlumatlara əsasən muxtar respublikada əhalinin 

müvafiq bölgü üzrə xarakteristikasını aşağıdakı kimi verə bilərik: 

Şəkil 1.3. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin cinslər üzrə bölgüsü (ilin 

əvvəlinə, min nəfər) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil statistik məlumatlar əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır 

 

Hesablamalar göstərir ki, 1995-2017-cı illərdə (2017-ci ilin əvvəlinə ol-

maqla) muxtar respublikada qadınların sayı 1,3 dəfə, kişilərin sayı isə 1,4 dəfə 

artmışdır.  
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Məlumdur ki,  müstəqillik illərində ölkəmizdə əhalinin siyahıya alınması 

tədbirləri 1999 və 2009-cu illərdə keçirilmişdir. Növbəti mərhələ üzrə, yəni 

2019-cu ildə də ―Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıya alınmasının 

keçirilməsi haqqında‖ Prezident İlham Əliyev tərəfindən 7 sentyabr 2016-cı il 

tarixdə Fərman imzalanıb. Həmin hüquqi tənzimləməyə əsasən, əhalinin 

növbəti siyahıya alınması 2019-cu ilin 1-10 oktyabr tarixlərində keçirilməsi 

nəzərdə tutulmuşdur. Əhalinin siyahıya alınması ilə bağlı hazırlıq işlərinin 

görülməsi və onun keçirilməsi, yekunlarının işlənilməsi, nəticələrinin dərc 

edilərək yayılması isə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi-

nə həvalə edilib. Bununla əlaqədar hazırlıq və onun keçirilməsi ilə bağlı Təd-

birlər Planı haqqında həm də Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 16 

dekabr 2016-cı il tarixdə 517 №-li Qərar qəbul etmişdir.  

Qeyd edək ki, muxtar respublika iqtisadiyyatında pozitiv meyllərin möv-

cudluğu, perspektivli sahələrin uzunmüddətli inkişaf istiqamətlərinin müəyyən 

olunması, insan-tələbat-istehsal həlqəsinin ardıcıl təminatına stimul vermiş, nə-

ticə etibarı ilə istehsal, bölgü, mübadilə və istehlak fazalarında qırılmazlıq baş 

tutmuş, bu isə sosial-iqtisadi tarazlığa təminat verməklə, əhalinin sayı və onun 

sıxlığındakı artan vəziyyəti formalaşdırmışdır. Aşağıdakı cədvəldə 1 yanvar 

2017-ci ilin məlumatları əsasında muxtar respublika üzrə əhalinin sayı və sıxlı-

ğı haqqında məlumat verilmişdir:  

Cədvəl 1.1. 

1 yanvar 2017-ci il tarixinə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin sayı 

və sıxılığı haqqında məlumat 
Şəhər və rayonlar əhalinin sayı 

(min nəfərlə) 

əhalinin sıxlığı 

(1 kv. km, nəfər) 

Naxçıvan şəhəri 92,1 481 

Şərur rayonu 114,6 131 

Babək rayonu 74,3 90 

Ordubad rayonu 49,5 51 

Culfa rayonu 46,1 50 

Kəngərli rayonu 31,8 45 

Şahbuz rayonu 24,9 30 

Sədərək rayonu 15,8 96 

Naxçıvan Muxtar 
Respublikası üzrə 

449,1 82 

Cədvəl statistik məlumatlar əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır 
 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisinin sayına, onun cins, yaxud 

yaş bölgüsünə diqqət edərkən onun çevik əmək ehtiyatı, fəal əmək potensialı 

olduğunu görməkdəyik. Bu isə təbii ki, onun gerçək məhsuldar qüvvə kimi in-

kişafına sübutdur.  

Bütün bunlar Naxçıvan Muxtar Respublikasının səmərəli demoqrafiq si-

yasətinin mühüm göstəriciləridir. Son iyirmi iki ildə həyata keçirilən məqsəd-

yönlü tədbirlər və tənzimləmələr burada sosial-iqtisadi proseslərin gedişində 

əhalinin iştirak və yararlanma səviyyəsini daha da fəallaşdırmışdır. Bu isə öz 

növbəsində demoqrafiq tarazlığın təmin edilməsində mühüm amilə çevrilmiş-

dir. Ötən 2016-cı ilin statistik məlumatlarına görə muxtar respublikada kişilər 

üzrə doğulanlar (3390 nəfər) ölənlərdən (973 nəfər) 3,5 dəfə, qadınlar üzrə 

(müvafiq olaraq 3120-877) isə 3,6 dəfə çox olmuşdur. Təbii artım isə kişilər 

üzrə 2417, qadınlar üzrə isə 2243 nəfər təşkil etmişdir.   
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Cədvəl 1.2. 

2009-cu il üzrə siyahıyaalınma məlumatları əsasında Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında əhalinin cins və yaş qrupları üzrə bölgüsü 
Əhalinin cins və yaş qrupları üzrə bölgüsü 

(əhalinin siyahıyaalınmaları məlumatlarına əsasən,  nəfər) 

Yaş 
2009 

hər iki cins 
o cümlədən: 

Kişilər Qadınlar 

Cəmi 398323 198267 200056 

o cümlədən: 

0-4 32572 17259 15313 

5-9 30017 16083 13934 

10-14 37695 19556 18139 

15-19 41292 21113 20179 

20-24 41939 20678 21261 

25-29 35339 17561 17778 

30-34 29364 14896 14468 

35-39 28438 14266 14172 

40-44 29736 14542 15194 

45-49 28821 14052 14769 

50-54 21168 10059 11109 

55-59 13036 6110 6926 

60-69 12554 5602 6952 

70-79 13298 5428 7870 

80 və yuxarı 3054 1062 1992 

Cədvəl statistik məlumatlar əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır 

 

Təbii ki, bütün bunlar makroiqtisadi sabitliyin və inkişafın mühüm amil-

lərindən və təkanverici qüvvəsindən hesab olunur, sosial siyasətin dayanıqlığını 

daha da gücləndirməklə iqtisadi inkişafa böyük töhfə kimi ifadə edilə bilər. 

İqtisadiyyat ardıcıl, məqsədyönlü, düşünülmüş, uzaq gələcək üçün 

nəzərdə tutulmuş tədbirlərin görülməsi əsasında güclü təsirə malik ola bilər. 

İnsan anlayışının üstün tutulması, onun bir potensial olaraq görülməsi, qəbul 

edilməsi və inkişaf etdirilməsi, çoxsahəli təsərrüfat fəaliyyətində ondan yüksək 

səviyyədə istifadə edilməsi, əmək ehtiyatı, əmək potensialı kimi ixtisaslaşması 

bütün dövrlərin ən aktual məsələsi və ən zəruri tələbini təşkil etməkdədir. Bu 

isə insanın əməkçi, istehsalçı, zəhmətkeş, təsərrüfatçı, istehlakçı kimi fəaliyyə-

tində sərbəstliyə və yüksək təcrübəyə əlverişli zəmin yaradır, cəmiyyətin aktual 

problemlərinin həllində təkanverici qüvvəyə çevirir, daha doğrusu, məhsuldar 

qüvvə kimi formalaşmasında mühüm rol oynayır.  

Cəmiyyətin daim hərəkətdə olan, istehsal, bölgü, mübadilə və istehlak 

fazalarının davamlılığını təmin edən, onların vəhdətindən doğan güclü iqtisadi 

təminat qabiliyyətinin mövcudluğu özünü bütövlükdə iqtisadiyyatın məhsul-

darlıq çəkisinin yüksəldilməsinə əlverişli zəmin yaradır.  

Məhsuldar qüvvələr - istehsal vasitələri və müəyyən istehsal təcrübəsinə, 

əmək vərdişlərinə malik olub, bu istehsal vasitələrini hərəkətə gətirən insan-

lardır. [3, 288] 

Qeyd edək ki, məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi muxtar respublikada 

həm ərazi xüsusiyyətləri, həm onun iqtisadiyyatın sahələri üzrə səmərəli 

yerləşdirilməsi, həm də inkişaf edən əmək bölgüsü fonunda diqqəti daha çox 

çəkir. Buna görə də məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi özünün sosial-

iqtisadi əhəmiyyəti ilə fərqlənir və bir fənn olaraq öyrənilməsi olduqca önəmli-

dir. Bu fənnin elmi araşdırmaların və tədris prosesinin obyektinə çevrilməsi də 

elə məhz qeyd etdiyimiz xüsusiyyətlərə görə zəruridir.  
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Muxtar respublikanın sosial-iqtisadi və mədəni-coğrafi məqsədləri baxı-

mından yanaşdıqda deyə bilərik ki, məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsinin 

obyekti kimi elə onun iqtisadiyyatı götürülə bilər. Burada iqtisadi-istehsal 

münasibətlərinin inkişafı və təkmilləşdirilməsi, ərazilərin ixtisaslaşdırılması, 

nəticə etibarı ilə isə səmərəli məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi məsələləri 

məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi proseslərində önəmi ilə seçilir.   

Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi proseslərinin təşkili və idarə olunmasında 

iqtisadi və coğrafi amillərin səmərəliliyi, stimullaşdırıcı təsirləri və perspektiv 

potensialı həmişə önə çəkilmişdir.  

Təhlillər göstərir ki, demoqrafik proseslərin müxtəlif gedişinin bazası 

olan məskunlaşma prosesində müəyyən irəliləyişlərin getməsi müşahidə olu-

nur. Buna baxmayaraq, Muxtar Respublikadan gedənlərin dinamikasında mü-

əyyən artımlar da vardır. Statistikaya görə, təkcə 10 il (1989-1999-cu illər) 

ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında doğum 30% və təbii artım 41,2% 

aşağı düşmüşdür. Bunun əksinə olaraq isə, ölüm əmsalı 33% artmışdır. Lakin 

son illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında hayata keçirilən sosial tədbirlər 

doğuma və təbii artıma müsbət təsir göstərmişdir. Ona görə də Azərbaycanda 

əhalinin, o cümlədən şəhər əhalisinin orta doğum göstəricisinə nisbətən, Naxçı-

van Muxtar Respublikasında doğum və təbii artım ( müvafiq olaraq 11,1% və 

14,1%) yüksək olmuş, ölüm əmsalı isə 2,6% aşağı düşmüşdür. Bu göstəricilər 

isə, yaşayış məntəqələrinin müvafiq surətdə dəyişilməsinə sübutdur. 

Naxçıvan MR-in demoqrafik inkişafında kənd əraziləri mühüm yer tutur. 

Tarixən kəndlərdə əhalinin doğum səviyyəsi şəhərlərə nisbətən xeyli yüksək 

olduğu üçün, burada əhalinin təbii istehsal səviyyəsi və sürəti, bütünlükdə 

əhalinin sayının dəyişməsinə böyük təsir göstərir. Lakin əhalinin təkrar 

istehsalına təsir edən amillərin mürəkkəb mexanizmini açmaq üçün, kənddə 

əhalinin təkrar istehsal göstəricilərinin şəhərlə müqayisəli şəkildə tətbiq 

edilməsi məqsədə müvafiq sayılır. 

Məlum olduğu kimi, əhalinin doğum səviyyəsinə təsir edən mühüm 

amillərdən biri də ailənin maddi-təminat səviyyəsidir. Ailədə uşaqların sayının 

çox və ya az olmasına, ailənin maddi təminat dərəcəsinin təsirinin müəyyən 

edilməsi məsələsi demoqrafiyada ən çətin və mürəkkəb məsələlərdən biridir. 

Lakin doğumla yanaşı, əhalinin və həm də əmək potensialının artıb-azalmasına 

təsir edən mühüm demoqrafik əmsallardan biri də insanların sağlamlığı və 

onların ölüm səviyyəsindən ibarətdir. Ümumiyyətlə, ölüm doğumdan sonra, 

ikinci mühüm demoqrafik hadisədir. Muxtar Respublika əhalisinin sayca 

dəyişməsinə təsir edən mühüm amillərdən biri də - əhalinin ölüm səviyyəsidir. 

Burada əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən ölüm səviyyəsi xeyli azalmış və təbii 

artım yüksəlmişdir. 

Araşdırmalar göstərir ki, ölkəmizdə olduğu kimi Naxçıvan MR-də əhali 

(insan) potensialının formalaşması və inkişafında mühüm rol oynayan ilkin 

bazis ailədir. Ümumiyyətlə, əhalinin təbii təkrar istehsalı prosesinə bilavasitə 

təsir edən mühit, onun meydana gəldiyi şəraitdir. Bu isə, yuxarıda deyildiyi 

kimi, özünü müasir cəmiyyətin ilk rüşeymi və özəyi olan ailədə biruzə verir. 

Ailə - müasir cəmiyyətdə əhalinin təkrar istehsalının təşkili formasıdır. Onun 

əsas funksiyası yeni insanın – uşağın dünyaya gəlməsi və onun tərbiyəsindən 

ibarətdir. Bu funksiyaların lazımi səviyyədə yerinə yetirilməsi isə, ictimai 

tərəqqinin inkişaf dərəcəsi ilə müəyyən edilən ailənin minimum maddi 
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nemətlərə və onun üzvlərinin müəyyən mədəniyyət və bilik səviyyəsinə malik 

olmasını tələb edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir vətəndaşın həyata baxışı, xarakteri və 

onun əməyə, ən başlıcası isə mənəvi və mədəni sərvətlərə münasibətinin əsas-

ları ailədə formalaşır. Yeni cəmiyyətin qurulması, hər şeydən əvvəl, möhkəm, 

mənəvi və əxlaqi cəhətdən sağlam ailələrin mövcud olmasını tələb edir. 

Bunları əsas götürərək dövlət ailənin möhkəmləndirilməsinə, sosial funk-

siyaların yerinə yetirilməsində və uşaqların tərbiyəsində ona yardım göstəril-

məsinə, çoxuşaqlı və gənc ailələrin maddi, mənzil və məişət şəraitinin yaxşılaş-

dırılmasına yönəldilən tədbirlər sistemi işlənib hazırlanmalı və həyata keçi-

rilməlidir. Çünki ailədəki uşaqların sayı təkcə ər-arvadın şəxsi arzusu ilə deyil, 

onları əhatə edən mühit və həyat şəraiti ilə sıx bağlıdır və ailədə əhalinin təkrar 

istehsalı prosesinə bu şərtlərin hamısı birgə təsir göstərir. Göründüyü kimi, 

əhalinin təkrar istehsalı prosesi və onun səviyyəsi, ayrı-ayrılıqda götürülmüş 

hər hansı bir amildən deyil, bir sıra amillərdən asılıdır. Onların təsiri isə, ayrı-

ayrı ictimai quruluşlarda və onların inkişaf mərhələlərində mövcud inkişaf 

səviyyəsindən asılı olaraq, daim dəyişir. 

Müəyyən edilmişdir ki, əvvəlki illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

sosial-iqtisadi həyatındakı müsbət dəyişikliklərlə yanaşı, bəzi neqativ hallar 

(məsələn, əhalinin yanacaq və elektrik enerjisi ilə normadan aşağı təminatı) 

əhalinin demoqrafik göstəricilərinə dolayı yolla olsa da təsir göstərib. Bunlar 

nəticəsində əhalinin təbii hərəkət göstəriciləri, xüsusən doğum və təbii artımın 

azalması baş vermişdir. Çünki əhalinin yerdəyişməsi, bir tərəfdən ailə yaratmaq 

imkanına təsir göstərmişsə, digər tərəfdən isə mövcud ailələrin demoqrafik 

durumunu pozmuşdur. Həm də, əgər əhalinin yerdəyişmə prosesi ləngimiş-

dirsə, hətta mövcud ailələrin məzmunca sabitləşməsi başa çatmamışdır. Buna 

görə də, əhalinin təbii hərəkətində yeni formalaşma getməkdədir. Bunlar isə  

Muxtar Respublika əhalisinin məşğulluğuna öz təsirini göstərmişdir. Lakin 

ölkə regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı haqqındakı dövlət siyasətinə uyğun 

olaraq, Muxtar Respublikanın istehsal və sosial strukturlarının bərpası və 

inkişafı haqqındakı tədbirlər, əhalinin sabit həyat şəraitinə keçməyə imkan 

yaratmaqla, demoqrafik proseslərin sürətlənməsinə və aktivləşməsinə imkan 

vermişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, müasir insan və əhali problemləri ilə məşğul 

olan bir çox tədqiqatçılar, habelə müxtəlif qadın azadlığı hərəkatı iştirakçıları 

belə hesab edirlər ki, bir sıra ümdə göstəricilər – gəlirlər, əmək haqqı, hakimiy-

yətdə təmsil olunma və s. amillər üzrə qadınlar kişilərdən geri qalırlar. Ona 

görə də ailə problemlərinin tədqiqində yuxarıdakı məsələlərin araşdırılması ilə 

yanaşı, qadın və kişilərin ailə cəmiyyətdə ənənəvi davranış yolu, yəni kişilərin 

ailəni maddi cəhətdən təmin etməsi, qadınların isə ev qayğıları ilə məşğul 

olması, uşaq doğması, uşağa qulluq etməsi, kişi və qadınların sağlamlığı, qa-

dınlara tibbi xidmət, qaçqınların ailə yükünün həcmi, çətinlikləri, riskləri, icti-

mai və ailə dəyərləri, həyati məqsədlər, əmək fəaliyyəti, məşğulluq xüsusiyyət-

ləri, qadınların özünü müdafiə, iş yerini itirmə qorxusu, stress kimi məsələlər 

mühüm yer tutur. 

Hazırda qadınların sosial-iqtisadi fəallığı, qadın məşğulluğu, qadınların 

işgüzarlıq fəaliyyəti, onlara qarşı zorakılıq və s. məsələlər də ön plandadır. İndi 

bazar münasibətləri şəraitində bu problemlərə yeni qaydada yanaşmaq tələb 

olunur. Etiraf edilməlidir ki, iqtisadiyyatda, mənəviyyatda, sosial həyatda baş 
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verən dəyişiklik halları, əksər hallarda qadınlar üçün qeyri-normal vəziyyət 

yaratmış, onların sosial müdafiəsi xeyli dərəcədə çətinləşmişdir. 

Son zamanlar gender sosialogiyası və iqtisadiyyatı, sosialogiya və iqtisad 

elminin bir tərkib hissəsi kimi nəzərdən keçirilir. Sosiologiya baxımından 

 - qadınlara kişilərin hüququ, real və faktiki bərabərliyi; 

- qadın hüquqlarının pozulması halları və onun təzahür formaları; 

- qadınların sosial davranışı; 

- cinsi həyat sosiogiyası; 

-qadınların bioloji, fizioloji xüsusiyyətləri ilə, ümumi insani sosial key-

fiyyətlərin müqayisəli tədqiqi; 

- qadınların xüsusi sosial-demoqrafik qrup kimi öyrənilməsi; 

- qadın-kişi sosial münasibətləri, onun sosioloji təhlili; 

- qadınlar və siyasət və s. 

Gender iqtisadiyyatı baxımından isə aşağıdakıların araşdırılması məqsə-

də-uyğundur: 

- ev təsərrüfatının iqtisadiyyatı; 

- ailə daxili əmək bölgüsü; 

- qadın əmək bazarı; 

- gender bərabərsizliyi amilləri; 

- genderin iqtisadi nəzəriyyələri (neoklassik, marksist, klassik, liberal və s.); 

- qadın əmək ehtiyatları iqtisadiyyatı; 

- qadınların təhlili, sağlamlığı, vəzifə yerdəyişməsi və s. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında baş vermiş demoqrafik proseslərin 

mühüm amillərindən biri də, burada məskunlaşmış əhalinin milli tərkibinin 

araşdırılmasından ibarətdir. Müxtəlif milli adət-ənənəyə, həmçinin, təhsil, 

mədəniyyət, məşğulluq səviyyəsinə malik olub müəyyən ərazidə məskunlaşmış 

müxtəlif millətlərdən və etnik qruplardan ibarət olan əhali doğum səviyyəsinin 

rəngarəngliyinə görə də, bir-birindən fərqlənir. Bu isə əhali artımına müxtəlif 

cür təsir göstərir. 

Ümumiyyətlə, 1989-cu ildə aparılan ümumittifaq əhali siyahıya alınma-

sında muxtar respublikanın əhalisi 293,9 min nəfər təşkil etdiyi halda bu rəqəm 

1 yanvar 2018-ci ildə 452 min 566 nəfərə çatmış və ya son 30 il ərzində 158 

min 663 nəfər artmışdır. Əhalinin milli tərkibinə nəzər saldıqda məlum olur ki, 

artıq bu gün muxtar respublika əhalisinin ümumi sayında azərbaycanlıların sayı 

təxminən 98,1 faizə yaxındır. 

XXI əsrin əvvəllərində muxtar respublikanın demoqrafik proseslərində 

baş verən dəyişikliklər, həm əhalinin yaş və cins üzrə, həm də əmək quruluşu 

üzrə formalaşmasına öz təsirini göstərmişdir. 
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РЕЗЮМЕ 

СЕДАГЕТ АХМЕДОВА 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В НАХЧЫВАНСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

В статье анализируется демографическая ситуация Нахчыванской 

Автономной Республики и ее показатели сгруппированы по годам. Кроме 

того, были отражены вопросы размещения производительных сил и 

предоставления им соответствующих рабочих мест. Впоследствии было 

показано, что человеческий фактор является ближайшим участником 

социально-экономического развития и как потенциальный стимул для 

демографической политики. В конце было отражено как человеческий 

потенциал является основой производительных сил и влияет на 

экономическое развитие автономной республики. 

Ключевые слова: демографическая ситуация, демографическая 

политика, социально-экономическое развитие, производительные силы, 

современный человек, заработная плата. 

 

SUMMARY 

SADAGAT AHMADOVA 

DEMOGRAPHIC SITUATION AND ITS IMPACT ON HUMAN 

POTENTIAL IN THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

The article analyzes the demographic situation of the Nakhchivan 

Autonomous Republic and its indicators are grouped by year. In addition, 

issues of placement of productive forces and the provision of appropriate jobs 

were reflected. Afterwards, it was shown that the human factor is the closest 

participant in socio-economic development and as a potential stimulus for 

demographic policy. In the end, it was reflected how human potential is the 

basis of the productive forces and influences the economic development of an 

autonomous republic. 

Keywords: demographic situation, demographic policy, socio-economic 

development, productive forces, modern man, wages. 

 

 

 
 

(Ġqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent C.Mahmudov  tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 

 

 

 

 



 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2019 № 2 

 

 

 

 

 

27 

 “NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ / ELMĠ ƏSƏRLƏR/ 2019, № 2 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2019, № 2 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2019, № 2 

 

UOT 336,1;336,22                                                               NAĠB MURADOV 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

naibmuradov95@gmail.com 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASINDA ĠNKĠġAFA YÖNƏLDĠLMĠġ 

VERGĠ SĠYASƏTĠNĠN ƏSAS MƏQSƏDĠ VƏ VƏZĠFƏLƏRĠ 
 

Ġqtisadiyyatda real sektorun dəstəklənməsi və sahibkarlığın inkiĢaf 

etdirilməsi siyasətinə üstünlük verən Azərbaycan rəhbərliyi milli iqtisadiyyatın 

dayanıqlı inkiĢafını təmin etmək məqsədilə real sektorun dəstəklənməsi 

siyasətinin tərkib hissəsi kimi ölkədə vergi alətlərindən də səmərəli Ģəkildə 

istifadə etməkdədir. Azərbaycan Respublikasında real sektorun inkiĢafını 

təmin etmək məqsədilə vergi sisteminin ən optimal variantda qurulması üçün 

müəyyən iĢlər görülmüĢdür.  
ĠnkiĢafa yönəldilmiĢ vergi sistemi ölkənin daxili və xarici mühitindən 

asılıdır. Bu mühit amilləri nəzərə alınmaqla müvafiq olaraq vergi sisteminin 

qurulması üçün prinsiplər müəyyənləĢdirilmiĢdir. Bu prinsiplər əsasında 

həyata keçirilən vergi siyasəti ölkə iqtisadiyyatında Ģirkətlərin və təsərrüfat 

subyektlərinin mənfəət və gəlirlərinin artmasına Ģərait yaratmıĢdır. Bu isə öz 

növbəsində ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafına və əhalinin sosial rifahın 

qaldırılmasına müsbət təsir göstərməkdədir.   

Açar sözlər: vergi, vergitutma, məqsəd, vəzifə, prinsip, siyasət, dövlət, 

büdcə, kapital qoyuluĢu.  
 

Vergi siyasətinin məqsəd və vəzifələri konkret iqtisadi şəraitdən asılıdır. 

Məqsəd və vəzifələr müəyyən edildikdən sonra dövlət onların həyata keçiril-

məsi üsullarını işləyib hazırlayır. Vergi siyasətinin məqsədləri heç də dayanıqlı 

və sabit deyildir. Bu və ya digər üsullardan istifadə edilməsi konkret vəziyyət-

dən asılıdır. 

Vergi siyasətinin həyata keçirilməsi metodları dövlətin nail olmağa çalış-

dığı məqsədlərdən asılıdır. Müasir dünya təcrübəsində vergi ödəyicilərinin ver-

gi yükünün dəyişdirilməsi, vergitutmanın bir formasının digəri ilə əvəz edil-

məsi, bu və ya digər verginin təsir dairəsinin dəyişdirilməsi, vergi güzəştlərinin 

tətbiqi və ya ləğvi, differensial vergi dərəcələrinin tətbiqi geniş yayılmışdır. 

Onlar bir sıra amillərin təsiri altında formalaşır ki, bunlardan da ən mü-

hümü ölkədəki iqtisadi və sosial şəraitdir. Adətən ölkədə aparılan vergi siyasə-

tinin məqsəd və vəzifələri konkret iqtisadi konyukturadan asılı olaraq müəy-

yənləşir. Vergi siyasətinin əsasları hər il qəbul edilən dövlət büdcəsində öz ək-

sini tapır. Müasir şəraitdə inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlı ölkələr vergi siya-

sətini aşağıdakı əsas məqsədlərə nail olmaq üçün aparırlar: 

- təsərrüfat fəaliyyətinin stimullaşdırılmasına və ya məhdudlaşdırılmasına 

yönəldilmiş iqtisadi tənzimləmədə dövlətin iştirakı; 

- iqtisadi və sosial siyasəti həyata keçirmək və öz üzərlərinə düşən funksi 

yaları yerinə yetirmək  üçün bütün hakimiyyət orqanlarınm maliyyə  resurs- 
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ları ilə təmin edilməsi; 

- dövlətin gəlirləri tənzimləmə siyasətinin təmin edilməsi. 

Vergi siyasətinin əsas məqsədi vergi ödəyicilərindən vergilərin tutulma-

sının hüquqi qaydalarını təmin etməklə bərabər vergitutmanm təsiri altmda 

formalaşan iqtisadi münasibətlərin hərtərəfli qiymətləndirilməsidir. 

Vergi siyasətinin metodlarından biri də maksimal vergilər siyasətidir. Bu 

halda dövlət kifayət qədər yüksək vergi dərəcələri müəyyən edir, vergi güzəşt-

lərini azaldır və çoxlu sayda vergilər tətbiq edir, öz vətəndaşlarından daha çox 

maliyyə resursları almaq istəyir. Təbii ki, bu cür vergi siyasəti vergi ödəyicisi-

nə praktik olaraq iqtisadi inkişaf üçün heç bir ümid vermir. Buna görə də bu 

cür siyasət bir qayda olaraq dövlət tərəfindən fövqəladə hallarda aparılır, 

məsələn iqtisadi böhran, müharibə və s. hallarda. Bu cür vergi siyasəti kəskin 

neqativ nəticələrə səbəb ola bilər ki, bunlar da aşağıdakılardır: 

Birincisi, vergiləri ödədikdən vergi ödəyicilərində praktik olaraq maliyyə 

resursları qalmır ki, bu da geniş təkrar istehsalı mümkünsüz edir. Nəticədə 

istehsalın bütün sahələrində artım tempi aşağı düşür. İkincisi isə vergidən 

yayınma halı kütləvi xarakter alır. Bu da ona gətirir ki, dövlət ona çatmalı olan 

bütün vergiləri yığa bilmir. Üçüncüsü isə «kölgə iqtisadiyyatı» kütləvi hal alır. 

Vergidən gizlədilmiş maliyyə resursları istehsalın inkişafına yönəldilmir, 

xaricdəki bank hesablarına köçürülür. Ona görə də dövlətin vergi siyasəti çox 

qopartmağa deyil, sahibkarlığın inkişafına kömək etməlidir. 

Vergi siyasəti həyata keçirilən zaman dövlətin iqtisadiyyatı tənzimlə-

məsinin vergi alətləri olan vergi dərəcəsi, vergi güzəşti, vergitutma bazası və s. 

vasitəsilə baş verir. Dövlət bu zaman həm birbaşa, həm də vasitəli vergi 

alətlərindən istifadə edir. 

İqtisadi, siyasi və digər fərqlərə baxmayaraq hər bir dövlətin vergi siya-

səti ilk növbədə onunla müəyyən olunur ki, dövlət özü təkrar istehsal prosesi-

nin fəal iştirakçısı kimi çıxış edir. Dövlətin əsas məqsədi cəmiyyətin qarşısında 

duran iqtisadi və sosial məsələlərin həll edilməsidir ki, bu da vergi siyasətinin 

formalaşmasına öz təsirini göstərir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin rəhbərli-

yi altında müstəqillik yolu ilə irəliləyən Azərbaycan Respublikasında bazar 

iqtisadiyyatının formalaşdırılması, onun dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası is-

tiqamətində aparılan məqsədyönlü iqtisadi siyasət çərçivəsində çevik vergi si-

yasəti həyata keçirilir. 

Respublikada aparılan vergi siyasəti vergi dərəcələrinin aşağı salınması 

və vergi güzəştlərinin azaldılması hesabına vergitutma bazasının genişləndiril-

məsinə, iqtisadiyyata investisiya qoyuluşunun stimullaşdırılmasına, hüquqi 

şəxslərlə fərdi sahibkarlar arasında, rezident və qeyri-rezident vergi ödəyiciləri 

arasında vergi yükünün bərabərləşdirilməsinə, kiçik və orta sahibkarlıq, biznes 

fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına və son nəticədə mövcud iqtisadi 

potensialın artırılmasına və əhalinin maddi rifahının yüksəldilməsinə yönəldil-

mişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, vergi siyasəti büdcə siyasətinin tərkib hissəsi 

olub, büdcənin gəlir hissəsinin formalaşdırılmasına xidmət edir və büdcənin 

xərc hissəsi nəzərə alınmadan həyata keçirilə bilməz. 

Azərbaycan dövlətinin bu günkü büdcə siyasəti aşağıdakı istiqamətlərdə 

aparılır: 

- sosial müdafiə siyasəti; 
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- istehsal sferasının inkişafı siyasəti; 

- «maksimal vergi» siyasəti. 

Dövlətin büdcə siyasətinin qeyd olunan hər üç istiqaməti büdcənin for-

malaşdırılmasının aşağıdakı iki prinsipinə əsaslanır: 

- imkanlara əsaslanan büdcə (kəsirsiz və ya az kəsirli); 

- tələbata əsaslanan büdcə (böyük büdcə kəsiri). 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən 

vergi siyasətinin əsas istiqamətlərini özündə birləşdirən Vergi Məcəlləsi iqtisa-

di bazisin inkişafını stimullaşdırmaq, rəqabətə davamlı məhsullar istehsal edən 

müəssisələrin vergi yükünü azaltmaq, müxtəlif üsullarla kapital qoyuluşunu 

cəlbedici etmək istiqamətində islahatların həyata keçirilməsi üçün geniş im-

kanlar açır. 

Vergi Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasında vergi sistemini, vergitut-

manın ümumi əsaslarını, vergilərin müəyyən edilməsi, ödənilməsi və yığılması 

qaydalarını, vergi ödəyicilərinin və dövlət vergi orqanlarının, habelə vergi mü-

nasibətlərinin digər iştirakçılarının vergitutma məsələləri ilə bağlı hüquq və 

vəzifələrini, vergi nəzarətinin forma və metodlarını, vergi qanunvericiliyinin 

pozulmasına görə məsuliyyəti, dövlət vergi orqanlarının və onların vəzifəli 

şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi qaydalarını 

müəyyən edir. 

Respublikada vergi siyasəti aşağıdakı prinsiplər nəzərə alınmaqla həyata 

keçirilir: 

- vergi sisteminin normativ-hüquqi bazasının yaradılması, vergi mədəniy-

yətinin formalaşdırılması, modernləşdirilmiş istehsal-mülkiyyət sistemi 

əsasında sabit iqtisadi artım üçün şərait yaradılması; 

- vergi siyasətinin mövcud vəsaitlərin yenilik və dəyişikliklərin həyata 

keçirilməsinə yönəldilməsi; 

- vergi ödəyicilərinin fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılması və vergi 

ödəyicilərinin hüquqlarının maksimum qorunması; 

- vergi yükünün optimal səviyyədə azaldılması; 

- vergi qanunvericiliyinə əməl edilməsinin praktiki cəhətdən rahat olması 

və minimum inzibati xərclər cəlb etməsi üçün müvafıq şəraitin yaradılması. 

Yuxarıda göstərilən prinsiplər əsasında Azərbaycan Respublikasında 

həyata keçirilən vergi siyasətinin əsas istiqamətləri aşağıdakılardır: 

- Respublikanın iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə yönəldilən 

tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

- Respublikanın ixrac potensialının inkişafının təmin edilməsi;  

- Respublikanın güclü iqtisadi potensialının yaradılması məqsədi ilə daxili 

və xarici investisiyaların prioritet sahələrə cəlb edilməsinə əlverişli vergi 

mühitinin yaradılması; 

- vergi xidməti orqanları əməkdaşlarının səmərəli fəaliyyət göstərməsi 

məqsədi ilə vergi orqanlarının maddi-texniki bazasının əhəmiyyətli dərəcədə 

möhkəmləndirilməsi və s. 

Respublikada həyata keçirilən vergi siyasətinin əsas istiqamətlərindən 

biri də vergi ödəyicilərinin məlumatlandırılması və vergi təbliğatıdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasında vergi siyasətinin 

təkmilləşdirilməsi, vergi islahatlarının aparılması sahəsində işlər davam etdiri-

lir. Bu islahatların davam etdirilməsi prosesində aşağıdakı məsələlərə xüsusi 

diqqət yetirilməlidir: 
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- Ümumi məqsədyönlülük, yəni vergi sisteminin qurulmasında və səmə-

rəliliyinin artırılmasında onun iqtisadi inkişafa məcmu təsirindən çıxış edilmə-

si; 

- Sadəlik, yəni vergilərin müəyyən edilməsi və onların yığılması sahəsin-

də hər cür bürokratik maneələrin aradan qaldırılması, tətbiq olunan çoxsaylı 

hesabat formalarının sayının azaldılması və müəssisələrin mühasibat bölmələ-

rinin işindəki gərginliyin azaldılması; 

- Fiskal səmərəlilik, yəni dövlətin və vergi ödəyicilərinin vergilərin 

yığılması ilə bağlı xərclərinin vergi daxilolmalarından dəfələrlə az olması, əks 

halda dövlətin əsas xərclərinin maliyyələşdirilməsinə vəsait çatışmamazlığının 

labüdlüyü; 

- Büdcənin və vergi ödəyicilərinin gəlirlərinin inflyasiyadan müdafıəsi, 

yəni büdcənin maraqları çərçivəsində inflyasiya amilinin nəzərə almması, 

vergi ödəyicilərinin müflisləşməsinin və vergiyə cəlb olunan bazanın azalması-

nın qarşısının alınması, vergi ödəyicilərinin hüquqlarının qorunmasının maksi-

mum təmin edilməsi. 
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PEЗЮМЕ 

НАИБ МУРАДОВ 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

РАЗВИТИЕ  НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ  

РЕСПУБЛИКИ 

Азербайджанское руководство,которое придает превосходство по-

литике поддержки реального сектора экономики с целью обеспечения 

развития национальной экономики в стране  использует  налоговую сис-

тему. В Азербайджанской  республике  с целью обеспечения развития ре-

ального сектора были выполнены работы построения  в налоговой 

системе в самых оптимальных вариантах. 

 Налоговая система, которая устремлена на развитие зависит от 

внешней и внутренней среды. Для построения налоговой системы были 

утверждены принципы. На основе этих принципов в экономике страны 

увеличивается прибыль и  доходы  компаний и субьектов хозяйства. А 

это в свою очередь положительно влияет  на развитие экономики страны 

социальное обеспечение населения.  

Ключевыеслова: Налог, налоговложение, цель, должность, прин-

цип, полититика, государство, бюджет, капиталовложение политика 
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SUMMARY 

NAIB MURADOV 

THE MAIN GOALS AND OBJECTIVES OF THE TAX POLICY 

AIMED AT DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

The Azerbaijan government that prefers supporting the real sector in 

economy and the policy of entrepreneurship development, is effectively taking 

the advantage of tax instruments in the country as part of the policy of 

supporting the real sector in order to ensure the sustainable development of the 

national economy. In order to ensure the development of the real sector in the 

Republic of Azerbaijan, certain work has been done to build the tax system in 

the most optimal variant. 

The development-oriented tax system depends on the country's internal 

and external environment. The principles for establishing the tax system have 

been identified, taking into account these factors. The tax policy carried out 

under these principles has created opportunities to the growth of profits and 

income of companies and agricultural entities in the country's economy. This, 

in turn, positively affects the development of the country's economy and the 

social welfare of the population. 

Keywords: tax, taxation, purpose, duty, principle, politics, state, budget, 

capital investment. 
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NAXÇIVAN REGĠONUNDA SAHĠBKARLIĞIN 

ĠNKĠġAF PROBLEMLƏRĠ 
 

Məqalədə sahibkarlığın ölkə üzrə və regional problemləri araĢdırılır. 

Qeyd olunur ki, regional sahibkarlığın inkiĢafı olmadan, ümumiyyətlə, ölkə iq-

tisadiyyatının inkiĢafından süöz gedə bilməz. Bu səbəbdən, ölkənin regionla-

rından birində, yəni Naxçıvan Muxtar Respublikasında sahibkarlığın inkiĢafı-

na toxunulur, təhlil aparılır və gələcək perspektivlər müəyyən edilir. 

Açar sözləri: sahibkarlıq, region, dövlət proqramı, ərzaq təhlükəsizliyi, 

islahat, biznes. 
 

Azərbaycan respublikasında həyata keçirilən səmərəli iqtisadi siyasət sa-

hibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsinə, sosial-iqtisadi problemlərin həllin-

də sahibkarlığın rolunun gücləndirilməsinə, bu sahəyə dövlət qayğısının artırıl-

masına yönəldilmişdir. Elə bu baxımdan da qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmiz 

sahibkarlığın inkişafında keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Milli 

iqtisadiyyatın dayanıqlı və sabit inkişafı üçün qeyri-neft sektorunun gücləndi-

rilməsi, sahibkarlığın inkişafının daha da sürətləndirilməsi bu mərhələnin əsas 

cəhətlərindən biridir. 

İqtisadi islahatlar sahibkarlığın inkişafı üçün vacibdir və bu islahatlar bu 

gün də, gələcəkdə də davam etdirilməlidir. Ölkə başçısının fərman və sərən-

camlarına əsasən islahatlar çox uğurla aparılır. 

Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin ―Sahibkarlığın inkişafı ilə 

bağlı əlavə tədbirlər haqqında‖ Fərmanına uyğun olaraq son illərdə biznes və 

investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, o cümlədən prosedurların sa-

dələşdirilməsi, elektron xidmətlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, əsassı 

yoxlamaların qarşısının alınması və digər istiqamətlər  üzrə  davam  etdirilmiş-

dir. 

Ölkəmizdə hazırda sahibkarlığı inkişaf etdirmək məqsədilə sistemli təd-

birlər davam etdirilir, biznes mühiti yaxşılaşdırılır, qabaqcıl beynəlxalq təcrübə 

nəzərə alınmaqla daha mütərəqqi normativ-hüquqi baza formalaşdırılır. 

Sahibkarlıq subyektlərinin elektron qeydiyyatı, xarici ticarət əməliyyatla-

rının aparılması, daşınmaz əmlaka hüquqların qeydiyyatı sahəsində keçirilən 

islahatların davamı olaraq tikintiyə icazələrin verilməsi, korporativ  idarəetmə- 
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nin təkmilləşdirilməsi, investorların maraqlarının qorunması və müflisləşmə 

üzrə qanunvericiliyə zəruri dəyişikliklər edilmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, yerli təbii və iqtisadi resurslara əsaslanan müəs-

sisələrin yaradılması, mövcud müəssisələrin modernləşdirilməsi, ənənəvi 

istehsal sahələri ilə yanaşı yenilərinin fəaliyyətə başlaması, regionlarda sənaye 

potensialının gücləndirilməsi və sənaye parklarının yaradılması, aqrar sekto-

run, turizmin və digər vacib sahələrin inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın iqtisadi 

gücünü və beynəlxalq aləmdə nüfuzunu bir qədər də artırmışdır. 

Dövlət Proqramlarının ölkəmizdə həyata keçirildiyi şəraitdə özəl sekto-

run inkişafına xüsusi diqqət yetirilir və sahibkarlığa dövlət dəstəyi getdikcə 

artır. Bu gün Azərbaycanda güclü sahibkarlar ordusu yaranmış, sahibkarlığı 

stimullaşdıran dövlət proqramlarının qəbul edilməsi və onların müvəffəqiy-

yətlə icra olunması sahibkarlığın inkişafına münbit şərait yaratmışdı. 

Elə yeri gəlmişkən bir məsələni xüsusilə vurğulamaq yerinə düşər ki, 

Azərbaycan dövlətinin özəl bölmənin inkişafı və dəstəklənməsi ilə bağlı həyata 

keçirdiyi davamlı və ardıcıl tədbirlər məntiqi cəhətdən bir-birini tamamlayır. 

Qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, sahibkarlığa dövlət dəstəyinin 

genişləndirilməsi, vergi yükünün azaldılması, sağlam rəqabətin təmin olunma-

sı, ―bir pəncərə‖ prinsipinin tətbiqi, güzəştli kreditlərin verilməsi və digər 

tədbirlərin nəticəsidir ki, hazırda ölkəmizdə güclü özəl sektor formalaşmışdır. 

Görülən tədbirlər nəticəsində ölkəmizdə son on ildə sahibkarlıq subyekt-

lərinin sayı 2,5 dəfə artmış, bütövlükdə məşğul əhalinin 74 faizə yaxını özəl 

sektorda toplanmışdır. Həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsində ölkədə istehsal 

olunan ümumi daxili məhsulda özəl sektorun payı getdikcə artmaqdadır. Ha-

zırda ölkədə istehsal olunan ümumi daxili məhsulda özəl sektorun payı 87 fa-

izə çatmışdır. 

Azərbaycanda hayata keçirilən iqtisadi islahatların nəticəsidir ki, sahib-

karlığın inkişaf dinamikası gündən-günə yüksəlməkdə davam edir. 

Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev çıxışlarının birində demişdir:  

―Ölkəmizin gələcək inkişafı sahibkarlığın inkişafından asılıdır‖. İlham Əliyev 

ölkə prezidenti seçiləndən bu günə qədər bütün dövrlərdə iş adamlarının əsl 

himayədarı kimi çıxış etmiş, özəl bölməyə hər cür diqqət və qayğı göstərmiş-

dir. Məhz 2014-cü ilin mart ayında ―Sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı əlavə 

tədbirlər haqqında‖ imzaladığı fərman da sahibkarlığın inkişafına göstərilən 

diqqət və qayğının nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir. 

Yuxarıda qeyd olunan bu mühüm sənəd onu deməyə əsas verir ki, sahib-

karlığın inkişafında, Azərbaycanda biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, 

onun ən qabaqcıl təcrübələr əsasında təkmilləşdirilməsi istiqamətində mühüm 

tədbirlərin həyata keçirilməsi qarşıdakı illərdə sahibkarlığın inkişafı üçün geniş 

imkanlar açacaqdır. 

2017-ci ilin yekunlarına nəzər saldıqda məlum olur ki, bütün makroiqti-

sadi göstəricilər müsbət rəqəmlərlə yekunlaşmışdır. Ümumi daxili məhsul az 

da olsa artmışdır. Ən sevindirici hal ondan ibarətdir ki,  qeyri-neft sektorumuz 

artımı 2,5 faiz təşkil etmişdir. Sənaye sahəsində qeyri-neft sektorumuz 3,6 faiz, 

kənd təsərrüfati İSƏ 4,1 faiz artmişdir. Habelə 2017-ci ildə Azərbaycanda bir 

çox infrastruktur və sosial layihələrə qoyulan vəsaitə baxmayaraq yenə də 

valyuta ehtiyatlarımız 4,5 milyard dollar artmışdır. 2017-ci ildə ölkəmizin 

tədiyyə balansında 6,2 milyard dollarlıq müsbət saldo əldə edilmişdir. 
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Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafınının yekunları 

və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında dövlətimizin başçısı İlham 

Əliyev ötən ilin sosial-iqtisadi uğurlarından söhbət açmış və onun həlli 

yollarını göstərərək demişdir: ―Biz 2016-cı ildə iqtisadi inkişaf templərini 

təmin etməliyik. Bu, asan məsələ deyil. Xüsusilə burada səslənən fikirlər və 

ümumiyyətlə keçən il müşahidə olunan mənzərə deməyə əsas verir ki, 2016-cı 

ildə dünyada iqtisadi böhran başa çatacaq. Belə olan halda biz daha da 

səmərəli işləməliyik və iqtisadi inkişaf templərini daxili resurslar hesabına, 

düşünülmüş siyasət, islahatlar, o cümlədən struktur islahatları nəticəsində 

təmin etməliyik‖ 3. 

Bunun üçün, ilk nəvbədə, qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsinin 

xüsusi əhəmiyyət daşıdığını vurğulayan ölkə prezidenti İlham Əliyev dedi ki, 

iqtisadi şaxələndirmə, qeyri-neft sektorunun inkişafı 2016-2018-ci illərdə də  

iqtisadi sahədə əsas prioritet olacaqdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, əvvəlki illərdə olduğu kimi 2017-ci ildə də sa-

hibkarlığın inkişafı iqtisadi siyasətin prioritet istiqamətlərindən biri olmuşdur. 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsi, özəl sektora dövlət dəstə-

yinin artırılması, sahibkarların hüquqlarının müdafiəsi və əsassız müdaxilələrin 

aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam etdirilmiş, aparılan yoxlamaların 

vahid məlumat reyestri yaradılmışdır. 

Sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyinin ən vacib komponentlərindən 

biri sahibkarların maarifləndirilməsi, beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, kon-

saltinq və innovasiya xidmətlərinin göstərilməsi olmuşdur. 

Ümumiyyətlə sahibkarlıq sahəsində ölkədə görülən işlər nüfuzlu beynəl-

xalq təşkilatlar tərəfindən daim diqqət mərkəzində saxlanılmış və yüksək qiy-

mətləndirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Nazirlər Kabineti-

nin 2017-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifə-

lərə həsr olunan iclasdakı  giriş nitqində demişdir:  ―2017-ci ildə iqtisadi sahə-

də çox böyük uğurlar əldə edilmişdir. Mən artıq demişəm, bir daha demək 

istəyirəm ki, 2017-ci il dərin iqtisadi islahatlar ilidir... . Həm Dünya Bankı, 

həm Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı Azərbaycanda gedən proseslərə 

yüksək qiymət verirlər, eyni zamanda Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun 

hesabatlarına əsasən Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabət qabiliyyətliyinə görə 

2017-ci ildə iki pillə irəliləyərək dünya miqyasında 35-ci yerdə qərarlaşıb. Bu 

çox böyük göstəricidir, ilk növbədə onu göstərir ki, hətta iqtisadi cəhətdən o 

qədər də asan olmayan ildə də biz inkişaf edirik. Digər tərəfdən, dünya 

miqyasında 35-ci yeri tutmaq doğrudan da böyük nəticədir, böyük qələbədir. 

Biz uzun illərdir ki, MDB məkanında liderlik mövqeyimizi qoruyuruq və 

möhkəmləndiririk. Hesab edirəm ki, beynəlxalq iqtisadi irlik tərəfindən bizim 

iqtisadi islahatlarımıza verilən ən böyük qiymət məhz Davos Forumunun 

reytinqidir...‖ 4. 

Ölkədə olduğu kimi regionlarda da sahibkarlığın inkişafı daim diqqət 

mərkəzində saxlanılır. Çünki istənilən regionun tərəqqisi həmin regionda sa-

hibkarlığın inkişafı ilə birbaşa bağlıdır. Buna görə də sahibkarlıq subyekt-

lərinin yaradılması inkişaf edən hər bir dövlət üçün prioritet məsələlərdən 

biridir. Bazar iqtisadiyyatına keçidin uğurla başa çatdırılması ölkəmizdə bu 

subyektlərin sayının daha da artmasına gətirib çıxarmış, nəticədə, milli iqtisa-

diyyatda özəl sektorun payı xeyli yüksəlmişdir. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, sahibkarlığın inkişafı əlverişli biznes mühitinin 

yaradılması məqsədilə islahatların aparılması, iqtisadiyyatın davamlı və tarazlı 

inkişafının təmin edilməsi ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafının hazırki mərhə-

ləsinin mühüm istiqamətlərindən biridir. 

Ölkədə yeridilən güclü iqtisadi siyasətin davamı olaraq Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında da mövcud potensialdan səmərəli istifadə etməklə iqtisadiy-

yatın ayrı-ayrı sahələrinin inkişafına, istehsal müəssisələrinin fəaliyyətinin 

genişləndirilməsinə, yerli sahibkarlığın inkişafı ilə əhalinin həyat səviyyəsinin 

daha da yaxşılaşdırılmasına nail olunmuşdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilən irimiqyaslı islahatlar 

nəticəsində özəl sektorun inkişafı üçün əlverişli iqtisadi mühit yaradılmışdır. 

2017-ci ildə muxtar respublikada 2,7 milyard manatlıq ümumi daxili məhsul 

istehsal edilmişdir ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 200 milyon manat çoxdur. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2015-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş 

Nazirlər Kabinetinin iclasında ölkəmizdə biznes mühitinin, özəl bölmənin in-

vestisiya imkanlarının getdikcə yaxşılaşdırılması dövlətimizin iqtisadi strategi-

yasının prioritet istiqamətlərindən biri olduğunu qeyd edərək yerli sahibkarları 

da iqtisadiyyata daha çox sərmayə qoymağa səslədi. O həm də bildirdi ki, icra 

başçıları sahibkarlar üçün bütün şəraiti yaratmalı və onların işinə qarışmağa 

birdəfəlik son qoymalıdırlar. 

Ölkə başçısı həmçinin regionlarda sahibkarlığın inkişafı üçün güzəştli 

kreditlərin verilməsi işini davam etdirməyi tövsiyyə etdi. 

Qeyd edək ki, bu sahədə muxtar respublika iqtisadiyyatının aparıcı qüv-

vəsi olan sahibkarlığın inkişafı istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçiril-

məkdədir.  

Muxtar Respublikada inkişaf strategiyasının uğurla davam etdirilməsi iq-

tisadi potensialın daha da yüksəlməsinə şərait yaratmışdır. Naxçıvanda daya-

nıqlı və sabit iqtisadi sistem formalaşmışdır. 

2017-ci ildə sahibkarlara verilən kreditlərin həcmi 10 milyon manatı ötüb keç-

mişdir. 

Muxtar respublikada kredit təşkilatları və Sahibkarlığa Kömək Fondunun 

xətti ilə və güzəştli şərtlərlə verilən dövlət maliyyə dəstəyi sahibkarlığın inki-

şafına öz təsirini göstərmiş, ümumi daxili məhsulda özəl sektorun xüsusi çəkisi 

artaraq 87 faizə çatmışdır 2. 

Azərbaycanda və onun tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respubli-

kasında aparılan sənayeləşdirmə prosesi nəticəsində 2017-ci ildə burada isteh-

sal olunan sənaye məhsulunun həcmi 967  milyon manata  çatdırılmışdır ki, bu 

da  2016-cı illə müqayisədə 1,4 faiz çoxdur. 

Bütövlükdə muxtar respublikada istehsal olunan sənaye məhsulunun 95 

faizi özəl sektorun payına düşmüşdür 1. 

Muxtar respublikada sahibkarlığın yeni mərhələyə qədəm qoyması nəti-

cəsində ənənəvi fəaliyyət sahələrinə yeni innovasiyaların tətbiqi də genişlənir. 

Ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı daxili istehsal və emal sahələrinin inki-

şafını sürətləndirməklə yanaşı rəqabətqabiliyyətli məhsulların istehsalını da sti-

mullaşdırır. Bu baxımdan dövlətin əsas hədəflərindən biri də ölkədə sahibkarlı-

ğın inkişaf etdirilməsi olub. Çünki kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı həm də 

dövlətin iqtisadi sabitliyinin əsas şərtlərindən biridir. Buna görə də muxtar 

respublikamızda sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi üçün əlverişli biznes mühiti 

yaradılmışdır.  
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev demişdir: ―Hər bir 

yerdə yerli icra orqanlarının rəhbərləri, icra başçıları, vəzifəli şəxslər sahibkar-

lara köməklik göstərməlidirlər. Onların fəaliyyətinə dəstək verməlidirlər, onla-

rın işinə müdaxilə etməməlidirlər, qanunsuz tələblər irəli sürməməlidirlər. Sa-

hibkarlara yalnız köməklik göstərmək lazımdır ki, öz işlərini daha da səmərəli 

şəkildə qura bilsinlər‖ 6. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hər il Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

cənab İlham Əliyevin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 

Vasif Talıbovun sahibkarlarla görüşlər keçirilməsi artıq ənənə şəkili alıb. Bu 

baxımdan Ali Məclis Sədrinin 9 fevral 2018-ci ildə Naxçıvan Biznes Mərkə-

zində sahibkarlarla görüşü təsadüfən deyildir. Bu görüşdə Ali Məclisi Sədri 

sahibkarlığı inkişaf etdirmək üçün onu şərtləndirən 6 istiqaməti xüsusilə vur-

ğulayıb. 

Bunlardan: 

1.Muxtar respublikada vergi və gömrük güzəştlərinin, dövlət qeydiyyatında  

―bir pəncərə‖ prinsipinin tətbiqidir. Naxçıvanda dövlət-sahibkar münasibət-

lərinin düzgün qurulmasının nəticəsidir ki, ümumi daxili məhsulda özəl 

bölmənin xüsusi çəkisi artaraq 89 faizə çatıb. 

2.Torpaq mülkiyyətçilərinin torpaq vergisi istisna olmaqla bütün növ vergi-

lərdən azad edilməsidir. Bu sahədə çalışanlara bir sıra güzəştlərin tətbiq 

olunması, subsidiyaların verilməsi, ailə təsərrüfatlarının fəaliyyətinin dəstək-

lənməsi kənd təsərrüfatının davamlı inkişafını təmin edib. 

3.Muxtar respublikamızda  xidmət sektoru da inkişaf edir. Bu sektorun inki-

şafı, öz növbəsində turizmin inkişafına təsir göstərib, müasir turizm sektorunun 

formalaşması hesabına isə muxtar respublikaya gələn turistlərin sayı artıb. 

4.Muxtar respublikanın Sahibkarlığa Kömək Fondunun xətti ilə güzəştli şərt-

lərlə kreditlərin verilməsi də yeni fəaliyyətə başlayan sahibkarlıq müəssisələri 

üçün geniş imkanlar açır. Muxtar respublikada kreditlər üzrə aşağı dərəcə-

lərinin tətbiq olunması hesabına sahibkarların fəaliyyət dairəsi genişlənib. 

5.İdxaldan asılılığın aradan qaldırılması sahəsində görülən tədbirlər öz 

faydasını verməkdədir. Bu sahədə əhəmiyyətli addımlardan biri də ixracın 

təşviqi ilə bağlı qəbul olunmuş qərarlardır. Bunun nəticəsidir ki, ixracyönümlü 

məhsul istehsalı getdikcə artır. Hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

dünyanın 50-dən çox ölkəsi ilə ticarət əlaqələri mövcuddur. İstehsal olunan 

müxtəlif adda məhsulların ixrac imkanlarının artması səbəbindən artıq 9 ildir 

ki, muxtar respublikanın xarici ticarətində müsbət saldo qeydə alınır. 

6.Bu gün muxtar respublikada ən müasir tələblərə cavab verən iri ticarət 

mərkəzlərinin fəaliyyət göstərməsi, mövsüm ərzində yarmarka və festivalların 

təşkili, satış yerlərində yerli məhsullara üstünlük verilməsi məhsul istehsal-

çılarının marağını artırıb. Son dövrlərin təhlilləri göstərir ki, tarladan birbaşa 

satışa prinsipinin dəstəklənməsi ailə təsərrüfatlarının inkişafına və artmasına 

əhəmiyyətli təsir göstərib. Bütövlükdə, sahibkarlığın inkişafının dəstəklənməsi 

muxtar respublikanın iqtisadi potensialını artırıb. 

Ümumiyyətlə, ölkəmizdə və  muxtar respublikamızda son 12 ildə sahib-

karlıq fəaliyyətini tənzimləyən qaydaların əhəmiyyətli dərəcədə liberallaşdırıl-

ması, sahibkarlığa dövlət maliyyə yardımı mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi 

özəl bölmənin yüksəliş tempini daha da artırmışdır. 
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Məqalədə böhranların xarakterik xüsusiyyətləri, ölkə iqdisadiyyatında 

yaratdığı mənfi meyillər və həmin meyillərin aradan qaldırılmasında bank 

sisteminin rolu izah olunmuĢdur. Bankların öz ənənəvi funksiya və vəzifələri 

əsasında fəaliyyət istiqamətləri əks olunmuĢ və bu əsasda fəaliyyətin 

antiböhran tədbirlərdəki parametrləri təhlil olunmuĢdur. 

2014-cü ildən baĢlayan sonuncu maliyyə böhranı Ģəraitində Azərbayca-

nın bank sistemində yaranmıĢ vəziyyət çoxsaylı iqdisadi göstəricilər əsasında 

izah olunmuĢdur. Həmin göstəricilərə sistemdəki bank, bank olmayan kredit 

təĢkilatları, kredit ittifaqları sayının əsaslı azalması, bankların kapitallaĢma 

səviyyəsi, sistemdə kredit portfelinin vəziyyəti, dollarlaĢma səviyyəsi, məcmu 

kapitalın adekvatlıq əmsalı və s. aid edilə bilər. Müəllif iqdisadiyyatda 

yaranmıĢ gərgin vəziyyətdən çıxıĢ üçün istiqamətlər müəyyən etmiĢ və həmin 

istiqamətlərin hər birinin qısa izahı vermiĢdir. Antiböhran tədbirlərdə bank 

sisteminin zəruriliyi və əhəmiyyəti əsaslandırılmıĢdır. 

Açar sözlər: böhran, antiböhran tədbirlər, bank sistemi, bank böhranla-

rı, kredit portfeli, restrukturizasiya edilmiĢ kreditlər. 

 

Ölkədə istər maliyyə, istərsə də iqdisadi böhranın baş verməsi bank siste-

minə təsirsiz ötüşmür. Eyni zamanda, hansı böhranın baş verməsindən asılı 

olmayaraq onun nəticələrinin aradan qaldırılmasında bank sistemi əvəzsiz rol 

oynayır. Baş vermiş böhranların fəsadlarının aradan qaldırıması üçün bankların 

və bank sisteminin mikro və makro səviyyədə maliyyə sabitliyinin təmin 

edilməsi birinci  dərəcəli  məsələyə çevrilir.  Bankların  mikrosəviyyədə ma-

liyyə sabitliyi dedikdə ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərən hər bir kredit 

təşkilatının maliyyə sabitliyindən, makro səviyyədə maliyyə sabitliyi dedikdə 

isə bütünlükdə ölkənin bank sektorunun maliyyə sabitliyindən söhbət gedir. 

Antböhran tənzimləmədə bank sisteminin rolu 

Ölkənin bank sektoru iqdisadiyyatın bütün sahələrini pul vəsaitləri ilə tə-

min etmək kimi çox vacib bir funksiyanı yerinə yetirir. Bunun üçün o, sərbəst 

pul vəsaitlərini akkumulyasiya edərək, həmin vəsaiti iqdisadiyyatın sektorları 

arasında zəruri tələbat əsasında səmərəli şəkildə bölüşdürür. Bu halda banklar 

və bank sektoru sərbəst pul vəsaitlərinin sahibləri, mülkiyyətçiləri ilə fəaliyyət-

lərində həmin pul vəsaitlərinə ehtiyyac duyan iqdisadi subyektlər arasında ma-

liyyə vəsitəçisinə çevrilirlər. Lakin böhranların baş verdikləri halda bankların 

ənənəvi funksiyalarını yerinə yetirmək üçün maneələr yaranır ki, bu da  makro  

və mikro səviyyədə müxtəlif xüsusiyyətlərə 

 

Məqalə tarixçəsi: 
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malik çatışmazlıqlar yaradır. Böhranın baş verməsi həm makro, həm də mikro 

səviyyədə çatışmazlıqlarını büruzə verir. (1,s.162) 

 Baş vermiş böhranlar özünü aşağıdakı əsas təzahür formalarında göstərir: 

ümumi daxili məhsulun həcmi azalır, onun artım səviyyəsi səngiyir, məşğullu-

ğun səviyyəsi aşağı düşür, analojı olaraq işsizliyin səviyyəsi yüksəlir, inflyasi-

yanın səviyyəsi artır, işguzar fəallıq aşağı düşür, maliyyə sektorunda sabitlik 

pozulur, büdcə-vergi mexanizmində ləngimələr baş verir, monetar amillər zəif-

ləyir, bank sektorunda aktivlərin itkisi baş verir, bank aktivlərində ümidsiz 

kreditlərin xüsusi çəkisi artır, bank sektorunun, ümumiyyətlə maliyyə sektoru-

nun sağlamlaşdırılması üçün həyata keçirilən tədbirlərə əlavə xərclər çəkməyə 

ehtiyyac yaranır, əmanətçilərin banka inamı azalır və onlar öz vəsaitlərini küt-

ləvi surətdə geriyə tələb edirlər, iqdisadiyyatda dollarlaşma səviyyəsi yüksəlir, 

milli valyutanın ucuzlaşması baş verir, dövlət vəziyyətdən çıxmaq üçün fövqə-

ladə tədbirlərə əl atır və s. (2,s.81) 

 Azərbaycan müstəqillik əldə edərkən ölkə dərin böhran içərisində idi. 

Sonrakı müstəqillik illərində isə iki dəfə, yəni 2008 -ci il və 2014-cü illərdə 

baş vermiş dünya maliyyə böhranları respublikamızın iqdisadiyyatına öz təsiri-

ni göstərmişdir. Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, dünya böhranları həmi-

şə maliyyə böhranları ilə başlayır. Bu özünü daha güclü formada pul-kredit sis-

temində büruzə verir və onun vasitəsiylə ölkə iqdisadiyyatının real sektoruna 

mənfi, dağıdıcı təsirini göstərir. 

 Böhran baş verdiyi anda bank sistemi öz vəzifə və funksiyalarından irəli 

gələn tələblər əsasında təsərrüfatın müxtəlif sahələrini əlaqələndirərək sahələr 

arasında pul resurslarının bölgüsünü həyata keçirir. Bu əsasda bank sistemi öl-

kəyə ödəniş hesablanma mexanizminin sabitliyini bərpa edir, cəmiyyətin, bü-

tövlüklə iqdisadiyyatın inkişafına şərait yaradır. 

 Böhranların baş vermə səbəbləri və onun törətdiyi fəsadları təhlil edər-

kən görürük ki, böhranlar iqdisadiyyatda bütün risklərin cəmlənməsinə, mənfi 

təzahürlərin meydana çıxmasına, iqdisadiyyatın sahə və sektorları arasında əla-

qələrin zəifləməsinə, bütövlükdə iqdisadi dinamikanın səngiməsinə səbəb ola-

raq ən çox maliyyə, bank sisteminin zəifləməsinə gətirib çıxarır. Böhranlara 

qarşı reallaşdırılmalı olan ən mühüm tədbirləri həyata keçirmək üçün birinci 

dərəcəli vəzifə bank sisteminin özünün dayanıqlılığının, rəqabət qabiliyyət-

liyinin, kredit qabiliyyətliyinin, likvidliyinin və s təmin edilməsindən ibarətdir. 

Bütövlükdə maliyyə və bank sisteminin  sabit və səmərəli olması  baş verən 

böhranların nəticələrinin aradan qaldırılması üçün ən zəruri vasitədir.(3,s.12) 

 Böhranın yaratdığı fəsadlar 

 Ölkənin bank sisteminin fəaliyyətində böhran dövründə istifadə edilən 

bütün vasitə və üsullar antiböhran siyasətinin əsasını təşkil edir. 2014-cü ildə 

baş vermis olan dünya maliyyə böhranı zamanı Azərbaycanın bank sistemində 

bir sıra mənfi meyillər yaranmışdır. Bank sistemində fəaliyyət göstərən 

banklardan kapitalın adekvatlığını qoruya bilməyən 12 bank bağlanmış və 

sistemdə fəaliyyət göstərən bankların sayı 01.01.2019-cu il tarixə 31-enmişdir. 

Bank olmayan kredit təşkilatlarının sayı 31.03.2017-ci il tarixdəki  145-dən 

01.08.2017-ci ilə 47-ə endirilmişdir. Həmin dövr ərzində kredit ittifaqlarının 

sayı 97-dən 76-ya enmişdir. Bundan başqa iqdisadiyyatda dollarlaşma 

səviyyəsi yüksəlmişdir. Belə ki, böhran dövründə 2015-ci ilin sonuna əvvəlki 

il ilə müqayisədə kreditlərdə dollarlaşma 27 fazidən 50 faizə, depozitlərdə isə 

50 fazidən 80 faizə yüksəlmişdir.(4,səh.18) 
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 2014-2015-ci illər ərzində baş vermis böhran prosesləri nəticəsində 

bankların kapital mövqeyinə təzyiqlər artmışdır. 2014-cü ildə bank sektorunun 

xalis mənfəəti 381 milyon manat olduğu halda, 2015-ci ildə sektor ili 351 

milyon manat zərərlə yekunlaşdırmışdır. Sistemdə məcmu kapitalın adekvatlıq 

əmsalı 2014-cü ildəki 18,9 %-dən 2015-ci ilin sonunda 14,7%-dək azalmışdır. 

Təhlil edilən dövr ərzində bank sisteminin məcmu kapitalı 4,3 milyard 

manatdan 3,7 milyard manata düşərək 14% azalmışdır. Məcmu kapitalın 

adekvatlıq əmsalı 22% azalmışdır. 

 Böhran zamanı bank sisteminin aktivlərinin artım tempinin zəifləməsi 

potensial borcalanların kredit tələbinin və bankların kredit təklifinin azalması 

ilə əlaqədar olmuşdur. Böhran başlayan dövrdən milli valyutanın  ucuzlaşması 

borcalanların xarici valyutaya kreditləri üzrə ödəmə qabiliyyətinə təsir etmiş 

və bankların kredit portfelinin keyfiyyətinin pisləşməsinə gətirib çıxarmışdır. 

2015-ci ilin sonuna  ümumi portfeldə qeyri-işlək kreditlərin məbləği əvvəlki il 

ilə müqayisədə 10,6 faizdən 13,9 faizə qədər, yəni 31% artmışdır. Həmçinin, 

ümumi portfeldə restrukturizasiya olunmuş kreditlərin xüsusi çəkisi 4,5%-dan 

10,%-dək, yəni 133% yüksəlmişdir. 

 2016-cı ilin birinci rübünün sonuna ümümi kredit portfelində qeyri-işlək 

aktivlərin əmsalı 16,8% təşkil etmişdir. 2014-cü ilin sonuna xüsusi ehtiyatların 

kreditə nsbəti 5,5% təşkil etdiyi halda, 2015-ci ilin sonuna bu göstərici 7,8% 

təşkil etmişdir ki, bir il ərzində artım 42% olmuşdur.(5) 

 Antiböhran tədbirlər və strateji hədəflər 

 Ölkə iqdisadiyyatında yaranmış olan vəziyyətdən çıxmaq üçün 2016-cı 

ilin sonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ―Milli iqdisadiyyat və 

iqdisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yolu xəritəsinin başlıca 

istiqamətləri‖ müəyyən edilmişdir. Həmin ildən əsasında iqdisadiyyatda 

yaranmış olan mənfi meyillərin aradan qaldırılması ölkə iqdisadiyyatının 

dinamik istiqamətdə yönəldilməsi, inkaşafın müsbət meyillərinin yaranması  

üçün ən zəruri olan hədəf və prioritetlər müəyyən edilmişdir.(4,s.2)  

 Azərbaycanda baş vermiş olan iqdisadi böhranın xarakterindən və onun  

yaratmış olduğu fəsadların aradan qaldırılmasının mümkün variantlarından  

asılı olaraq qeyd edilən sənəddə başlıca olaraq aşağıdakı strateji hədəflər 

müəyyən edilmişdir: dinamik və sağlam institutlardan ibarət maliyyə sistemi-

nin formalaşdırılması, maliyyə bazarlarının inkişafı; infrastrukturun gücləndi-

rilməsi; tənzimləmə və nəzarət mexanizminin təkmilləşdirilməsi; maliyyə ba-

zarı iştirakçılarının bilik və bacarıqlarının artırılması. 

 Qeyd edilən hədəflər üzrə fəaliyyətin reallaşdırılması antiböhran tədbir-

lərin məcmuyunu təşkil edir. Bu istiqamətdə əsas rolu banklar və bank sistemi 

oynayır. Çünki qeyd edilən hədəflərə çatmaq üçün zəruri olan sağlamlaşma 

yolu və iqdisadiyyatın dirçəlməsi yolu bank bank sistemindən keçir. Bu 

istiqamətdə dövlət iqdisadi artımı dəstəkləyən dinamik və sağlam institutlardan 

ibarət bank sisteminin yaradılması üçün zəruri tədbirlər görür, əlavə likvidlik 

və risk mübadiləsi üzrə platformanın yaradılması məqsədilə  maliyyə  bazarı-

nın canlanmasını təmin edir, maliyyə xidmətlərində şəffaflığın və səmərəliyin 

artırılması  üçün infrastrukturu daimi olaraq təkmilləşdirir, maliyyə sisteminin 

sərhədlərini müəyyən edən əsas qaydaları nəzərdən keçirir, yeniləyir, paralel 

olaraq maliyyə xidmətləri iştirakçılarının bacarıqlarının və müştərilərin maliy-

yə savadlılığının artırılması təşkil edir. 
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 Son illər ərzində dünya iqdisadiyyatında gedən transformasiya və infor-

masiya texnologiyalarının inkişafı kimi amillər qlobal maliyyə sistemində yeni 

inkişaf meyillərinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Həmin meyillər əsasən pru-

densial tənzimləmə və nəzarətin güclənməsi, maliyyə xidmətlərinin rəqəmsal-

laşması, alternativ bankçılığın genişlənməsi, bank əməliyyatlarında kontraktla-

rın davranış modellərinin dəyişməsi, yeni bilik və bacarıqlara tələbin artması 

maliyyə institutlarının əməliyyat modellərinin dəyişməsi istiqamətində özünü 

göstətmişdir. (4,s.7) 

Nəticə 

 Ölkədə aparılan antiböhran tədbirlərin ən zəruri istiqamətlərindən biri 

bank sektorunda risklərin aradan qaldırılması üçün görülən, həyata keçirilən 

kompleks yanaşmalardır. Bu istiqamətin əsasını Bazel 3 tənzimləmə tələbləri, 

normaları təşkil edir. Həmin tələblər əsasında şərtlər sərtləşdirilmiş və likvidlik 

risklərinin idarə edilməsi üzrə yeni alətlər müəyyən edilmişdir. Paralel olaraq 

sistem risklərinin idarə edilməsi və onların təsirlərinin yumuşaldılması məqsə-

dilə kontrtsiklik kapital buferinin yaradılması və sistem əhəmiyyətli bankların 

fəaliyyəti üçün differensial tənzimləmə tələbləri müəyyən olunmalıdır. Yalnız 

belə tədbirlər həyata keçirilərsə bu halda böhranın yaratmış olduğu mənfi me-

yillər tamamilə aradan qaldırılar və antiböhran tədbirlər öz səmərəsini verər. 
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РЕЗЮМЕ 

АЯЗ  НЕЙМАТЛИ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В 

СФЕРЕ АНТИКРИЗИСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Эта статья разъясняет характеристику финансовых кризисов, ее 

отрицательное влияние на экономику страны и роль банковской системы 

в уничтожении ее эффектов. Статья также включает курсы действия, 

сопровожденного банками, основанными на их традиционных функциях 

и обязанностях и анализе параметров антикризисных мер. 

Условие банковской системы в результате последнего экономичес-

кого спада, начатого в 2014 объяснилось согласно различным экономи-

ческим индикаторам. Эти индикаторы вносят деньги в банк и небанков-

ские финансовые учреждения, существенные сокращения союзов креди-

та, нормы капитализации, условия портфелей кредита, уровень доллари-

зации, совокупное отношение адекватности столицы и так далее. 
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Указания для появления напряженной ситуации в экономике и 

кратком объяснении каждого из этих указаний были настроены автором. 

Потребность и важность банковской системы в антикризисных мерах 

были обоснованы. 

Ключевые слова: кризис, антикризисные мероприятия, банковская 

система, банковские кризисы, кредитный портфель, реструктуризованные 

кредиты. 

 

SUMMARY 

AYAZ NEYMATLI 

DIRECTIONS OF ACTIVITY OF BANK SYSTEM IN ANTI- CRISIS 

REGULATION 

This article deals with characteristics of financial crises, its negative 

impact on a country’s economy and the role of the banking system in 

eradicating its effects.  The article also includes the courses of action  followed 

by banks based on their traditional functions and responsibilities and analysis 

of parameters of anti-crisis measures. 

The condition of the banking system as a result of the latest economic 

recession started at 2014 has been explained according to various economic 

indicators. These indicators are banking and non-banking financial institutions, 

substantial reductions in credit unions, capitalization rate, conditions of credit 

portfolios, dollarisation rate, aggregate capital adequacy ratio and so on. 

The directions for the emergence of a tense situation in economics and a 

brief explanation of each of these directions have been set up by the author. 

The necessity and importance of the banking system in the anti-crisis measures 

was substantiated. 

Key words: crisis, anti-crisis measures,  banking system, bank crises, 

credit portfolios, restructured loans  
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASINDA AUDĠT XĠDMƏTĠNĠN ĠNKĠġAF 

MƏRHƏLƏLƏRĠ VƏ MÜASĠR VƏZĠYYƏTĠ 

 

Auditor xidməti müəssisə və təĢkilatlarda müqavilə əsasında mühasibat 

uçotunu qurmaq, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti sahəsində yoxlama aparmaq və 

digər xidmətlər göstərmək, yoxlama zamanı hesabat göstəricilərini təsdiq 

etmək kimi xidmətlər yerinə yetirir. 

Məqalədə Azərbaycan Respublikasında audit xidmətinin yaradılması, 

onun təkmilləĢdirilməsi və beynəlxalq standartlara uyğunlaĢdırılması üçün 

dövlət tərəfindən həyata keçirilən tənzimlənmə siyasətinin aparılma 

mərhələləri ardıcıl Ģəkildə əks olunmuĢdur. 

Açar sözlər: audit xidməti, maliyyə nəzarəti, maliyyə hesabatları, 

müəssisənin maliyyə təhlili, maliyyə ehtiyatları 

 

Audit müəssisə və təşkilatların maliyyə hesabatlarının müstəqil şəkildə 

yoxlanılması və maliyyə vəziyyətinin düzgün şəkildə qiymətləndirilməsidir. 

Yəni audit müəssisənin maliyyə hesabatlarının tarixi məlumatlarının dürüstlü-

yünü yoxlamalı və düzgünlüyünü təsdiq etməlidir. Eyni zamanda audit müəssi-

sənin aktivlərinin, passivlərinin, xüsusi vəsaitlərinin və maliyyə nəticələrinin 

düzgün və dəqiq şəkildə əks etdirilməsini müəyyənləşdirmək məqsədilə hazır-

lanmış maliyyə hesabatlarının müstəqil yoxlanılmasını nəzərdə tutur. 

Yoxlanılan hesabatlarda ortaya çıxmış nöqsanları və mövcud qanunveri-

ciliyin tələblərini pozmaları vaxtında üzə çıxarmaq, daxili nəzarəti analiz et-

məklə araşdırılan sahənin yaxşılaşdırılmasına şərait yaratmaq, həmçinin məs-

ləhət xarakterli xidmətlər göstərməklə müəssisələrin fəaliyyətində səmərəliliyi 

yüksəltmək kimi yararlı fəaliyyətləri yerinə yetirilməsini audit sahəsi öz 

üzərinə götürür. Audit sadəcə olaraq maliyyə nəzarətini yerinə yetirmir, eyni 

zamanda ayrı-ayrı təsərrüfat subyektlərinin maliyyə sabitliyinin möhkəmləndi-

rilməsinə, geniş biznes layihələrinin hazırlanmasına və onun həm yerli, həm 

regional, həm də dünya bazarlarında tətbiqinə imkan verir. 

Audit müəssisə və təşkilatların kommersiya sirrini qoruyub saxlamaqla, 

eyni zamanda dövlətin, hüquqi və fiziki şəxslərin hüquqi statuslarını və maraq-

larını qorumaqla təsərrüfat fəaliyyəti üzərində maliyyə nəzarətini həyata keçi-

rir. Auditin mahiyyətindən danışdıqda görünür ki, audit mürəkkəb olduğu qə-

dər həm də neytral bir sahədir. Mülkiyyət münasibətlərinin dəyişdiyi və çox-

şaxəli olduğu bir dövrdə audit dünya miqyasında inkişaf etməyə başlamışdır. 

Günümüzdə auditin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri də maliyyə 

sahəsində olan fırıldaqçılığı qarşısını almaqdır. Bu fırıldaqçılığın qarşısının 

alınmasında kənar auditlə daxili auditin birgə fəaliyyət  göstərməsi  xüsusi əhə- 
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miyyət kəsb edir. Audit fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər fırıldaqçılarla müba-

rizə aparmaq üçün proqramlar hazırlayıb rəhbərlərə kömək etməlidirlər. Maliy-

yə şəffaflığının artırılmasında auditin fəaliyyət sahəsinin genişləndirilməsi və 

auditor fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün beynəlxalq audit standartlarının 

tətbiqinə tam şəkildə keçilməsi və auditorların fəaliyyətinə dair nəzarət siste-

minin təkmilləşdirilməsini tələb edir.(2) 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, auditor, mühasib, hüquqşünas və iqtisadçı 

kimi ixtisaslar iqtisadiyyatın inkişafında əsas rol oynadığı üçün, iqtisadiyyatda-

kı dəyişikliklər bu ixtisaslara malik mütəxəssislərin də daim inkişafını, təkmil-

ləşdirilməsini tələb edir. İqtisadiyyatı bazar yönümlü olan ölkələrdə bu proses 

özünü daha açıq şəkildə biruzə verir. 

Bu baxımdan, auditor peşəsinə yiyələnmiş şəxslərin daim təkmilləşdiril-

məsi bazar iqtisadiyyatı şəraitində ən vacib məsələlərdən biri sayılır. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycan Respublikasının dünya iqtisa-

diyyatına inteqrasiya etməsi, dövlət idarəetmə sisteminin islahatı və bütövlük-

də cəmiyyətin demokratikləşməsi prosesi ölkədə beynəlxalq standartlara cavab 

verən maliyyə nəzarəti sisteminin qurulmasına təkan verir. 

Belə bir sistemin qurulmasına hələ ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 

hakimiyyətə gəldiyi ilk illərdən başlanılmış və günümüzə qədər təkmilləş-

dirilmişdir. Audit sisteminin qurulması və dövlət tərəfindən tənzimlənməsinə 

16 sentyabr 1994-cü ildə Azərbaycan Respublikasının ―Audit xidməti haqqın-

da‖ Qanunu qəbul olunduqdan sonra başlanılmışdır. Bu qanunun qəbul 

olunması ölkədə gedən maliyyə hesabatlarına nəzarətin gücləndirilməsi və 

auditor xidmətinin təkmilləşdirilməsinə zəmin yaratdı. 

―Auditor xidməti haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanunu ölkədə 

auditor xidmətinin təşkilini, onun həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını, 

auditorların funksiyalarını, hüquqlarını və vəzifələrini müəyyən edir, mülkiy-

yətçinin əmlak hüquqlarını müdafiə edən müstəqil maliyyə nəzarəti sisteminin 

yaradılmasını nəzərdə tutur. 

Ölkədə fəaliyyət göstərən sahibkarların vergidən yayınma hallarının ara-

dan qaldırılmasını təmin etmək və dövlət büdcəsinin özəl sektordan toplanan 

vergi vasitəsilə doldurulmasının təşkili məqsədilə audit nəzarətini gücləndi-

rilməsi və qanunvericilik aktlarının tərtibini asanlaşdırmaq məqsədilə Azərbay-

can Respublikası Milli Məclisinin 19 sentyabr 1995-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş Azərbaycan Respublikasının ―Auditorlar Palatası‖ haqqında əsasnamə, 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin 12 mart 1996-cı il tarixli qərarı 

ilə təsdiq edilmiş ―Azərbaycan Respublikasında auditorların və audit təşki-

latlarının qeydiyyatı‖ barədə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

11 aprel 1996-cı ildə ―Azərbaycan Respublikası Auditor Palatasının bəzi 

məsələlərinə edilən dəyişikliklər‖ haqqında qərarları qəbul olunmuşdur.(3) 

Bazar iqtisadiyyatının inkişafına mənfi təsir göstərən amillərin qarşısının 

alınmasında, ardıcıl və lüzumsuz yoxlamaların azaldılmasında, sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilə məşğul olan iqtisadi subyektlərin mənafelərinin qorunmasında 

―İstehsal, xidmət maliyyə-kredit fəaliyyətinə dövlət nəzarətinin qaydaya salın-

ması və əsassız yoxlamaların qadağan edilməsi barədə‖  Azərbaycan Respubli-

kası Prezidentinin 1997-ci il 17 iyun Fərmanı mühüm rol oynamışdır. 

Azərbaycan Respublikasında dövlətə məxsus maliyyə ehtiyatlarının va-

hid mərkəzdən idarə olunmasını təmin etmək, bu vəsaitlərin daxil olması və 

xərclənməsi üçün daha çevik nəzarət mexanizmini yaratmaq, dövlət borcları-
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nın, zəmanətlərin və alınmış kreditlərin uçotunu yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Baş Dövlət Xəzinədarlığı-

nın yaradılması xüsusi qeyd olunmalıdır. 

Audit nəzarətinin dövlət tərəfindən təkmilləşdirilməsi audit elminin 

inkişaf etdirilməsinə də müsbət təsir göstərmişdir. Audit inkişaf etdikcə onun 

əhatə dairəsi genişlənir. Ümumiyyətlə audit nəzarət obyektinin (müvafiq 

nazirlik və idarələr, məcburi auditdən keçməli olan təsərrüfat subyektləri, digər 

müəssisə və təşkilatlar), maliyyə (mühasibat) hesabatının və ya ona daxil olan 

məlumatın neytral qurum (şəxs) tərəfindən yoxlanılması, ekspertizası və 

müvafiq rəyin tərtib edilməsidir. 

Azərbaycan iqtisadiyyatında bazar münasibətlərinin bərqərar olması və 

respublikaya xarici investisiyaların daha geniş cəlb olunması strategiyası 

maliyyə-nəzarət sisteminin yenidən təşkilini tələb edir. Bu baxımdan müstəqil 

auditor xidmətinə təlabat gündən-günə artır.  

Dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyanın dərinləşməsi audit aparılmasının 

vahid sisteminin işləyib hazırlanmasına gətirib çıxarmışdır. Bu mənada inkişaf 

etmiş xarici və MDB ölkələrinin audit standartlarının işləyib hazırlanması 

sahəsindəki təcrübənin öyrənilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. 

Beynəlxalq standartlara cavab verən nəzarət mexanizmini tətbiq etmək 

məqsədilə «Dövlət nəzarəti sisteminin təkmilləşdirilməsi və sahibkarlığın 

inkişafı sahəsində süni maneələrin aradan aldırılması haqqında» Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 7 yanvar tarixli fərmanı iqtisadiyyatı-

mızda demokratik prinsiplərin bərqərar olması baxımından müstəsna əhəmiy-

yət kəsb etmişdir. 

Ötən dövr ərzində ölkəmizdə müstəqil audit bərqərar olmuş və inkişaf 

etdirilmişdir. Bununla belə, ölkəmizdə auditin inkişafı sahəsində hələ bir 

sıra aktual problemlər öz konseptual həllini gözləyir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 3 sentyabr tarixli 

377 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş ―Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

üzrə Dövlət Proqramında (2004-2006-cı illər)‖ auditor xidmətinin təkmil-

ləşdirilməsi məqsədilə auditin qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi 

və auditor xidmətinin beynəlxalq audit standartlarına uyğunlaşdırılması, 

milli audit standartlarının hazırlanmasının başa çatdırılması; Auditorlar 

Palatasının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, onun fəaliyyəti barədə dövri 

məruzələrin tərtib edilməsi və ictimaiyyətə çatdırılması, auditor təşkilatları-

nın korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqanlarla əməkdaşlığının təkmil-

ləşdirilməsi, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində öhdəliklərin müəyyən 

edilməsi, auditorların etik davranış kodeksinin korrupsiyaya qarşı mübarizə 

ilə bağlı təkmilləşdirilməsi kimi məsələlərin həlli Auditorlar Palatasına tap-

şırılmışdır. (1) 

Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Azərbay-

can Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 28 iyul tarixli 2292 nömrəli 

sərəncamı ilə təsdiq edilmiş ―Milli Strategiya‖da da (2007-2011-ci illər) 

maliyyə nəzarətinin təkmilləşdirilməsi və auditor xidmətinin yaxşılaşdırıl-

ması istiqamətində mühüm işlərin görülməsi nəzərdə tutulmuşdur. O cüm-

lədən beynəlxalq audit standartlarının tətbiqinin həyata keçirilməsi və audi-

tor xidmətinin keyfiyyətinin artırılması kimi vəzifələrin icrası ilə əlaqədar: 
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a) Beynəlxalq standartlara uyğun olaraq daxili audit xidmətinin fəaliy-

yətini tənzimləyən metodiki göstərişlər və tövsiyə xarakterli vəsaitlərin ha-

zırlanması; 

b) Auditorların fəaliyyətinə dair nəzarət sisteminin beynəlxalq stan-

dartlara uyğunlaşdırılması; 

c) Auditorların məsuliyyətinin artırılması üzrə normativ hüquqi akt-

ların hazırlanması; 

ç) Daxili audit xidmətinin fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüquqi 

bazanın təkmilləşdirilməsi; 

d) Təsərrüfat subyektlərinin mühasibat uçotu və maliyyə hesabatların-

da şəffaflığın təmin olunması kimi konkret tədbirlərin həyata keçirilməsi 

Auditorlar Palatasına tapşırılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 

2421 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə 

dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı»nda (bundan sonra – 

―KMFP‖ adlandırılacaq) auditor xidmətinin təkmilləşdirilməsinə dair bir 

sıra mühüm vəzifələrin icrası Auditorlar Palatasına və digər müvafiq 

qurumlara tapşırılmışdır. Belə ki, Maliyyə Nazirliyi və Hesablama Palatası 

ilə birlikdə daxili audit haqqında qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üçün 

təkliflərin hazırlanması, Vergilər Naziriliyi ilə birlikdə məcburi auditdən 

yayınmaya görə inzibati məsuliyyətin tətbiqi ilə bağlı mexanizmlərin 

müəyyən edilməsi üçün tədbirlərin görülməsi, habelə müstəqil audit 

sahəsində beynəlxalq standartların tətbiqi ilə əlaqədar tədbirlərin davam 

etdirilməsi və ―Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla auditor xidmətinin 

inkişaf konsepsiyası‖nın (2012-2020-ci illər) layihəsinin hazırlanması 

Auditorlar Palatası tərəfindən həyata keçirilməlidir.(1) 

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, Azərbaycan Respublikasında Auditor 

Xidmətinin təkmilləşdirilməsi üçün qəbul olunan qanunlar, imzalanan sə-

rəncam və fərmanlar bu sahənin inkişafına öz töhfəsini vermişdir. Müs-

təqillik qazandığımız gündən bu günə qədər ötən 28 il müddətində audit 

sahəsində aparılan tənzimlənmə və təkmilləşdirmə siyasəti öz uğurlu 

nəticəsini göstərərək beynəlxalq standartlara cavab verən audit sistemi ya-

radılmışdır. Audit sisteminin təkmilləşdirilməsi müasir bazar iqtisadiy-

yatının inkişafına, sahibkarlıq fəaliyyətində maliyyə uçotu və hesabatlarının 

düzgün aparılmasına, vergidən yayınma hallarının qarşısının alınmasına 

gətirib çıxarmışdır. 
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РЕЗЮМЕ 

МАГАММЕД  ТАРВЕРДИЕВ 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

АУДИТОРСКИХ УСЛУГ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Организация бухгалтерского учѐта на основе соглашения в пред-

приятиях и организациях, проведени проверки в сфере финансово-

хозяйственной деятельности и оказывать другие услуги, подтверждение 

показателей отчѐта во-время аудирования – все это  относится к 

функцииям аудиторских услуг,   

В  статье поочередно расскрываютя  стадии создания аудиторских 

услуг  в Азербайджанской Республике,  государственное регулирования в 

области усовершенствования аудиторских услуг, а так же проведение  

государством политики урегилирования с целью создания соответствен-

ности  аудиторских услуг международным стандартам . 

Ключевые слова: аудиторские услуги, финансовый контроль, 

финансовая отчѐтность, финансовый анализ предприятия, финансовые 

резервы 

 

SUMMARY 

MAHAMMAD TARVERDIYEV 

DEVELOPMENT STAGES AND MODERN CONDITION OF AUDIT 

SERVICE IN AZERBAIJAN REPUBLIC 

Audit service fulfills the setting of contractual auditing in enterprises and 

organizations, checking of financial field and other services, during checking it 

makes approving for the result. 

In the article the foundation of auditing service in Azerbaijan, its 

development and correspond to international standards are reflected 

continuasly by regulated policy of the state. 

Key words: audit service, financial control, financial reports, financial 

analysis of enterprise, financial resources 
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ĠNVESTĠSĠYALARIN UÇOTU VƏ RENTABELLĠLĠK DƏRƏCƏLƏRĠ                                                                                                                                                                                                                                                    

            

         Son zamanlar mühasibat uçotu haqqında qanuna və mövcud qanunveri-

ciliyə edilmiĢ bir sıra dəyiĢikliklər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 

kommersiya təĢkilatının maliyyə hesabatlarını beynəlxalq standartlara uyğun 

hazırlayıb təqdim etməsi  zərurətinui  yaranmıĢdır. Bu baxımdan maliyyə hesa-

batlarının hazırlanmasında uçotun digər elementləri kimi investisiyaların da 

uçotunun araĢdırılması mühim əhəmiyyət kəsb edir. Məqalədə beynəlxalq stan-

dartlara əsasən investisiyaların uçotunun aparılması, onların qiymətləndiril-

məsinin mahiyyəti, investisiyalarla bağlı verilən qərarlar, investisiyaların 

müəssisəyə gətirəcəyi faydalar və onların rentabellilik dərəcələri geniĢ tədqiq 

edilmiĢdir. 

         Açar sözlər: investisiya, əsas vəsaitlər, dövriyyə kapitalı, daxili renta-

bellilik dərəcəsi, xalis cari dəyər metodu, geri ödəmə müddəti, rentabellilik 

indeksi. 

  

İnvestiya  –  latınca ―invest‖ sözündən götürülüb ―sərmayə qoyuluşu‖ 

mənasını verir. İnvestisiya – gəlir götürmək məqsədilə, iqtisadiyyatın müxtəlif 

sahələrinə qısamüddətli və uzunmüddətli sərmayə qoyuluşudur. 

Hər bir milli iqtisadiyyatın əsas və nadir resurslarından biri – investisi-

yadır.                                                                                          

İnvestisiya qoyuluşunda əsas məqsəd strateji əhəmiyyət kəsb edən 

istehsal sahələrinin və bununla bağlı xidmət sferasının, xüsusilə də, ümumi-

likdə sosial infrastrukturun yaradılması və son nəticədə lazımi mənfəətin əldə 

edilməsidir. Odur ki, iqtisadiyyatla bağlı bütün sahələrdə əmlak, o cümlədən, 

əsas fondlar, dövriyyə vəsaiti, qiymətli kağızlar, məqsədli pul əmanətləri, 

intellektual sərvətlər, elmi-texniki məhsullar və digər mülkiyyət obyektləri, 

habelə əmlak hüquqları və s. investisiya fəaliyyətinin obyekti hesab edilə bilər.  

Ġnvestisiya uçotunda investisiya qiymətləndirilməsinin mahiyyəti 

Ümumiyyətlə hər bir firmada əsas vəsaitlərə çəkilən xərclərlə (inves-

tisiya xərci), dövriyyə kapitalına çəkilən xərclər arasında ən az 5 vacib nöqtədə 

fərq mövcuddur. 

1. Ümumiyyətlə əsas vəsaitlərlə əlaqəli olaraq planlanan xərclər, dövriyyə 

kapitalı üçün planlanan xərclərdən daha çox olur. 

2. Dövriyyə kapitalına çəkilən xərclər daha çox bölünə bildiyi halda, (bir 

müştəriyə kreditlə mal satmaq və ya satmamaq, bəlli bir xammal və ya 

maldan daha çox və ya az saxlamaq) əsas vəsaitlərə çəkilən xərclər bir 

bütünlük göstərməkdədir.  

3. Dövriyyə kapitalına çəkilən xərclər qısamüddətli olduğundan dövriyyə 
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4.  kapitalı ilə bağlı qərarlar bir neçə ay içərisində düzəldilə bilər. Əsas 

vəsaitlərlə bağlı bu cür qısa bir vaxtda qərar vermək heç də asan deyil. 

Yəni investisiya qiymətləndirilməsi çox uzun bir proses alan məsələdir. 

5. Əsas vəsaitlələrlə dövriyyə kapitalı arasında ən böyük fərqlərdən biri, 

likvidlikdir. Dövriyyə kapitalına çəkilən xərclərin dəyər itkisinə məruz 

qalmadan tez bir müddət ərzində pula çevrilə bilmə ehtimalı vardır. 

Lakin əsas vəsaitlərə çəkilən xərclər üçün belə üstünlük mümkün deyil. 

6. Dövriyyə kapitalına çəkilən xərclərin firmaya risk problemi azdır.  

Ġnvestisiya qərarlarının alınması ilə bağlı lazım olan məlumatlar. 

Bir investisiya qiymətləndirilməsi üçün ən azı aşağıda olan məlumatla-

rın bilinməsi şərtdir.  

 İnvestisiya xərclərinin məbləği 

      İnvestisiya xərcləri iki əsas bölmədən ibarətdir.  

                  a) Sabit investisiya xərcləri 

                  b) Dövriyyə kapitalı.  

Sabit investisiya xərclərinə torpaq, bina, tikili, maşın və avadanlıq, nəq-

liyyat vasitələri, qeyri-maddi aktivlər və s. digərlərini misal göstərə bilərik. İn-

vestisiya xərcləri üçün bank kreditindən istifadə edilərsə, buna görə ödənilən 

faiz xərcləri burada nəzərə alınmalıdır. İnvestisiya xərclərini qiymətləndirər-

kən bəzən dövriyyə kapitalına çəkilən məsrəflər nəzərə alınmır. Lakin istehsal 

edilməsi üçün resursların bir bölümünün dövriyyə kapitalından formalaşması 

şərtdir. [1, s. 51] 

Əmək haqqı və istehsal üçün lazım olan digər ödəmələrin edilməsi üçün 

pul olmadan, xammal və materiala, yarımfabrikata və hazır məhsullara investi-

siya qoymadan,  müştərilərə müddətli satış imkanı təqdim etmədən istehsal və 

satış etmək imkansızdır. 

Buna görə də investisiya qiymətləndirilməsi üçün mütləq dövriyyə kapi-

talı nəzərə alınmalıdır. Burada nəzərə alınmalı bir problemli məsələ firma üçün 

dövriyyə kapitalının “brüt” yoxsa “net” hissəsinin nəzərə alınmasıdır. Burada 

diqqət ediləsi məqam investisiyanın iqtisadi ömrünün sonunda net dövriyyə 

kapitalının geri ödəniləcək olmasıdır. İnvestisiya xərclərinin məbləği hesabla-

narkən diqqət edilməsi məqamlardan biri də investisiyanın iqtisadi ömrü bo-

yunca faiz xərci ödəmələridir. İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi za-

manı diskont edilmiş dəyər metodları istifadə edilirsə, o, təsis müddətində ödə-

nilən faizlərin iki dəfə sayılmasına yol açar. Diskont edilmiş dəyər metodunda 

kənardan cəlb edilmiş resurslara görə ödənilən faizlər nəzərə alınır.  

 İnvestisiyanın müəssisəyə gətirəcəyi faydalar və vaxt bölgüsü 

İnvestisiyanın gətirəcəyi faydaların pul ilə ifadə edilməsi və bunun illər 

üzrə bölünməsi vacib məsələdir. 

İnvestisiyanın iqtisadi ömrü boyunca hər il sabit fayda gətirəcəyinin təx-

min edilməsi, investisiya layihəsinin hazırlanmasında və qiymətləndirilməsin-

də çox böyük bir xəta ilə nəticələnə bilər. İnvestisiyanın müəssisəyə gətirəcəyi 

dolayı faydalar  varsa  bu dolayı faydalar da pul ilə ölçülməlidir. 

Bir investisiyanın illər üzrə pul mədaxil və məxariclərini hesablaya 

bilmək üçün aşağıdakıları bilmək vacibdir. 

 - Sabit investisiya xərclərini 

 - Net dövriyyə kapitalındakı artıĢı 

 - Dövrün mənfəəti və hesablanmıĢ amortizasiyanı 

 - Ġnvestisiya borc kapitalı ilə investisiya edilmiĢsə borc ödəmələrini 
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 - Ġnvestisiyanın iqtisadi ömrü sonunda ləğvetmə dəyərini 

 İnvestisiyanın iqtisadi ömrü 
 İnvestisiyanın fiziki ömrü ilə iqtisadi ömrü arasında fərq vardır. Fiziki 

ömür maşın və avadanlıqlar üçün istehsal etdiyi miqdarı ölçür. Lakin iqtisadi 

ömür dedikdə əsas vəsaitin fayda verdiyi ömür müddəti nəzərdə tutulur. 

 İnvestisiyanın iqtisadi ömrü sonunda ləğvetmə dəyəri 
 İnvestisiya layihələrinin sonunda ləğvetmə dəyəri mütləq nəzərə 

alınmalıdır. Ləğvetmə dəyərinin bəzən diqqətə alınmaması investisiya layihəsi 

qərarlarında səhv qərarlar ilə nəticələnə bilər. Ləğvetmə dəyərinin gətirəcəyi 

pul mədaxili, investisiyanın iqtisadi ömrünün sonunda olan son ildəki pul 

mədaxilinə əlavə edilməlidir. Ləğvetmə dəyərinin satışından daxil olacaq 

pulun mənfəətli satışı baş verərsə, ödənilməsi vacib olan mənfəət vergisi pul 

məxarici kimi göstərilməlidir.  

İnvestisiyanın qiymətləndirilməsi metodları aşağıdakılardır. 

  - Ġnvestisiyanın ortalama rentabelliliyi 

  - Geri ödəmə müddəti 

  - Daxili rentabellilik dərəcəsi 

  - Xalis cari dəyər metodu 

  - Rentabellilik indeksi  

  Yuxarıda adları göstərilən investisiya qiymətləndirilməsi metodlarında 

ilk ikisi kobud investisiya qiymətləndirilməsidir. Burada pulun zaman dəyəri 

nəzərə alınmır ki, bu da layihələrin sağlam şəkildə qərar verilmə prosesini 

zəiflədir. Digər 3-ü isə pulun zaman dəyərini nəzərə alan investisiya 

qərarlarıdır ki, burada bir sıra risklər nəzərə alınır. [4, s. 212]  

Ġnvestisiyanın ortalama rentabelliliyi 

Ortalama rentabellilik dərəcəsi = Ortalama xalis mənfəət / İnvestisiya 

məbləği 
Bu qiymətləndirilmə metodunda investisiyanın iqtisadi ömrü boyunca 

gətirəcəyi xalis mənfəət toplanaraq onun iqtisadi ömrünə bölünür və ortalama 

xalis mənfəət tapılır. Ortalama xalis mənfəət isə investisiya qoyuluşu 

məbləğinə bölünərək ortalama rentabellilik dərəcəsi tapılır.  

 Ġlkin investisiya məbləği 250 000 AZN olan A investisiya layihəsindən 3 

il müddətində hər il 100 000 AZN mənfəət əldə edilib. 

 Ġlkin investisiya məbləği 500 000 AZN olan B investisiya layihəsindən 4 

il müddətində 100 000 AZN, 150 000 AZN, 200 000 AZN və 250 000 

AZN mənfəət əldə olunacağı gözlənilir. 

A investisiya layihəsi üçün ortalama rentabellilik dərəcəsi 

((100 000+100 000+100 000)/3)/250 000=0.40=40% 

B investisiya layihəsi üçün ortalama rentabellilik dərəcəsi 

((100 000+150 000+200 000+250 000)/4)/500 000=0.35=35%  
A və B layihələrindən hansının firma üçün cazibədar olduğuna 

yuxarıdakı analizlər  vasitəsilə qərar verə bilərik.  

Geri ödəmə müddəti 

İnvestisiya qiymətləndirilməsi metodlarından kobud metod olaraq qəbul 

edilən digər bir metod ―Geri ödəmə müddəti‖ metodudur. Bu metod ilkin 

investisiya qoyuluşunun hansı müddətə geri gələcəyini ölçən investisiya 

qiymətləndirmə metodudur.  

nvestisiyadan pul mədaxillərinin dalğalanma göstərib göstərməməsinə 

görə iki formada hesablanılır. 
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 1) Sabit formada pul mədaxilləri olan investisiya layihələri üçün 

 Geri ödəmə müddəti = İnvestisiya məbləği / İllik net pul mədaxili 
A investisiya layihəsi üçün ilkin investisiya məbləği 100 000 AZN-dir. 

75 000 AZN illik sabit pul mədaxili olacağı təxmin edilirsə 

Geri ödəmə müddəti = 100 000 / 75 000 = 4 il 
 A investisiya layihəsi üçün geri ödəmə müddəti 4 il qəbul edilmişdir.  

2) İnvestisiya layihəsi üzrə net pul mədaxilləri illər üzrə dalğalanma 

göstərirsə əgər, bu vəziyyətdə, investisiyanın hər il gətirəcəyi pul mədaxilləri 

investisiya məbləğinə bərabər olana qədər davam edəcəkdir. 

 B investisiya layihəsi investisiya məbləği 1000 000 AZN-dir. Layihənin  

pul mədaxilləri illər üzrə aĢağıdakı kimi göstərilmiĢdir. 

 1. 250 000,   2. 250 000,   3. 300 000,   4. 300 000,   5. 300 000 

 1 000 000 AZN-in tamamlanması üçün ilk 4 ildən az bir zaman kifayət 

edir. Yəni, 1-ci il 250 000, 2-ci il 250 000, 3-cü il 300 000 və 1 000 000-un 

tamamlanması üçün 4-cü ildən 200 000 kifayət edir.  

 200 000 AZN-in hansı müddətə daxil olduğunu tapmaq üçün... 

200 000 / 300 000 = 0.66 x 360 gün = 240 gün = 8 ay 

  B investisiya layihəsi üçün geri ödəmə müddəti 3 il 8 ay qəbul 

edilmişdir.   

Xalis cari dəyər (XCD), Daxili rentabellilik dərəcəsi (DRD) və 

Rentabellilik indeksi 

Xalis cari dəyər (XCD) - İnvestisiyanın iqtisadi ömrü boyunca gətirəcəyi 

pul mədaxillərinin əvvəlcədən bəlli edilmiş müəyyən bir diskont əmsalının 

diskontlaşdırılmış bugünkü dəyərlərinin cəmi ilə investisiya məbləğinin bəlli 

bir diskontlaşdırma əmsalı ilə bugünkü dəyərlərinin cəminin fərqinə 

bərabərdir. 

 XCD = ∑NPD/(1+k)
n 

- Ġ0               NPD = net pul daxilolmaları  

 k = diskont əmsalı                         Ġ0 = investisiya məbləği  və ya 

XCD=A1/(1+k)
1
+A2/(1+k)

2
+ A3/(1+k)

3
+..........+ An/(1+k)

n
+L/(1+k)

n
-C 

 A = investisiya layihəsindən illər üzrə pul daxilolmaları 

 k = diskont əmsalı    C = investisiya məbləği   L = ləğvetmə dəyəri  
 Qeyd: Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi layihənin sonunda ləğvetmə 

dəyəri pul mədaxillərinə əlavə edilir. [2, s. 96] 

İnvestisiya məbləği = 500 000 AZN      İnvestisiya təsis müddəti = 1 il  

Təxmin olunan net pul daxilolmaları:   

Ġllər 
Net pul 

daxilolmaları 

1 AZN bugünkü 

dəyəri  (k= 12%) 

Pul daxilolmasının 

bugünkü dəyəri (k=12%) 

1 180 000 0.893 160 740 

2 150 000 0.797 119 550 

3 140 000 0.712 99 680 

4 120 000 0.636 76 320 

5 80 000 0.567 45 360 

6 50 000 0.567 28 350 

YEKUN 
  

530 000 
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1-ci il  180 000, 2-ci il 150 000, 3-cü il 140 000, 4-cü il 120 000, 5-ci il 80 000  

Ləğvetmə dəyəri 5 il sonra = 50 000 AZN   Diskont əmsalı = 12% qəbul 

edilib. 

XCD = 530 000 – 500 000 = 30 000 AZN 

XCD≥0 demək ki, investisiya layihəsi xalis cari dəyər (xalis bugünkü 

dəyər) pozitiv olduğu üçün investisiya qəbul ediləcəkdir.  

Bir digər misal üzərində analiz edək. 

İnvestisiya məbləği = 2 000 AZN     İnvestisiya təsis müddəti = 2 il  

İnvestisiya xərcləri: 1-ci il  1 200, 2-ci il  800 AZN 

İnvestisiya üçün net pul daxilolmaları:  

3-cü il  600, 4-cü il  800, 5-ci il  1000, 6-cı il  800, 7-ci il  600 AZN 

İqtisadi ömrünün sonunda ləğvetmə dəyəri = 500 AZN Diskont əmsalı = 

15 % 

XCD=(600/(1+0.15)
3
+800/(1+0.15)

4
+1000/(1+0.15)

5
+800/(1+0.15)

6
+ 

600/(1+0.15)
7
+ 500/(1+0.15)

7
)-(1 200/(1+0.15)

1
+800/(1+0.15)

2
) 

XCD = 2 108.6 - 1 648.8 = 459.8 

Pozitiv xalis cari dəyər, bu da investisiya layihəsinin qəbulu deməkdir.  

Daxili rentabellilik dərəcəsi (DRD) - Bu investisiya qiymətləndirmə 

metodu, kobud investisiya qiymətləndirmə metodlarından fərqli olaraq pulun 

illərə dağılmasını diqqətə alan bir metoddur.  İnvestisiya üçün lazım olan pul 

məbləği ilə iqtisadi ömrü boyunca daxil olan pul məbləğini bərabərləşdirən 

diskont əmsalına daxili rentabellilik dərəcəsi deyilir. Bu metod vasitəsi ilə pul 

məxarici ilə pul mədaxilini bərabərləşdirən diskont əmsalını tapırıq və bu da 

daxili rentabellilik dərəcəsi (DRD) adlanır. [5, s. 184] 

Pul məxariclərinin diskont edilmiş dəyərinin cəmi = Pul mədaxillərinin 

diskont edilmiş dəyərinin cəmi 

C = A1/(1+r)
1
+ A2/(1+r)

2
+ A3/(1+r)

3
+...............+ An/(1+r)

n
+ Ln/(1+r)

n
 

C = investisiya üçün lazım olan pul məbləği 

A = investisiyadan iqtisadi ömür müddətində pul daxilolmaları 

r = diskont əmsalı 

Daxili rentabellilik dərəcəsi (DRD)  üçün aşağıda sadalayacağımız iki 

məsələ daha əhəmiyyətli olacaqdır. 

1) Layihənin rentabellilik dərəcəsi eyni vaxtda layihəyə sıfır XCD verəcək 

diskont əmsalıdır.  

2) Əgər kapitalın alternativ xərci (məsrəfi) layihənin rentabellilik 

dərəcəsindən kiçik isə, bu vəziyyətdə XCD pozitivdir. Dolayı formada 

XCD ilə DRD eyni mahiyyətə malik qiymətləndirmə mexanizmləridir. 

Bir bina inĢa layihəsi var. 
İnvestisiya məbləği: 350 000 AZN 

1-ci il = 16 000 (icarə)        2-ci il = 16 000 (icarə) 

3-cü il 466 000 (icarə – 16 000 + satış – 350 000) 

350 000 = 16 000/(1+r)
1 

+ 16 000/(1+r)
2 

+ 466 000/(1+r)
3  

 

DRD = 12.96 % 

Rentabellilik indeksi - Layihənin hər bir manat başına ən çox bugünkü 

dəyəri verən layihələri seçməkdir. Maliyyə vəsaiti, əlində olan investisiya 

layihələrinin hamısını maliyyələşdirmək üçün kifayət etməyə bilər. Buradan 

bir nəticəyə gəlirik ki, maliyyə vəsaiti yetəcək bir və ya bir neçə ən yaxşı 

layihələr  seçilməlidir.  
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Rentabellilik indeksi = Bugünkü dəyər / İnvestisiya məbləği 
Nağd pul axınları (mln manat) 

Layi

hə 

C0 C1 C2 BD 

10 % 

altern. 

xərc 

XCD 

A -3 +2.2 +2.4

2 

4 1 

B -5 +2.2 +4.8

4 

6 1 

C -7 +6.6 +4.8

4 

10 3 

D -6 +3.3 +6.0

5 

8 2 

E -4 +1.1 +4.8

4 

5 1 

 

 

C layihəsi 1.43, A və D layihələri 1.33, E layihəsi 1.25 və ən sonda B 

layihəsi 1.20 seçimi istifadə edilir. 13 mln manat büdcəsi olan firmalar 

yuxarıdakı layihələrdən ..... 

C = 7  --------------- 1.43 

D = 6 --------------- 1.33  bu layihələri seçəcəklər. 
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РЕЗЮМЕ 

ЕЛВИН  АЛИМАРДАНОВ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ УЧЕТ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ  

В последнее время, в соответствии с законом о бухгалтерском учете 

и рядов изменений в законодательстве действующим в Азербайджане 

коммерческим организациям необходимо рассчитывать и представлять 

свою финансовую отчетность в соответствии с международными 

стандартами. В связи с этим важно, приподготовке финансовых отчетов 

как и другие элементы учета исследование инвестиций имеет решающее 

значение. 

          В статье рассматриваются вопросы учета инвестиций в соответ-

ствии с международными стандартами, сущность их оценки, решения об 

инвестициях, выгоды, которые инвестиции принесут предприятию, и их 

показатели рентабельности были широко изучены. 

Ключевые слова: Инвестиции, основные средства, оборотный ка-

питал, внутренняя норма доходности, метод чистых текущих затрат, 

период погашения, индекс рентабельности. 

 

SUMMARY 

       ELVIN ALIMARDANOV 

INVESTMENTS REGISTRATION AND RENTABILITY 

VALUES 

Basing on the relationship between law and the existing legislation, 

commercial organizations operating in Azerbaijan need to prepare financial 

statements according to international standards. From this point of view, it is 

crucial to examine the accounting for investments such as other accounting 

elements in the preparation of the financial statements. The article analyses 

investments under international standards, the essence of their valuation, 

investment decisions, benefits to the enterprise and their profitability rates.  

Key words: investment, fixed assets, operating capital, internal 

profitability rate, net value method, repayment period, profitability index. 
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BANKLARDA KAPĠTAL BAZASININ FORMALAġMASININ 

SPESĠFĠK XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Məqalədə iqtisadi subyektlərin fəaliyyətə baĢlaması üçün kapital bazası-

nın zəruriliyi  qeyd olunmuĢdur. Ġqtisadi subyektlərdə minimum kapitala olan 

tələblərin fərqli səviyyələrdə olmasının səbəbləri izah olunmuĢdur. Bu 

fərqlərin mövcudluğu iqtisadi subyektlərin hansı bazarda fəaliyyət göstərməsi 

və yerinə yetirdikləri funksiya və vəzifələrlə əlaqədar olduğu əsaslandı-

rılmıĢdır. 

Banklarda kapital bazasının formalaĢması qaydaları əks olunmuĢ, onun 

xüsusi vəsaitlərdən və cəlb edilmiĢ vəsaitlərdən ibarət strukturu təhlil edilmiĢ-

dir. Xüsusi vəsaitlərin malik olduğu operativ, müdafiə və tənzimləmə funksiya-

larının rolu izah olunmuĢdur. Cəlb edilmiĢ vəsaitlərlə müqayisədə xüsusi 

vəsaitlərin üstünlüyü əsaslandırılmıĢdır. Xüsusi vəsaitlərin formalaĢdırılması 

və artırılması mənbələri əks olunmuĢ, paralel olaraq bu artımın mexanizmi 

təhlil olunmuĢdur. 

Açar sözlər: bankın kapital bazası, xüsusi vəsaitlər, cəlb edilmiĢ vəsait-

lər, dividend, səhmin dəyəri, aktivlər. 

 

Məlum olduğu kimi hər bir iqtisadi subyektin fəaliyyətə başlaması və 

sonra isə normal fəaliyyət göstərməsi üçün müəyyən miqdarda kapital 

bazasına malik olması zəruridir. İqtisadi subyektlərin fəaliyyəti üçün lazım 

olan minimum kapitalın həcmi həmin iqtisadi subyektlərin fəaliyyət göstərdiyi 

bazarın tələb və xüsusiyyətlərindən, iqtisadi subyektin fəaliyyətinin məqsəd və 

vəzifələrindən, qanunvericilik qaydasında müəyyən edilən kapitalın minimum 

həcmi normativlərindən və bir sıra çox vacib göstəricilərdən asılı olur. 

İqtisadiyyatın hansı sahəsində fəaliyyət göstərməsindən asılı olaraq iqtisadi 

subyektlər üçün müəyyən edilən və tələb edilən kapitalın minimum həddi 

müxtəlif cür olur. İqtisadiyyatda yerinə yetirdiyi roluna, malik olduğu 

əhəmiyyətinə, daşıdığı funksiya və vəzifələrinə və s. xüsusiyyətlərinə görə 

digər iqtisadi subyektlərdən köklü surətdə fərqlənən banklar üçün də kapitalın 

böyük rolu vardır və onun, yəni kapital bazasının formalaşmasının spesifik 

xüsusiyyətləri vardır. 

Banklarda kapital bazasının spesifik formalaşması xüsusiyyətlərinin 

mövcud olması bankların mahiyyəti və funksiyaları əsasında müəyyənləşir. 

Bankların rolu dedikdə, onuun təyinatı, nəyin naminə yaranması, mövcud 

olmas və inkişaf etməsi başa düşülür. (1, səh 32) 

Banklar digər iqtisadi subyektlərdən fərqli olaraq iqtisadiyyatda elə 

spesifik əməliyyatlar sferasında fəaliyyət göstərirlər ki, həmin əməliyyatlar 

yalnız  bank  sisteminə  aid  olan banklar,  bank  olmayan  kredit təşkilatları və  
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kredit ittifaqları tərəfindən aparılır. Banklarda kapital bazasının formalaşması, 

onun müxtəlif normativlərinin müəyyən edilməsi bankların iştirakçı olduğu 

ölkədə fasiləsiz olaraq aparılan pul siyasəti, kredit siyasəti, investisiya, valyuta 

siyasətinin və digər amillərin təsiri altında formalaşır. Elə bu səbəblərdən də 

bankın fəaliyyətinin, onun apardığı bank siyasətinin və eləcə də onlarda 

kapital bazsının formalaşmasının cpesifik xüsusiyyətləri meydana çıxır.  

Bankların fəaliyyətində formalaşmış olan meyl və qaydalara görə 

onların kapital bazası iki mənbə hesabına formalaşır. Həmin mənbələrdən 

birincisi özünəməxsus, xüsusi kapitaldan, ikincisi isə cəlb olunmuş 

vəsaitlərdən ibarət olur. Birinci mənbənin strukturuna səhmdar kapital, ehtiyat 

və digər fondlar, eyni zamanda bölüşdürülməmiş mənfəət və digər 

mənbələrdən ibarət olan özünəməxsus xüsusi kapital daxil olur. İkinci 

mənbənin tərkibinə isə bankın müxtəlif mənbələrdən, müxtəlif kanallar 

vasitəsilə aldığı depozitlər, kreditlər, qiymətli kağızların emissiyası vasitəsilə 

cəlb etdiyi sərbəst pul vəsaitləri, beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatlarından 

cəlb etdiyi vəsaitlər, digər bank və təşkilatlardan aldığı borclar, Mərkəzi 

Bankdan mərkəzləşdirilmiş qaydada alınan kreditlər, müştərinin hesablaşma 

və cari hesablarındakı və həmçinin müxbir hesablardakı vəsaitlər və s. 

daxildir. 

Banklarda kapital bazasının formalaşmasının özünəməxsus, spesifik 

xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, banklarda xüsusi kapitalın məcmu 

kapitaldakı xüsusi çəkisi digər iqtisadi subyektlərdə olduğundan fərqlidir. 

Banklarda bu göstərici 10-15% səviyyəsində, digər iqtisadi subyektlərdə isə 

40-45% səviyyəsində formalaşır. (1, səh 168) 

Bankın kapitalında xüsusi kapitalın öz çəkisinə görə az bir hissəyə malik 

olmasına baxmayaraq, kredit təşkilatının fəaliyyətində xüsusi kapital çox 

böyük bir iqtisadi əhəmiyyətə malik olan müdafiə, operativ və tənzimləmə 

funksiyasını yerinə yetirir. Elə bu amil də banklarda kapital bazasının 

formalaşmasının spesifik bir xüsusiyyəti kimi çıxış edir. Çünki banklar öz 

xüsusi vəsaitləri vasitəsilə qeyd edilən funksiyaları yerinə yetirərkən bankın 

davamlı, dayanıqlı inkişafını, həmçinin mövcud bazarda rəqabət qabiliyyətli-

liyini qorumaq üçün çox zəruri olan problemləri həll edə bilirlər. Bankın 

məcmu kapitalının az bir hissəsini təşkil etməsinə baxmayaraq xüsusi vəsaitlər 

öz mahiyyətinə və bütün parametrlərinə görə cəlb edilmiş vəsaitlərdən daha 

üstün cəhətlərə malikdir. Elə bu parametrlərinə görə də iqtisadi ədəbiyyatlarda 

bankın xüsusi kapitalının formalaşması məsələsinə xüsusi diqqət yetirərək 

tanınmış rus iqtisadçıları belə hesab edirdilər ki, bankın xüsusi kapitalı 

səhmdarların, yəni həm hüquqi, həm də fiziki şəxslərin yalnız xüsusi vəsaitləri 

hesabına formalaşmalıdır. Çünki bu vəsaitlər nizamnamə kapitalı formasında 

akkumulyasiya olunaraq bankın öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinin təminat 

mənbəyi kimi çıxış edirlər. Bu baxımdan da xüsusi vəsaitin formalaşması 

banklar üçün həm təşkilati, həm də iqtisadi baxımdan çox əhəmiyyətlidir. (2, 

səh 22) 

Təcrübə göstərir ki, bankların fəaliyyətində əsas məqsədi daha etibarlı, 

daha dayanıqlı və daha sabit maliyyə vəziyyətinə malik olan iqtisadi 

subyektlərlə qarşılıqlı iqtisadi təmasda olmaqla öz resurslarını artırmaqdan və 

mümkün qədər güclü resurs bazası yaratmaqdan ibarətdir. Banklar bir qayda 

olaraq resurs bazasını yalnız likvidlik təmin olunduğu halda artıra bilirlər.  

(1, səh 169) 
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Bankın kapital bazasının bir hissəsini təşkil edən xüsusi vəsaitin struktu-

ru özünün keyfiyyət tərkibinə görə yekcins deyildir və bank ili ərzində çox-

saylı müxtəlif xarakterli amillərin təsiri altında dəyişə bilir. Belə amillərdən 

biri və daha əhəmiyyətli olanı hesabat ili ərzində əldə edilən mənfəətdən isti-

fadə xarakteridir. 

Avropa ölkələrinin bank sistemlərinin təöcrübəsi göstərir ki, bankların 

nizamnamə kapitalı satılmış səhmlərdən daxil olmuş vəsaitlər hesabına forma-

laşır. Lakin nizamnamə kapitalı yalnız daxil olmuş pul vəsaitləri hesabına 

deyil, həm də maddi və qeyri-maddi aktivlərin, həmçinin üçüncü şəxsin 

qiymətli kağızları hesabına da formalaşa bilər. Araşdırmalar göstərir ki, 

bankların nizamnamə kapitalının 70%-dən çoxu maddi aktivlərin payına 

düşür. Belə vəziyyət bankların bu vəsaitlərdən kredit resursları kimi istifadə 

etmək imkanlarını məhdudlaşdırır, ödəmə qabiliyyətini aşağı salır, likvidliyi 

zəiflədir. Buna analoji vəziyyət nizamnamə kapitalında qeyri-maddi aktivlərin 

payı çox olduğu halda da baş verir. (3, səh 39) 

Bankların kapital bazasının formalaşması əsasında toplanan məcmu ka-

pital bankların apardığı aktiv əməliyyatların aparılmasının, genişləndirilməsi-

nin, artırılmasının əsasını təşkil edir. Təkcə nizamnamə kapitalının mövcudlu-

ğu bankların bazarda fəaliyyətini genişləndirməyə imkan vermir. Bu səbəbdən 

də banklar öz fəaliyyətini genişləndirmək, artırmaq məqsədilə kapital bazasını 

artırmaq zərurəti ilə rastlaşırlar. Bu məqsədlə banklar onun kapital bazasının 

ikinci mənbəyini təşkil edən cəlb olunmuş  vəsaitlər hesabına öz kapitalını 

artırırlar. Bu mənbəyə artıq qeyd edildiyi kimi çoxsaylı müxtəlif mənbələrdən 

cəlb edilən vəsaitlər aid edilir. Bu vəsaitlər olmazsa bank özünün gələcək 

fəaliyyətini qura bilməz, qanunlarla və müəyyən edilən qaydalarla tələb edilən 

funksiya və vəzifələrini yerinə yetirə bilməz, bazarda tələb olunan ödəmə 

qabiliyyətini, kredit qabiliyyətini və likvidliyini təmin edə edə bilməz. Daha 

doğrusu, nə bir bank olaraq, nə də ki, bir iqtisadi subyekt olaraq onun 

mövcudluğu mümkün ola bilməz. (4, səh 167) 

Qeyd olunanları nəzərə alaraq demək olar ki, hər bir bank üçün xüsusi 

vəsaitin mənbələrinin tapılması və eyni zamanda bank fəaliyyətinin daha da 

genişləndirilməsi üçün kənar mənbələrdən kifayət dərəcədə vəsaitlər cəlb edil-

məsi çox zəruridir. Kapital bazasının genişləndirilməsi fəaliyyətin hər bir döv-

ründə zəruri olduğundan bu istiqamətdə banklar hesabat dövrünün göstəricilə-

rinin məlum olduğu və xüsusən də yüksək olduğu hallarda xüsusi kapitalın ar-

tırılması üçün bankın ehtiyatları daxil olmaqla keçmiş illərin bölüşdürülməmiş 

mənfəətindən, qiymətli kağızların əlavə buraxılışlarının yerləşdirilməsindən, 

yeni payçıların tapılmasından və s. istifadə edirlər. (1, səh 170). 

Banklarda kapital bazasının formalaşdırılmasının mühüm, spesifik xüsu-

siyyətlərindən biri də xüsusi kapitalın idarə edilməsi vasitəsilə artırılmasıdır. 

Bu parametr bankların yüksək mənfəət əldə etməsində və passivlərin dayanıq-

lığının təmin edilməsində yüksək rola malikdir. Xüsusi vəsaitin, kapitalın ida-

rə edilməsinin mühüm üsullarından biri bank tərəfindən aparılan divident siya-

sətidir. Bank təcrübəsi göstərir ki, ölkədə qeyri-sabit maliyyə vəziyyəti, həm-

çinin mükəmməl, inkişaf etməmiş fond bazarı şəraitində banklar bir qayda 

olaraq xüsusi kapital artımını mənfəətin toplanması hesabına təmin edirlər. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, dividendlərin kapitallaşması səhmdar 

kapitalın artırılmasının heç də həmişə ən asan və daha ucuz başa gələn üsulu 

deyildir.  
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Bankların kapital bazasını xüsusi kapital hesabına artırarkən mühüm bir 

spesifik xüsusiyyəti nəzərə almaq lazımdır ki, bankların səhmlərinin məzənnə-

si ödənən dividendlərin səviyyəsindən asılıdır. Hesabat dövrünün sonunda 

ödənən dividendlərin artımı səhmlərin məzənnələrinin artımına səbəb olur.  

Bu səbəbdən də əlavə səhm satışı hesabına kapitalın artımı təmin edilir. 

İnkişaf etmiş ölkələrin bank fəaliyyəti təcrübəsi göstərir ki, iri banklar 

pul vəsaitlərinin cəlb edilməsinin ən səmərəli üsulu kimi səhm emissiyasından 

istifadə edirlər. Kommersiya bankları bu məqsədlə həm adi, həm də imtiyazlı 

səhmlərin emissiyasını həyata keçirirlər. (5, səh19) 

Bank bazarında yüksək reytinqə malik olan iri banklar fond bazarında öz 

səhmlərini yerləşdirmək üçün geniş imkana malik olurlar. Bu usulu reallaşdı-

raraq banklar səhmlərin məzənnəsi vasitəsilə manevr edir, dividendlərin səviy-

yəsini müəyyənləşdirir, səmərəli əməliyyatlar həyata keçirərək əlavə mənfəət 

əldə edirlər. Kiçik banklar üçün isə bu vasitə ilə vəsait cəlb etmək çətindir. 

Onlar üçün bu yolla xüsusi kapital artırmaqdansa depozitarların sərbəst pul 

vəsaitlərini cəlb etmək daha rahat və ucuzdur. 

Xarici bank təcrübəsində kapitalın artırılmasında mühüm bir üsul kimi 

istiqrazların da buraxılmasından istifadə edilir. Böyüməkdə və genişlənməkdə 

olan banklar öz inkişafını və ehtiyaclarını maliyyələşdirmək üçün uzunmüd-

dətli kapitala ehtiyac duyur və öz kapitalında bu vasitəyə üstünlük verirlər. 

Bankların məcmu kapitalının, kapital bazasının daha da genişləndirilmə-

si üçün istifadə edilən və artıq tərəfimizdən qeyd edilən digər mənbələr də 

vardır ki, onların hər biri bank fəaliyyətinə spesifik bir xüsusiyyət verməklə 

yüksək əhəmiyyət daşıyırlar. 

Banklarda kapital bazasının formalaşmasının tərəfimizdən qeyd edilən 

spesifik xüsusiyyətləri bankları digər iqtisadi subyektlərdən fərqləndirir və 

onun gələcəkdə normal, hərtərəfli fəaliyyətinin səmərəli şəkildə yerinə yetir-

məsini təmin edir. 
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РЕЗЮМЕ 

ВУГАР АЛИПАШАЕВ  

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

БАЗЫ КАПИТАЛА В БАНКАХ 

 В статье подчеркивается необходимость создания базы капитала 

для начала функционирования субъектов хозяйствования.  Были 

объяснены причины разницы уровня минимального уставного капитала 

у  экономических субъектов. Существование такой разницы обосновано 
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характером рынка, в котором функционируют экономические субъекты, 

а также параметрами функций и обязанностей, которые они  выполняют.    

 Были отражены правила формирования базы капитала в банках и 

проанализирована  ее структура, состоящая  из собственных и привле-

ченных средств. Была объяснена роль оперативных, защитных и регули-

рующих функций собственного капитала. Обосновано преимущество 

собственных средств по сравнению с привлеченными средствами.  Были 

отражены  источники формирования и увеличения собственных  средств, 

параллельно был проанализирован механизм этого роста. 

Ключевые слова: капитальная база банкa, собственные средства, 

привлеченные средства, дивиденд, стоимость акции, активы. 

 

SUMMARY 

VUQAR ALIPASHAYEV  

SPECIFIC FEATURES OF FORMATION OF CAPITAL BASE IN THE 

BANKS 

In the article the necessity of capital base for economic entities to start 

operating was mentioned. The reasons for existence of different levels of 

requirements for minumum capital in economic subjects were explained. The 

existence of these differences is justified on the basis of which markets they 

opearte in and functions they perform. 

The rules for the formation of a capital base in banks were reflected, and 

its structure consisted of special funds and borrowed funds was analyzed. The 

role of operational, defensive and regulatory functions of special funds were 

explained. The advantage of special funds comparing to attracted funds was 

justified. The sources of formation and increase of special funds have been 

reflected, in parallel, the mechanism of this growth was analyzed.  

Key words: capital base of the bank, special funds, attracted funds, 

dividend, value of the stock, assets. 
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AZƏRBAYCANDA ĠQTĠSADĠYYATIN MODERNLƏġDĠRĠLMƏSĠ 

KONTEKSTĠNDƏ ĠNVESTĠSĠYA FƏALĠYYƏTĠNĠN HÜQUQĠ 

TƏNZĠMLƏNMƏSĠNĠN ĠNKĠġAFI VƏ TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠ 

STRATEGĠYASI 
 

         Məqalədə ölkəmizdəki investisiya mühitinin inkiĢafı, onun hüquqi çərçi-

vəsi, iqtisadi inkiĢaf səviyyəsinin yüksəldilməsi üsulları, dövlət orqanlarının əl-

veriĢli investisiya mühitinə təsiri məsələlər təhlil olunur. Məqalənin aktuallığı 

faktiki olaraq investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi əsas konsepsiyaları, 

investisiyaların hüquqi münasibətlərinin strukturunu, bu münasibətlərin 

obyektləri və subyektlərini müəyyənləĢdirmədən, habelə müvafiq və aydın 

qanunvericiliyin hazırlanmasını nəzərdə tutmadan təsəvvür etmək mümkün 

deyildir. ĠĢin əsas məqsədi investisiya mühitinin dünya iqtisadiyyatına 

inteqrasiya baxımından iqtisadi inkiĢaf səviyyəsinə təsiri və onun 

modernləĢdirilməsinə zəmin yaratmağı nəzərdə tutur. 

         Məqalədə göstərilir ki, iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsi, xüsusilə, 

iqtisadiyyatın strukturunun dövlət sənayesi ilə müqayisədə hasilatlı özəl 

bizneslə müqayisədə daha sürətli inkiĢafı və az əlavə dəyərli sektorların 

yaranmasına imkan verən yüksək əlavə dəyərli sektorlara keçid olması ilə 

bağlıdır. Tədqiqat vəzifəsi olaraq nəzəri cəhətdən investisiya mühitini, onun 

hüquqi bazasını və bütövlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatını nəzərdən keçirmək, 

inkiĢaf etmiĢ bir ölkə ilə müqayisəli təhlillər aparmaq və onun 

təkmilləĢdirilməsi üçün praktik təkliflər hazırlamaq cəhdləri qoyulmuĢdur. 

Həmçinin, yerli və xarici investorların hazırda qarĢılaĢdıqları problem-

ləri, iqtisadiyyata maliyyə resurslarını investisiya etmək cətinliklərini iĢgüzar 

mühitin inkiĢafı üçün mövcud olan məhdudiyyətləri təsvir edir və bunları həll 

etmək üçün metodikanı təklif edir. Bundan əlavə, "xarici birbaĢa investisiya-

lar", "daxili fondlar" konsepsiyasının nəzəri xüsusiyyətləri araĢdırılmıĢdır. 

"Ġnvestisiya hüququ", "beynəlxalq iqtisadi münasibətlər", "beynəlmiləlləĢdir-

mə" kimi fənlərin kəsiĢməsində yazılmıĢ iĢlərin disiplinlərarası bir xarakteri 

vardır ki, bu da onların fərdi Ģəkildə öyrənilməsi, həm də onların qarĢılıqlı tə-

sir prosesini, həmçinin onların qarĢılıqlı əlaqəsinin necə təsirini nəzərdə tutur. 

Ümumiyyətlə, məqalədə bu fənlər arasındakı qarĢılıqlı təsirlərin yekun 

nəticəsinin  iqtisadi sistemə təsiri əks etdirilir. 

Açar sözlər: investisiya mühiti, hüquqi çərçivə, milli iqtisadiyyat, Ģaxə-

ləndirmə. 
 

Son 10 ildə Azərbaycan iqtisadi artım baxımından dünya liderlərindən-

yaxşılaşdırılması; Dövlət aktivlərində və strateji valyuta ehtiyatlarında 

əhəmiyyətli bir artım,  GSYH'nin  dinamik  olaraq artan səviyyəsi.  Neft  

qiymətlərinin  qlobal  
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azalması Azərbaycanın iqtisadiyyatına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmişdir. 

2014-cü ildən etibarən istehsal olunan malların, institusional və fundamental 

dəyişikliklərin, ödəmə balansının və qeyri-neft büdcəsinin kəsirinin, maliyyə 

və bank sektorunda baş verən hadisələr, neft qiymətlərinin kəskin azalması ilə 

əlaqədar olaraq, Azərbaycan makroiqtisadi inkişafın yeni bir paradiqmasını 

seçir. 

          Azərbaycan iqtisadiyyatının 11 sektorunun milli iqtisadi görünüşünü və 

strateji yol xəritələrini əhatə edən strateji metodlarının xəritəsi 12 sənəddən 

ibarətdir və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli 

qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Orta müddətli və uzunmüddətli iqtisadiyyat fərdi 

qısamüddətli prioritetlərə yönəlib qoyulacaq. Strateji yol xəritəsi iqtisadiyyatın 

inkişafına kömək edən bütün sahələri, o cümlədən, özəl sektorun yerli və 

beynəlxalq nümayəndələri ilə ünsiyyət və əməkdaşlığı inkişaf etdirəcəkdir. 

Dövlət tərəfindən ayrılan sərmayələr sürətləndirici işləyəcək və öz növbəsində 

özəl sektor iqtisadi rifahın hərəkətverici qüvvəsi olacaqdır. 

İnvestisiyalar həm istehsalat, həm də qeyri-istehsal xarakterli əsaslı ak-

tivlərin geniş yayılmasına imkan verir. Azərbaycan 300 milyondan çox - İran, 

Türkiyə və Rusiya əhalisi olan üç böyük iqtisadiyyata malikdir və ÜDM 3 tril-

yon dollar təşkil edir. Belə bir geosiyasi məkan Azərbaycanın meqavat layihə-

lərini həyata keçirmək üçün gözəl imkan yaradır və bu, öz növbəsində, trans-

milli şirkətləri respublikamız. 

         Hal-hazırda, yeni vaxtın ən mühüm strateji vəzifələrindən biri, "səmərəli-

liyin yığılması" əsasında "məhsuldarlıq (məhsuldarlıq)" əsasında bir böyümə 

paradiqmasına əsaslanan modeldən keçişi təmin etmək üçün nəzərdə tutulmalı-

dır. 

John M. Keynes və Irving Fisher, gələcək gəlirlərin indiki dəyərinin 

sermayənin fürsət xərcinə bərabər gəlməsinə qədər investisiyaların edildiyini 

iddia etdi. Bundan əlavə, bu bölmədə makroiqtisadi investisiyanın üç əsas 

nəzəriyyəsini əks etdirən aşağıdakı məsələlər barədə məlumatlar verilmişdir. 

Quruluşlar: 1. İnvestisiyaların sürətləndirilməsi nəzəriyyəsi 2. Daxili investisi-

ya fondlarının nəzəriyyəsi 3. İnvestisiyaların neoklassik nəzəriyyəsi (Easterly 

və Fischer, 1993). 

                        Beləliklə, X = Kt / Yt, 

Burada x, Yt dövründə iqtisadiyyatın əsas kapitalı olan Kt nisbəti, o cümlədən 

əhəng dövründə əmələ gəlir. Əlaqələr də yaza bilər: 

                            Kt = xYt (i) 

X sabit olduqda, əvvəlki dövrdə eyni münasibət saxlanmışdır; Buna görə 

                         Kt-1 = xYt-1 (ii) 

Denklemden (ii) bərabərliyi (i) çıxartmaq 

                       Kt -Kt-1 = xYt - xYt-1 = x (Yt-Yt-1) (iii) 

         Xalis investisiyalar t-1 dövründə kapital stoku ilə kapital stoku arasındakı 

fərqə bərabər olduğundan, xalis investisiya x-l-dən 1-dək dövrə qədər olan 

dövrdə istehsal dəyişikliyinə çarpdırılır. 

 Tərif olaraq, xalis investisiyalar ümumi investisiya məbləğindən sermaye 

istifadəsi icazələrinə və ya amortizasiyaya bərabərdir. Bu dövrdə ümumi inves-

tisiya qoyuluşu t və Dt zaman dövründə amortizasiyanı əks etdirirsə, o zaman 

T-Dt və It-Dt = x (Yt-Yt-1) = x ΔY olan zamanlarda xalis investisiya.         
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 Nəticədə, xalis investisiya x-sürətləndirici katsayiliyə bərabərdir. X xeyli 

sabit olduğuna görə investisiyalar çıxış dəyişikliyinin bir funksiyasıdır. İstehsal 

artdıqca, xalis investisiya müsbətdir. 

Qeyd edək ki, hasilat artımı, artım və (net) investisiyanın artması ilə 

(net) investisiyanın istehsal dəyişiklikləri ilə müsbət əlaqəsi olduğunu qeyd et-

mək lazımdır. 

Bu xam şəklində investisiyanın sürətləndirilməsi nəzəriyyəsi bir sıra tən-

qidlərə açıqdır. 

          • Birincisi, teoriya açıq, lakin ümumi investisiya deyildir. Bir çox 

məqsəd üçün, ümumi tələbin səviyyəsini müəyyən etməklə, ümumi investisiya 

əhəmiyyətli bir konseptdir. 

         • İkincisi, nəzəriyyə bir dövrdə istənilən və faktiki kapital arasındakı 

fərqlərin aradan qaldırılmasını nəzərdə tutur. İstehsal vasitələrini istehsal edən 

sənayelər artıq tam həcmdə fəaliyyət göstərsələr, bir müddət ərzində uyğun-

suzluğu aradan qaldırmaq mümkün olmaya bilər. Əslində, sənayelər tam 

həcmdə fəaliyyət göstərmirsə belə, uyğunsuzluqları tədricən aradan qaldırmaq 

daha qənaətlidir. 

 Daxili fondların investisiyalar nəzəriyyəsinə əsasən, tələb olunan kapital 

və buna görə də investisiyalar mənfəət səviyyəsindən asılıdır. Bir neçə müxtə-

lif şərhlər təklif edildi. Məsələn Jan Tinbergen, mənfəətin gözlənilən mənfəəti-

ni dəqiq şəkildə əks etdirdiyini iddia etdi. 

İnvestisiya ehtimal ki gözlənilən gəlirlərdən asılı olduğundan, investisi-

yalar mənfəətlə müsbət əlaqəlidir. Alternativ olaraq, menecerlərin ölkə daxilin-

dəki investisiyaları maliyyələşdirmək üçün əsas üstünlükləri olduğu qəbul 

edilir. 

         Firmalar müxtəlif mənbələrdən investisiya məqsədləri üçün vəsait ala 

bilərlər: 

• Dəyişməmiş mənfəət 

• Amortizasiya xərcləri (əsas vəsaitlərin amortizasiyası üçün ayrılan vəsaitlər), 

• Müxtəlif borc növləri, o cümlədən istiqrazların satışı, 

Səhmlərin satışı. 

         Daxili fondlar nəzəriyyəsinə görə, mənfəətin birbaşa artırılmasına yönəl-

dilmiş siyasətlər ən təsirli ola bilər. Bu siyasət korporativ gəlir vergisi dərəcə-

lərinin azaldılması daxildir. Digər tərəfdən, artan dövlət satınalmaları və ya 

fərdi mənfəət vergisi dərəcələrinin azaldılması mənfəətə birbaşa təsir göstər-

məyəcək və investisiyalara birbaşa təsir göstərməyəcəkdir. ÜDM-in artımına 

və ya vergi azaldılmasına cavab olaraq istehsal artdıqca, mənfəət artır. Nəticə-

də, bu investisiyaya dolayı təsir göstərəcəkdir. 

         Neoklasik investisiya nəzəriyyəsinin nəzəri əsasları kapitalın optimal 

yığılmasının neoklasik nəzəriyyəsidir. Teoriya uzun və yüksək riyazi olduğun-

dan, ümumiyyətlə, təsvir etməyə çalışmayacağıq. Bunun əvəzinə onun əsas 

nəticələrini və siyasət nəticələrini qısaca nəzərdən keçiririk. 

Neoklasik nəzəriyyəyə əsasən, lazımi kapital səhmlərin qiyməti ilə müqayisədə 

kapital xidmətlərinin çıxışı və qiyməti ilə müəyyən edilir. Sermaye xidmətləri-

nin dəyəri, öz növbəsində, istehsal vasitələrinin, faiz dərəcəsi və biznes gəlirlə-

ri üçün vergi rejimi qiymətindən asılıdır. Nəticədə, istehsal həcminin dəyişmə-

si və ya səpələnmiş qiymətlərin qiymətə nisbətlə dəyişməsi istənilən sərmayə-

də və bunun nəticəsi olaraq investisiya qoyuluşuna (Orlova, 2005) dəyişdirilir. 
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Müxtəlif investisiya nəzəriyyələrinin siyasi təsirləri fərqlidir. Bu səbəb-

dən, hansı nəzəriyyənin ən yaxşı investisiya davranışını izah etdiyini müəyyən 

etmək vacibdir. İndi empirik məlumatlara müraciət edirik. Sürətləndirici, daxili 

fondlar və neoklasik investisiya teorilərinin etibarlılığı ilə bağlı ciddi mübahi-

sələr mövcuddur. 

         Bir ölkənin investisiya siyasəti ölkənin qanunlarına, qaydalarına və tət-

biqlərinə birbaşa icazə verən və ya investisiyaları cəmləşdirən və sərmayələrin 

ictimai faydasını artıran ölkələrə bağlıdır. Bu, məsələn, sərmayəçilərin şəffaf 

və ayrı-seçkiliksiz müdafiəsi, mülki məsuliyyət və kompensasiya haqqında 

qanunlar və mübahisələrin həlli praktikası siyasətini əhatə edir. Ölkənin 

investisiya siyasətinin keyfiyyəti, kiçik və ya böyük, daxili və ya xarici sərma-

yəçilərin niyyətlərini tamamilə təsir göstərir. Şəffaflıq, mülkiyyətin qorunması 

və ayrıseçkiliyə yol verilməməsi investisiya siyasətinin əsas müddəalarıdır ki, 

bu da investorlar üçün keyfiyyətli investisiya mühiti yaratmaq üçün səylərdir. 

Hökumətlər təklif olunan dəyişikliklər haqqında sənayelə müraciət etmədikdə 

və qanunlar, qaydalar və prosedurlar aydın deyil, əlçatan və proqnozlaşdırılma-

dığı hallarda siyasət qısa müddətdə dəyişir. 

ABŞ Dövlət Departamentinin 2015-ci ilin may ayında Azərbaycan qa-

nunvericiliyinə uyğun olaraq hazırlanmış investisiya mühiti ilə bağlı hazırla-

dığı bəyanata əsasən, xarici investorlar qanunla qadağan edilməyən investisiya 

fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər. Fiziki şəxslərə kommersiya müəssisələrində 

maraqların sərbəst yaradılmasına, əldə edilməsinə və istifadəsinə icazə verilir. 

Konstitusiya ilə yanaşı, 2007-ci ildən etibarən qüvvədə olan Xarici in-

vestisiyaların qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu da 

əsas hüquqi sənədlərdən biri olan Azərbaycan tərəfindən imzalanmış Mülki 

Məcəllə və beynəlxalq müqavilələrdir. Azərbaycan hökuməti 1992-ci ildə "Xa-

rici investisiyaların qorunması haqqında" qanunu təsdiqləyib və beynəlxalq 

sərmayədarlara tam hüquq mühafizəsi verilib. Son on ildə Azərbaycan özü 

üçün zəruri hüquqi zəmanəti olan sərmayəçilər üçün dost ölkə olduğunu gös-

tərdi. Bu inkişaf etməkdə olan bazarda biznes qurarkən vəzifəli şəxslər qarşı-

laşdıqları maneələrə baxmayaraq, bu qanunvericilikdə aktiv və əmlakın dövlət-

ləşdirmə, rekvizisiya və digər siyasi, iqtisadi və sosial risklərdən maksimum 

qorunması nəzərdə tutulur. Qanun xarici investisiyaların hüquqi və iqtisadi 

əsaslarını müəyyən edir Azərbaycan ərazisi. 
 

Cədvəl.1. 2003-2017-ci illərdə milli investisiya siyasətində dəyiĢikliklər 

(hadisələrin sayı) 

 
Dəyişiklik tətbiq edən 

ölkələrin sayı 
Dəyişikliklərin sayı 

Liberalizasiya 

/ təşviqi 
Məhdudiyyətlər Neytral 

2003 59 125 113 12 -   

2004 79 164 142 20 2 

2005 77 144 118 25 1 

2006 70 126 104 22 -  

2007 49 79 58 19 2 

2008 40 68 51 15 2 

2009 46 89 61 24 4 

2010 54 116 77 33 6 

2011 51 86 62 21 3 

2012 57 92 65 21 6 

2013 60 87 63 21 3 

2014 41 74 52 12 10 

2015 49 100 75 14 11 

2016 59 125 84 22 19 

2017 65 126 93 18 15 

Mənbə:UNCTAD (2017), İnvestisiya siyasəti, məlumat bazasının monitorinqi. 

https://unctad.org 

https://unctad.org/
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         Xarici investorlar xarici hüquqi şəxslər, qeyri-rezidentlər, xarici dövlətlər 

və beynəlxalq təşkilatlar ola bilər. Qanun ölkədə xarici investisiyaların həyata 

keçirilməsi üçün xaricdəki vətəndaşlığı olmayan şəxsləri və yurd xaricində ya-

şayan Azərbaycan vətəndaşlarını, onların daimi yaşayış yerlərində ölkədə iqti-

sadi fəaliyyətin iştirakçısı kimi qeydə alınması şərtilə, imkan verir. yerli inves-

torlara verilir və müvafiq vergilərin ödənilməsinə məruz qalan mənfəət, gəlir 

və digər investisiya ilə əlaqədar pulların geri qaytarılmasına imkan verir. Xari-

ci investisiyaların qorunması haqqında Qanun xarici investorların maliyyələş-

dirilməsini, müəyyən hallar istisna olmaqla, milliləşdirmə və rekvizitdən qoru-

yur. 

         Rəsmi milliləşdirmə və ya Azərbaycanda xarici şirkətlərə qarşı rekvizisi-

ya edilməməsi halları istisna olmaqla, mülkiyyətin dövlətləşdirilməsi parla-

ment seçkilərinin icazəsi ilə baş verə bilər. Qanunvericiliyin inqilabi yeniliyi, 

xarici investorların dövlət və bələdiyyə müəssisələrinin özəlləşdirilməsinə, qa-

nunla. Buna baxmayaraq, xarici investorlar torpaq kimi əmlaka malik ola 

bilməzlər, bu torpaqda yerləşən obyektə, yəni icarəyə verilmiş bir torpaqda bir 

zavoda sahib olan bütün əmlak hüquqlarını həyata keçirirlər. Bu qanuni imtina, 

inflyasiya, kredit böhranı və iqtisadiyyata zərər verən digər amillər şəraitində 

xarici investorların böyük sermayeli strateji əhəmiyyətli sənayelər hesabına 

mümkün qədər çox torpaq əldə etməsinə imkan verəcək qədər aşağı düşə 

biləcəyi bir sıra inkişaf etməkdə olan bazarlarda yaygındır. 

        Qeyd etmək lazımdır ki, xarici investorların hüquqi rejimi Azərbaycan 

vətəndaşları üçün qanuni rejimə bənzəyir və iqtisadiyyatın və ya müəyyən 

ərazilərin müəyyən sahələrində müəyyənləşdirilə bilən xüsusi vergi imtiyazları 

və digər faydalar istisna olmaqla, onun üçün daha əlverişli ola bilməz. Xarici 

investorlar ölkənin ərazisində milli təhlükəsizliyə və müdafiə üçün təhlükə 

yarada biləcək ərazilərdə məhdudlaşdırıla bilər və ya qadağan edilə bilərlər. 

Xarici investorlar öz mənfəətlərini istifadə etmək və köçürmək və investisiya-

ların fəaliyyətini dayandırmaqdan tam hüquq mühafizə olunurlar və faturalan-

dırma zamanı təxmin edilən dəyərdən fərqli olaraq, faktiki xərclə bağlı olan 

gəlirlər. 

        Sonuncu Dünya Bankının 2013-cü il üçün Azərbaycan üzrə Sahibkarlıq 

Araşdırmalarının məlumatları göstərir ki, yaxşı icra prosedurları yerli inves-

torların xarici sərmayəçilər tərəfindən daha yüksək səviyyədə cəlb edilməsi ilə 

bağlıdır. Ötən on il ərzində Azərbaycan ədliyyə sisteminin səmərəliliyinin və 

şəffaflığının artırılması üçün bir sıra tədbirlər görmüşdür, xüsusilə də 

məhkəmə idarəsi və məhkəmə proseslərini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıran 

elektron məhkəmə informasiya sistemi. Buna baxmayaraq, kommersiya və 

investisiya mübahisələrinin həlli üçün alternativ mexanizmlərin yaradılması 

yolu ilə məhkəmə sisteminin daha da gücləndirilməsi mümkündür. Məhkəmə 

zalında məhkəmə prosesindən başqa alternativ mübahisələrin həlli xarici 

investorların yerli əlaqələrinin daha da inkişafına kömək edəcəkdir. 

Xarici birbaşa investisiyalar (DYY) bir ölkənin firma və ya fərdi bir şəxs 

tərəfindən başqa bir ölkənin bir şirkətinin aldığı bir investisiya (Vershinina, 

2011). Bir qayda olaraq, birbaşa xarici investisiyalar investor xarici ticarət 

əməliyyatları yaratdıqda və ya xarici şirkətdə mülkiyyət hüquqlarının və ya 

nəzarət payı daxil olmaqla xarici biznes aktivləri əldə edildikdə baş verir. 
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Cədvəl 2 Xarici xarici investisiyalar.е инвестиции 

Xarici birbaşa investisiyalar 2015 2016 2017 

DYY daxilolmaları (milyon 

ABġ dolları) 4,048 4,500 2,867 

DQĠ səhmləri (milyon ABġ 

dolları) 
22,229 26,683 29,551 

Greenfield investisiya məbləği 

*** 
19 25 23 

Daxili DĠĠ içərisində (GFCF 

****%) 
29.8 47.8 n/a 

Mənbə: UNCTAD, 2018. https://unctad.org/  

 

Son illərdə Azərbaycan Respublikasına birbaşa xarici investisiyalar 

(DYY) axınları əsasən enerji sektoruna yönəldilib. UNCTAD-ın 2018-ci il 

tarixli Dünya İnvestisiya Hesabatına əsasən, Azərbaycanın ümumi investisiya 

kapitalı 2017-ci ildə 2,8 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir (illik 36%). 2017-

ci ilin sonuna olan ümumi xarici investisiyalar 29,5 milyard dollar (ÜDM-in 

76,6 faizi) təşkil edib / 

       Strateji yol xəritəsi ÜDM-də illik real artımın 3% -dən çoxunu və 2025-ci 

ilədək əlavə 450 min iş yerinin yaradılmasını təmin edir. Bu tədbirlər 

sayəsində aşağıdakı xüsusi məqsədlərə nail olunacaqdır. 2025-ci ilədək qeyri-

neft ÜDM-də qeyri-neft ÜDM-in payının cari 2,6% -dən 4% -dək artırılması. 

Xarici investorlar iqtisadiyyatın şaxələndirilməsində çox mühüm rol 

oynayırlar. Beləliklə, xarici investorların yalnız investisiyaların deyil, yeni 

sektorlara və tədarük zəncirlərinə daxil olmaq üçün lazım olan yeni bacarıqları, 

texnologiyaları və şəbəkə imkanlarının tətbiqi də daxildir. İqtisadi 

diversifikasiya qeyri-neft sektoruna daha çox investisiyalar tələb edir.  
 

Cədvəl 3. Ġnvestorları qoruyan ölkələrin müqayisəsi 

 Azərbaycan Şərqi Avropa və 

Mərkəzi Asiya 

ABŞ Almaniy

a 

Transaction ġəffaflıq 

Ġndeksi * 

10.0 7.0 7.0 5.0 

Menecerin 

məsuliyyət indeksi ** 
5.0 5.0 9.0 5.0 

Ġnvestorun 

qorunması indeksi 

**** 

6.5 6.4 6.5 6.0 

Mənbə:DoingBusiness, 2018 
 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_overview_ru
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Qeyd: * İndeks nə qədər yüksək olsa, əməliyyatların şərtləri daha şəffafdır. 

İndeks nə qədər yüksək olsa, menecer şəxsən məsuliyyət daşıyır. *** İndeks 

nə qədər böyükdürsə, səhmdarlar üçün hüquqi tədbir görməyi asanlaşdırır. 

 

Cədvəl 4. Azərbaycan Respublikası 2018-2019-cu illər üçün "biznesin 

asanlığı" göstəricisinin göstəriciləri 

Mövzular 
DB 2019 

Reytinqi 

DB 2019 

Göstərici 

DB 2018 

Göstərici 

Göstərici 

dəyiĢikliyi 

(%) 

Qlobal 25 78,64 71,59 7,9               

Şirkətin qeydiyyatı 9 96,14 96,11 0,03             

Tikinti icazələrinin 

alınmas 
61 73,11 60,48 12,63           

Elektrik bağlantısı 74 77,27 69,30 7,97             

Əmlakın qeydiyyatı 17 84,63 83,75 0,88             

Kredit almaq 22 80,00 40,00 40,00           

Azlıq investorlarının 

qorunması 
2 81,67 76,67 5,00             

Mənbə: 

http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/a/azerbaija

n/AZE.pdf 

 

Azərbaycan biznesin asanlığı baxımından 190 ölkə arasında 25-ci yerdə-

dir (müqayisə üçün: Sinqapur - 1, ABŞ - 7, Çin - 90). Qeyd edək ki, bu layihə-

nin keçmiş hesabatlarının göstəricilərinə görə, Azərbaycan yalnız 57-ci yeri 

tutub. Respublikamızın mövqeyinin yaxşılaşması, xüsusilə son üç il ərzində 

institusional mühitdə davam edən islahatlar və dərin dəyişikliklərlə bağlıdır. 

Xarici investisiya təcrübəsini Azərbaycanın investisiya siyasəti ilə 

müqayisə etmək üçün əvvəlcə ölkənin investisiya siyasətini yaxşı öyrənmək 

lazımdır. 

Malayziya son bir neçə onillikdə Asiyadakı iqtisadi müvəffəqiyyət nü-

munələrindən biri olaraq önə çıxır. Müstəqillik dövründə əkinçilik iqtisadiy-

yatından, rezin və qalay ÜDM-in yarısını nəzərə alaraq, Malayziya şəffaf və 

açıq iqtisadiyyata çevrildi. Malayziya hazırda Sinqapurdan sonra Cənub-Şərqi 

Asiya ölkələri Assosiasiyasının (ASEAN) ikinci ən zəngin iqtisadiyyatıdır. 

Malayziya 2020-ci ilə qədər yüksək gəlirli bir iqtisadiyyat olmağı hədəfləyir. 

Bu, illik 10,9% və ya 148 mlrd. Bu məqsədə nail olmaqda problemlər oldu-

ğunu nəzərə alaraq, 2009-cu ildə açılmış Yeni İqtisadi Model (NEM) 100-dən 

çox müxtəlif təklifi topladı. Hökumət 2009-cu ildə xidmət sahələrində xarici 

investorlar üçün qaydaları liberallaşdırmağa başladı. Bu sahələrin bir çoxu 

bütün sektorların və kiçik və orta müəssisələrin daxil olduğu bütün şirkətlərin 

rəqabət qabiliyyətində əsas rol oynayır. Xidmətlərin rəqabət qabiliyyətinə qatqı 

olduğunu nəzərə alaraq, hökumət həm yerli, həm də xarici şirkətlər üçün 

xidmət sektorunun qaydalarını liberallaşdırmağa davam edəcəklərini elan etdi. 

Başlanğıcda Malayziyada bütün xarici satınalmaları tənzimləyən Xarici 

İnvestisiya Komitəsinin qaydaları, lakin hazırda müəyyən əmlak mülkiyyət 

investisiyaları ilə məhdudlaşır. Fikri mülkiyyət (İP) İqtisadi çevrilmə proqramı 

tərəfindən iqtisadi transformasiya sütunu olaraq tanınır. İP hüquqları Milli IP 

Siyasəti, İP məhkəmələrinin yaradılması və məlumatlandırma proqramları 

vasitəsilə gücləndirilmişdir, lakin investorlar hələlik IP hüquqlarının qorunma-

sının zəifliyindən şikayətlənirlər. 

http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/a/azerbaijan/AZE.pdf
http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/a/azerbaijan/AZE.pdf
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         Malayziya investisiya təşviqində yaxşı bir rekord var. Baş nazirlik olaraq 

Malayziya İnvestisiya İnkişafı Təşkilatı, müxtəlif səviyyələrdə hökumətin uy-

ğunluğunu təmin etmək üçün bütün investisiya təşviqat təşkilatlarının fəaliy-

yətlərini koordinasiya etməklə vəzifələndirildi. Satış xidmətindən sonra MIDA 

investisiya təşviqinə daha çox diqqət ayırır. Ümumiyyətlə, investisiya təşviqi 

yüksək dəyərli və yüksək texnologiyanı təklif edən sermaye intensivliyi və 

məlumatı olan layihələrə yönəlib. 

         Bu çoxsaylı islahatlar artıq investorların algılarını təsir etməyə başlayır 

və 2011-ci ildə xarici sərmayələr mütləq olaraq tarixi bir səviyyəyə çatdı. 

Daxili investisiyalar da bir qədər yaxşılaşdı. Eyni zamanda, 1997-ci ildə Asiya 

maliyyə böhranına qədər xüsusi investisiyalar real səviyyədə heç bir səviyyəyə 

qədər bərpa olunmamışdı. 

Malayziyaya mal ixracının 42%, Malayziyaya ixrac isə 56% artaraq, Malay-

ziyanın Aİ ilə ticarətin profisiti 2009-cu ildə 4.2 milyard avrodan 8.3 milyard 

avroya qədər genişləndi 2015-ci ildə. Hazırda Aİ-nin mal ticarətinin bütün 

ticarətin 82% -i, qalan hissəsi isə ticarətdə ticarətdir. 

         Qısa və orta uzunmüddətli perspektivdə strateji çağırışlara kifayət qədər 

cavab verilməsi baxımından geniş miqyaslı institusional islahatlar islahat 

gündəmində vacibdir. Daha yaxşı, daha səmərəli və inklüziv müəssisələr 

biznes və investisiya mühitini yaxşılaşdıraraq, qısa müddətdə neftin aşağı 

qiymətlərinin mənfi təsirlərini minimuma endirmək və orta və uzun müddətli 

məhsuldarlığa əsaslanan artımın artmasına yönəldir. İlk növbədə institusional 

islahatların aparılması üçün aşağıdakı addımlar atılmalıdır: 

          1. Davamlı məhkəmə islahatı. Məhkəmə orqanlarını və qanunun aliliyini 

daha da gücləndirmək mülkiyyət hüquqlarının qorunması üçün bir şərtdir. Bu 

sahədə sürətləndirilən islahatlar mövcud və potensial investorların investisiya-

ların qorunmasında və investisiyanın gələcəkdə qaytarılmasına olan inamını 

artıracaqdır. 

         2. Qanunun aliliyinin gücləndirilməsi. Təkmilləşdirilmiş qanunvericilik, 

gücləndirilmiş və daha  şəffaf tətbiq etmə mexanizmləri, qanunvericiliyi proq-

nozlaşdırma bacarığı və eyni zamanda qanunvericilik təşəbbüslərinin dəstək-

lənməsi mexanizmi 

       3. Təkmilləşdirilmiş biznes mühiti. Vergi azadlığı və gömrük idarəçiliyi-

nin keyfiyyətini daha da yaxşılaşdırmaq, bazar girişinə məhdudiyyətləri mini-

muma endirmək və eyni zamanda azad rəqabət mühiti biznes mühitini yaxşı-

laşdıracaq. Yeni inkişaf paradiqması üçün genişlənən maliyyələşdirmə mənbə-

ləri islahatın gündəliyindədir. Birincisi, dövlət və özəl maliyyələşmənin poten-

sial mənbələrini təsdiqləməlidir və sonra xarici investisiyaların cəlb edilməsi 

üçün böyük səy göstərir. 
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РЕЗЮМЕ 

          КАМРАН МАМЕДОВ  

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

В заключении в статье были рассмотрены факторы, способствую-

щие созданию благоприятного инвестиционного климата, в том числе 

наличие специального законодательства, эффективной правопримени-

тельной практики и, как отмечают многие эксперты, наличие и четкость 

судебного механизма защиты нарушения прав. Проанализирован 

недавний зарубежный опыт и рассмотрены некоторые вопросы урегули-

рования инвестиционных споров. В статье также рассматрены вопросы 

формирования конкурентных отношений, которые, в свою очередь, также 

являются важным фактором инвестиционной привлекательности госу-

дарства. 

Хотя основное внимание уделяется информационным пробелам и 

особым потребностям иностранных инвесторов, рамочная основа при-

меняется, в большинстве случаев, также и для внутренних инвесторов. 

Он задает 15 вопросов, которые поддерживают равные условия для всех 

инвесторов которые указаны выше в работе. Основными задачами статьи 

было изучение экономической ситуации в Азербайджане и его состояния 

зависимости от внешних факторов; изучение проблем развития 

инвестиционного рынка в Азербайджанской Республике; изучение путей 

совершенствования правового регулирования инвестиционной деятель-

ности в Азербайджане; и сравнение инвестиционной политики Азербайд-

жана с мировой практикой. 

Ключевые слова: инвестиционная среда, правовая рамка, 

национальная экономика, разветвление 
 

SUMMARY 

KAMRAN MAMMADOV  

STRATEGY OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF LEGAL 

REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITIES IN THE CONTEXT 

OF THE MODERNIZATION OF THE ECONOMY IN AZERBAIJAN 

         In conclusion, the article examined the factors contributing to the 

creation of a favorable investment climate, including the presence of special 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf
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legislation, effective law enforcement and, as many experts note, the existence 

and clarity of the judicial mechanism for the protection of violated rights. The 

recent foreign experience is analyzed and some issues of settlement of 

investment disputes are considered. The article also deals with the formation of 

competitive relations, which, in turn, are also an important factor in the 

investment attractiveness of the state. 

Although the focus is on information gaps and the special needs of 

foreign investors, the framework applies, in most cases, also to domestic 

investors. He asks 15 questions that support equal conditions for all investors 

that are listed above in the paper. The main objectives of the article were to 

study the economic situation in Azerbaijan and its state of dependence on 

external factors; study of the problems of development of the investment 

market in the Republic of Azerbaijan; studying ways to improve the legal 

regulation of investment activities in Azerbaijan; and comparison of the 

investment policy of Azerbaijan with international practice. 

Key words: investment environment, legal framework, national 

economy, branching  
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MƏMMƏDHÜSEYN TƏHMASĠBĠN ĠLK ġEĠRLƏRĠNƏ DAĠR 

BƏZĠ QEYDLƏR 
 

 Məqalədə görkəmli Azərbaycan folklorĢünası M.Təhmasibin (1907-

1982) bədii yaradıcılığa baĢlayarkən yazdığı ilk Ģeirlərdən bəhs olunur. 

Müəllif M.Təhmasibin bir mətbu və axtarıĢlar nəticəsində əldə edilmiĢ iki 

qeyri-mətbu Ģeirini təhlilə cəlb etmiĢdir. AydınlaĢdırılmıĢdır ki, M.Təhmasib 

ilk iki Ģeirində müasiri olan gənclərin həyata baxıĢlarını ifadə edirsə, Azər-

baycanın tanınmıĢ səhnə ustası Möhsün Sənaniyə həsr etdiyi “Aktyor” Ģeirində 

“Aktyor kimdir?” sualına özünəməxsus düĢüncə tərzi ilə cavab vermiĢdir. 

Müəllifin gəldiyi qənaətə görə M.Təhmasibin ilk qələm təcrübələri keçən 

əsrin 30-cu illərində Azərbaycan pozesiyasının ümumi mənzərəsinin səciyyəvi 

xüsusiyyətləri haqqında mövcud elmi təsəvvürü zənginləĢdirmək baxımından 

gözəl bədii nümunələrdir. 

Açar sözlər: Məmmədhüseyn Təhmasib, Ģeir yaradıcılığı, qeyri-mətbu 

Ģeirlər, Möhsün Sənani, poeziya. 
  

Əlimizə gəlib çatan bəzi fakt və məlumatlardan aydın olur ki, Azərbay-

can folklorşünaslıq elminin zirvəsində dayanan və ―universal bir şəxsiyyət 

olan‖ (5, s. 6)  professor M.Təhmasib gənc yaşlarından bədii yaradıcılığa me-

yil etmiş və ilk qələm təcrübələri kiçik həcmli şeirlər olmuşdur. 

İndiyədək elmi ədəbiyyatda M.Təhmasibin bədii yaradıcılığından söz 

açılarkən yalnız onun ―Bahar‖ (1958), ―Aslan yatağı‖ (1941), ―Çiçəklənən 

arzular‖ (1951), ―Hind qızı‖ (1956), ―Rübailər aləmində‖ (1968) pyeslərindən 

və ―Qaçaq Nəbi‖ (1938), ―Bir qalanın sirri‖ (1960), ―Onu bağlşlamaq olarmı‖ 

(1960) kimi dram əsərləri və kino-ssenarilərindən bəhs edilmişdir. Bu yazıların 

heç birində M.Təhmasibin bədii yaradıcılığa nə vaxt başlaması məsələsinə 

toxunulmamışdır. 1987-ci ildə çap olunan ―Azərbaycan sovet yazıçıları‖ ədəbi 

sorğu kitabında isə M.Təhmasib ―ədəbi yaradıcılığa 1934-cü ildən başlamış-

dır‖ (2, s. 379) fikri ortaya atılmış və bundan sonra bəzi müəlliflər həmin fikri 

təkrar etmişlər (1, s. 117; 3, s.7). Beləliklə, onun ədəbi yaradıcılığa başlaması 

1934-cü il kimi qəbul edilmişdir. Lakin son zamanlarda filologiya üzrə elmlər 

doktoru, professor H.Həşimlinin araşdırmalarından məlum olmuşdur ki, 

―M.Təhmasib bədii yaradıcılığa indiyə qədər iddia edildiyindən fərqli olaraq 

1934-cü ildə deyil, daha əvvəllər başlamışdır‖ (6, s. 59). Alim axtarışlar 

nəticəsində müəyyənləşdirmişdir ki, 1934-cü ildən düz 7 il əvvəl, yəni 1927-ci 

ildə onun Bakıda çıxan ―Maarif və mədəniyyət‖ jurnalının 12-ci sayında ―Mə-

həmmədhüseyn Təhmasib‖ imzası ilə ―Gənc şərqli‖ adlı lirik şeiri dərc olun-

muşdur‖ (6, s. 58).  Şeirin  geniş təhlili  üzərində  dayanan  prof. H.Həşimlinin  
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fikrincə, S.Rüstəmin ―Ələmdən nəşəyə‖si ilə səsləşən bu şeir ―mahiyyət etibarı 

ilə gəncliyi bədbinlikdən uzaqlaşmağa, əməli fəaliyyətə, halal zəhmətə, böyük 

amallar ardınca getməyə səsləyən bir bədii nümunədir‖ (6, s. 59).  

M.Təhmasibin öz ruhu etibarı ilə bu şeirə bənzər 4 misralıq digər bir 

şeirinə də rast gəlmişik. Həmin şeir M.Təhmasibin öz dəst-xətti ilə (əski 

əlifbada) 17 fevral 1930-cu ildə dostu Abbas Namazovun ―Xatirə albomu‖na 

yazılmışdır (9, s. 294). Bu fakt da sübut edir ki, o, bədii yaradıcılığa 1934-cü 

ildən əvvəl başlamışdır.  

Həmin şeirdən 3 il əvvəl çap etdirdiyi ―Gənc şərqli‖ şeirində Təhmasib:  

  Yalnız mənə göz yaşları eylərdi rəfaqət, 

  Hər səmtə dönərsəm, yenə min dürlü fəlakət. 
   

  Təqib ediyormuş kimi daim məni izlər, 

  Daim əzilər, ―can çəkişən gəncliyim‖, inlər...  
 

  Qızdırdı bu gənc qəlbimi, anlatdı nəyəm mən, 

  Qurtardı o mazinin amansız ələmindən. 
 

  Mən şimdi bir aciz deyiləm, ailəmi sarsan 

  Zəhmətlə yaşar kəndini təmin edən insan (13, s. 22) 

- misraları ilə ―həyatın amansız zərbələrindən sarsılan, ağlayıb sızlayan, 

həmdəmi göz yaşı olan‖ lirik qəhrəmanın mənəvi sarsıntılarını dilə gətirib 

sonra onun ―acizlikdən qurtulmasını... qurub yaratmaq əzmi ilə həyat 

meydanına atılmasını tərənnüm edirsə‖ (6, s. 58), 4 misralıq qeyri-mətbu 

şeirində inləməkdən, sızlamaqdan uzaq olan lirik qəhrəmanın nikbin əhval-

ruhiyyəsini nümayiş etdirir:  

  Həyatda ağlama, göz yaşlarında yox məna, 

  Yazıq-yazıq çəkilən hıçqırıqda yox əzəmət. 

  Mübarizin kobud eşqində bəslənər sevda, 

  Bunalma bu gün, sonra canlanır həqiqət (9, s. 294). 

Son zamanlarda M.Təhmasibin yeni bir şeirini aşkara çıxarmışıq. 

―Aktyor‖ adlandırılan həmin şeirin ərəb əlifbası ilə avtoqrafı S.Mümtaz adına 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Ədəbəyyat və İncəsənət Arxivində 

M.Təhmasibin qardaşı Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Rza 

Təhmasibin şəxsi fondunda qorunur (12). 44 misradan ibarət olan bu şeir 

məşhur Azərbaycan aktyoru Möhsün Sənaniyə (1900-1981) həsr edilmişdir. 

Sərlövhədən sonra yazılıb: ―Məxsusdur gənc aktyor Möhsün Sənaniyə‖. Şeirin 

sonunda ―Məhəmmədhüseyn Təhmasib‖ imzası qoyulmuş, lakin onun yazılma 

tarixi göstərilməmişdir. Çox ehtimal ki, şeir 1930-cu ildə qələmə alınmışdır. 

Onun tam mətni belədir: 

Həzin bir ağlayış, azğın gurlayan bir səs, 

 Əlində xəncəri dəhşətli, sərsəri bir kəs. 
 

 Qürüri atlı biri, əldə bir dəmir qırbac, 

 Soyuqda, qarda, boranlarda inləyən bir ac. 
 

 Cahanı qanlı əmri ilə titrədən bir şah, 

 Bütün yürəklərə qan yutduran yazıq bir ah. 
 

 Gözəl bir afətə vurğun zavallı bir məftun, 

 Gözündə qan yaşı Leyla deyən səfil Məcnun. 
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 Səadətlə bütün bəxtiyarca bir zəngin, 

 Gözündə qan yaşı axşam-səhər yanan bədbin. 
 

 Həyatla uğraşan ancaq bir ixtiyar filosof, 

 Cahana fani deyən, ağlayan dərin bir of. 
 

 Dodaqlarında şərab, döşündə xaç, əlində Quran, 

 Təsviri dəli, xülyası dərbədər Sənan. 
 

 Fəlakətlə qırışmış və nəşəsiz bir alın, 

 Bütün varlığa üsyan deyən yazıq Aydın.  
 

 İçində hükəmayi-səcdəgahı böyük Kəbə, 

 Əlində bayrağı Zöhhakı məhv edən Gavə. 
 

  Gözündə həqli və ölgün intiqam əməli, 

  Məhəbbətlə deyərmiş zavallı bir öfkəli. 
 

  Açıq düşüncəli, şənliyin telindən öpər, 

  Böyük cahanca məzarlıqda ölməz İskəndər. 
 

  Yetər gülüm, yetər artıq, çəkil monastra get, 

  Deyib də, hər kəsə nifrət edən yazıq Hamlet. 
 

  Bütün xəsisliyə yaltaqlığı ilə Mərdi-xəsis, 

  Həyatı əldə oyuncaqtək oynadan İblis. 
 

  Bütün cəmiyyəti təxlisə can verən Elxan, 

  Həyatın dəli qurbanı sərsəri Şamdan. 
   

  Həyatın əzəliyyət şeiri bir ilahi nida, 

  Məhəbbətlə yanan, gurlayan yazıq şeyda. 
  

  Yazıq rəiyyəti yalnız qılıncla qarşılayan, 

  Köpək xoruz və kəbin qəhrəmanı Pərviz xan. 
 

  Gözündə mərdimazarlıq, xəyalı göz yaşı yaz, 

  Bütün bir ailənin saqiyi-sərneşini Frans. 
   

  Rəiyyətin dəli xaqanı, çılğın Altun bay, 

  Həqiqətin dəli şeydası qəhrəman Oqtay. 
 

  Bu yapma tipləri pək canlı bir həqiqət edən, 

  Həyatı səhnədə təsvirə uğraşan, ey sən. 
 

  Həyatı göstərən, ey şanlı aktyor, əlbət, 

 Aqibət deyil bu qədər çəkdiyin qızıl zəhmət. 
 

  Silindi şanlı tərinlə kapitalizma binası,  

  Həyatı şənlədən ey incəsənətin atası.  
   

  Səninlə parlayır artıq bugun həyat əməli, 

  Həqiqət elçisi, ey sosiyalizmanın sağ əli. 

Şeirin ümumi məzmunundan müəllifin teatr, aktyor sənəti və müxtəlif 

dramaturqların əsərlərinin ideyası və tamaşası haqqında dolğun təsəvvürə 
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malik olması açıq-aşkar hiss olunur. Onda bu təsəvvürün formalaşmasına 

həyatının birinci Naxçıvan  mərhələsində (1907-1927) buradakı ədəbi-mədəni 

mühit güclü təsir göstərmişdir. Bu barədə biz ―Məmmədhüseyn Təhmasibin 

bir əlyazmasının izi ilə‖ adlı məqaləmizdə bəhs etmiş və belə qənaətə gəlmişik 

ki, onun ―teart sənətinə gəlməsinə özündən 12 yaş böyük olan qardaşı, sonralar 

xalq artisti səviyyəsinədək yüksələn Rza Təhmasibin xüsusi təsiri olmuşdur‖ 

(7, s. 52).  

Həmin təsirdən bəhs edən tədqiqatçı Aydın Dadaşovun fikrincə isə 

R.Təhmasibin ―şəxsi kitabxanasındakı Şeksprin, Şillerin, Turgenevin, Puşki-

nin, Lermantovun kitablarını oxuyan... onun rejissor kimi tamaşaya qoyduğu 

və İskəndər rolunu ifa etdiyi... Mirzə Cəlilin ―Ölülər‖ komediyasının tamaşa-

sında Cəlal rolunda aktyor kimi səhnəyə də çıxan Məhəmmədhüseyn daim 

teatla əlaqə saxlayır‖mış (4, s. 14-15). 

Bir sıra xatirə materialları  və rəsmi sənədlər  isə sübut edir ki, M.Təh-

masib 1928-1930-cu illərdə, yəni həyatının ikinci mərhələsində Naxçıvan 

teatrında həvəskar aktyor kimi fəaliyyət göstərmişdir.   

Şeirdə ―Aktyor kimdir?‖ sualına cavab axtarılır. Bunun üçün səhnələşdi-

rilmiş əsərlərin (M.F.Axundov. Hacı Qara‖, H.Cavid. ―Şeyx Sənan‖, ―İblis‖, 

C.Cabbarlı. ―Aydın‖, ―Od gəlini‖, ―Oqtay Eloğlu‖, Ş.Sami. ―Dəmirşi Gavə‖, 

C.Məmmədquluzadə. ―Ölülər‖, N.Nərimanov. ―Şamdan bəy‖, V.Şekspir. 

―Hamlet‖, F.Şiller. ―Qaçaqlar‖) 14 personajının adı xatırladılır və onların bir 

insan kimi xarakteri və mənəvi aləminin səciyyəvi cəhətləri qabarıq şəkildə 

diqqətə çatdırılır. Oxuculara aydın olur ki, əsl aktyor dünən ―gözündə qan yaşı 

Leyla deyən səfil Məcnun‖, bu gün ―Zöhhakı məhv edən Gavə‖, bir gün 

―dodaqlarında şərab, döşündə xaç, əlində Quran, xülyası dərbədər Sənan‖, o 

biri gün ―həyatın dəli qurbanı sərsəri Şamdan‖, bir tamaşada ―kəbin qəhrəmanı 

Pərviz‖, digər tamaşada ―məhəbbətlə yanan, gurlayan yazıq Şeyda‖, bir rolda 

―rəiyyətin dəli xaqanı Altun bay‖, o birirində ―həqiqətin dəli şeydası Oqtay‖, 

bir obrazda ―bütün varlığa üsyan deyən Aydın‖, digər obrazda ―böyük cahanca 

məzarlıqda ölməz İskəndər‖, bir səhnədə ―həyatı əldə oyuncaqtək oynadan 

İblis‖, digər səhnədə ―bütün cəmiyyətə can verən Elxan‖, gah ―hər kəsə nifrət 

edən yazıq Hamlet‖, gah filosof, gah dəli, gah da ―cahanı qanlı əmri ilə 

titrədən şah‖ kimi ―tipləri canlı bir həqiqət edən‖, ―həyatı səhnədə təsvirə 

uğraşan‖ ―incəsənətin atasıdır‖. Lakin bütün müasirləri kimi M.Təhmasib də 

yaşadığı sovet rejiminin  basqısı və kommunist ideologiyasının diqtəsindən 

yaxa qurtara bilmədiyi üçün şeirin son misralarında aktyoru ―kapitalizma 

binasını‖ ―öz təri ilə silən‖, ―sosializmanın sağ əli‖ hesab edir. 

Şeirdə haqqında bəhs olunan tamaşalar və onların qəhrəmanları barəsin-

də belə geniş və dürüst məlumatların çoxunu M.Təhmasib məhz Naxçıvanda 

yaşadığı illərdə içərisində olduğu teatr mühitindən almışdır. Çünki bu illərdə 

(1928-1930) şeirdə xatırladılan əsərlərin bir qismi Naxçıvanda tamaşaya 

qoyulmuş (8, s. 544-547), hətta M.Təhmasib həmin səhnə əsərlərinin bəzisində 

Mərvan (H.Cavid. ―Şeyx Sənan‖), Aslan bəy (C.Cabbarlı. ―Oqtay Eloğlu‖), 

Pərviz (Ş.Sami. ―Dəmirçi Gavə‖), Pyer (K.Qoldoni), Rəmzi bəy (V.Tomas. 

―Tələbələrin kələyi‖) kimi rolları ifa etmişdir (10). 

1923-1927-ci illərdə Bakı Pedaqoji Texnikumunda təhsil aldığı vaxtlarda 

da M.Təhmasib şübhəsiz ki, paytaxtda göstərilən teatr tamaşaları ilə 

maraqlanmış və şeirində xatırlatdığı səhnə qəhrəmanlarının digər bir qismi ilə 
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isə məhz burada tanış olmuşdur. Bu da, şübhəsiz ki, onun ―Aktyor‖ şeirinin 

qida mənbələrindən biridir.  

Beləliklə, aydın olur ki, forma və məzmunca müəyyən ictimai və bədii 

dəyərə malik olan ―Aktyor‖ şeirinin meydana çıxmasına təsir göstərən əsas 

faktor məhz  M.Təhmasibin Naxçıvanda və Bakıda göstərilən tamaşalardan 

aldığı təəssürat və məlumatları məharətlə birləşdirmk bacarığıdır. M.Təhmasib 

Möhsün Sənaninin ifa etdiyi rollarla da məhz texnikumda oxuduğu illərdə 

tanış olmuşdur. 1924-cü ildə ―Bayquş‖, 1925-ci ildə ―Bismillah‖ filmlərinə 

çəkilən (11, s. 440), 1923-1927-ci illərdə S.S.Axundov, H.Cavid, S.Cabbarlı, 

V.Şekspir, M.Qorki və başqa müəlliflərin pyeslərində müxtəlif xarakterli 

obrazları canlandıran (8, s. 438) M.Sənaninin yüksək sənətkarlığı tələbə 

M.Təhmasibin diqqətini cəlb etmiş və onu gənc aktyorun heyranına çevirmiş-

dir. Məhz buna görə də o, özünün ilk qələm təcrübələrindən bir olan ―Aktyor‖ 

şeirini M.Sənaniyə ithaf etmişdir. Zaman göstərdi ki, M.Təhmasib ona şeir 

həsr etməkdə yanılmamışdır. Çünki M.Sənani sonralar Azərbaycan Respubli-

kasının Xalq artisti səviyyəsinədək yüksəlmiş, milli teatrımızın tarixində öz 

orijinal dəst-xəttini qoya bilmişdir.  

M.Təhmasibin ilk yaradıcılıq nümunələrindən  bizə bəlli olan  bu şeirlər-

dir. Professor H.Həşimlinin haqlı qənaətinə görə ―gələcək tədqiqatlar ədibin 

bədii yaradıcılığının ilk dövrünə aid digər nümunələri də aşkara çıxaracaqdır‖ ( 

6, s. 55). 
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РЕЗЮМЕ 

  ФАРМАН ХАЛИЛОВ 

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕТКИ К ПЕРВЫМ СТИХАМ 

МАМЕДГУСЕЙНА ТАХМАСИБА 

В статье рассматриваются первые художественно-творческие сти-

хотворения выдающегося азербайджанского фолклороведа Мамедгусей-

на Тахмасиба (1907-1982).  

Автор анализирует одно печатное и, найденные в результате 

поисков два непечатных стихотворения Мамедгусейна Тахмасиба. Было 

выяснено, что, если М.Тахмасиб в своих первых двух стихах выражает 

взгляды молодых людей современности, то в стихотворении «Актер», 

посвященном известному азербайджанскому режиссеру Мохсуну Санани 

на вопрос «Кто актер?» ответил своебразной манерой раздумья. Согласно 

выводам автора, первые поэтические опыты М.Тахмасиба в 30-х годах 

прошлого века являются прекрасными художественными примерами 

обогащения существующих научных представлений о характерных 

особенностях общей картины азербайджанской поэзии. 

Ключевые слова: Мамедгусейн Тахмасиб, поэтическое творчество, 

непечатные стихи, Мохсун Санани, поэзия.  

 

SUMMARY 

        FARMAN KHALILOV  

SOME NOTES ON THE FIRST POEMS OF MAMMADHUSSEIN 

TAHMASIB 

The article deals with the first poems written by prominent Azerbaijani 

folklorist M.Tahmasib (1907-1982) when he began his artistic career. 

The author was analyzed a published poem and two non-published 

poems, which he obtained as a result of searches. It was clarified that if 

M.Tahmasib expresses the views of the young who are his contemporary in his 

first two poems, he answered the "Who is the actor?" question by his special 

thinking style in his poem "Actor" dedicated to well-known Azerbaijani stage 

master Mohsun Sanani. 

According to the author's conclusions, M.Tahmasib's first pencil 

experiments are beautiful poetical examples about the characteristics of the 

general view of Azerbaijan's poetry in the 30s of the last century from the 

existing scientific ideas point of view. 

Key words: Mammadhussein Tahmasib, poetry creativity, non-

published poems, Mohsun Senani, poetry. 
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NAXÇIVANDA MĠLADDAN ÖNCƏ  YAġAMIġ BULQAR-BOLQAR 

PROTOTÜRKLƏRĠ ĠLƏ BAĞLI ETNOOYKONĠMLƏR 

 

Məqalədə m.ö. Naxçıvanda yaĢamıĢ Bolqar türklərinin adı ilə bağlı oy-

konimlərdən bəhs olunur. Naxçıvanla bağlı bu mövzu indiyədək alimlər tərə-

findən araĢdırılmamıĢdır. Bu prototürk adlarını daĢıyan oykonimləridəki dil 

elementləri müxtəlif sözlük və mənbələrlə müqayisəli təhlil olunmuĢdur. Bu is-

tiqamətdə dil elementləri əski yazılı salnamələrə istinadən də təhlil olunmuĢ-

dur. Bu yazılardakı qədim türk sözləri ilə oykonimdəki sözlərin müqayisəsi ye-

ni elmi nəticələr ortalığa çıxarır. Linqvistik təhlil zamanı Naxçıvan oykonimlə-

rində ortalığa çıxan yazıyaqədərki dövr dil elementləri antik yazılarda da 

təkrarlanır. Tarixi materialların hərtərəfli araĢdırılması zamanı aydın olur ki, 

oykonimlər bu tayfaların adından yaranıb. Bolqar prototürkləri isə antik mən-

bələrə əsasən m.ö. II-I minillikdə qədim Naxçıvan-Naxər ölkəsi ərazilərində 

yaĢamıĢlar. 

 Açar sözlər: Bulqar/Bolqar, basil (barsil), çakar, kuruqir, kazan, m.ö 

minilliklər, etnooykonim, dil elementləri.  

 

Naxçıvan əhalisinin etnogenezində xüsusi yeri olmuş bolqar türkləri, 

onların ərazilərimizdə mövcudluğu və onlarla bağlı oykonimlər tam tədqiq 

edilməmişdir. Əsasən əcnəbi alimləri tərəfindən araşdırılan bu tayfalar əsasən 

bulqar və bolqar yazılışlarında tədqiqatlarda yer almaqla, m.ö. II yüzillik və 

eramızın X əsrlərinə aid edilmişlər. Bolqarlar bəzi yazılarda slavyan-ruslar, 

bəzən isə skif və utuqurlar kimi qeyd olunurlar. Bir çox yazılarda onlar 

―türklər‖ kimi də göstərilsə, əsasən ―irandilli‖ sayılmış, onlarla bağlı məntəqə 

adları da sistemli tədqiq olunmamışdır. Tarixi qaynaqlar və arxeoloji nümunə-

lər isə bu versiyaları təkzib edib bolqarların qədim bir tarixə mənsub olub Nax-

çıvan ərazisində də məskun olduğunu sübut edir. 

Qədim Yunan müəllifi Feofilakt Simokattanın yazılarında Türk  xaqan-

lığı tayfalarının müharibələri təsvir edilir, xaqanlığın ərazisi unnuqur-Bolqarla-

rın ana yurdu Soqdiana ərazisində göstərilir. Sonra müəllif, unnuqurlar tərəfin-

dən salınan Bakaf şəhərinin adını çəkir və Soqdiananın zəlzələdən dağıldığını 

göstərir (10,   s. 7, 23, 115). Əgər diqqət etsək, yazını tərcümə edən S.Kondra-

tev unnuqurları ―Bolqarlar‖ kimi təqdim edir və sonrakı müəlliflər də bunu 

əsas kimi götürürlər ki, bu da şəxsi mülahizədir və tarixi fakt deyil. Fikrimizin 

doğruluğunu antik müəllif, Aqafi Minireyskinin yazıları da təsdiq edir. O, hun-

ların Don çayından şimala məskun olduqlarını, onların skif və hun, bunların 

içindəki tayfalardan birinin isə kutiqur və ya utiqur-unuqurlar adlandıqlarını 

yazır (2, s. 19). Bizə məlumdur ki,  tarixi  məlumatlarda da Hun və Oğuz tayfa- 
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ları ―hunqur‖, ―hunqar‖, ―unnuqur‖, ―kutuqur‖, ―oqur‖, ―utuqur‖, ―hutuqur‖ və 

s. adlarla tarixi qaynaqlara düşmüşlər (ətraflı bax, 6, s. 13-18). Bu isə 

S.İ.Kondratevin irəli sürdüyü versiyanı doğrultmur.  

V.T.Sirotenko V əsr, erkən orta əsirlərdə Bolqarların hunlarla qarışdırıl-

dığını və tədqiqatlarda təkrarlandığını göstərir. O, VI əsrin ortalarına aid Za-

xari Pitorun ―Kilsə tarixi‖nə əsasən şimal Qafqazdan Xəzər dənizinə qədər hun 

və bolqarların məskun olduğunu yazır, onlardan sonra isə akasirlərin (aqafris 

skif tayfaları) adının çəkildiyini göstərir. Burada hadisələr miladın III-VII 

əsrlərini əhatə edir. Lakin sonuncu məlumatda V.Sirotenko bolqarlardan sonra 

akasirlərin adını çəkir ki, bu tarix m.ö. ən azı VII əsrə, skif dövrünə təsadüf 

edir (29, s. 195–218). Çünki skiflərin Ön Asiyada məskunlaşma və kim-

merlərin ardınca Midiya ərazilərinə gəlişi m.ö. VII əsrə aiddir (34, s. 355). Skif 

dövrü bolqarların torpaqlarımızda olması onların m.ö. II əsrdə ərazilərimizə 

gəlişi versiyasını təkzib edir.  

Tatar tarixinə dair yazılarda da Bolqarların miladdan sonrakı dövr tarixi 

tədqiq edilmiş, bəzi arxeoloqlar qazıntı əşyalarının elmi nəticələrinə əsasən bu 

mədəniyyəti uqro-fin tayfa mədəniyyəti, Qərbi Ural və Volqa Bolqar  mədə-

niyyəti ilə eyniləşdirmiş və eramızın X əsrinə aid etmişlər (13, s. 186-216). 

E.Kazakov isə, Bolqarların Volqa ərazilərində məskunlaşıb ―Volqa Bolqar‖ 

dövləti yaratmasını eramızın VIII əsrinə aid edir (16.,  s. 314-318). Əcnəbi 

alimi F.Altxeymin əsərlərində isə, ―İmeon‖ (Pamir, Hindiquş, Tyan-Şan)  dağ-

ları tərəfdən gələn skiflərin üç qardaş olub, birinin adının Bolqar olduğu göstə-

rilir. Onun rəhbərlik etdiyi skiflərin bir qismi Dunay çayı ətrafında Puqur tay-

faları ilə birgə məskunlaşırlar. Bolqarların burada çoxluğuna görə müəllif, 

Puqur tayfalarının özlərini ―Xəzər‖ adlandırdığını yazır. Bu versiyalara istina-

dən M.Artamanov da onları Dunay Bolqarları, puqurları isə xəzərlər adlandırır 

(3, s. 180-182).  

Bolqarlar haqqındakı yazılarda onların vizantiyalılarla ittifaqından bəhs 

olunmaqla, Kiçik Asiya, balkanlarda 479-cu ildə ostiaqlara qarşı durduqları və 

elə o dövrdən bir az əvvəl (fərz edək IV əsrdə-F.R.) Dunay ətrafında 

məskunlaşdıqları da göstərilir  (18, s. 57).  

Bolqarların mənşəyi məsələsinə diqqət edən R.Kuziyev qədim məlumat-

lar əsasında tərtib olunan VII əsrə dair ―Aşxarayçus‖ coğrafi atlasına istinadən 

qeyd edir ki, bu xəritədə bulxi-Bolqar tayfaları sak və massaget türkləri ilə 

yanaşı göstərilir. Müəllif  ―şərqi iran mənşəli‖ məsələsinə də toxunaraq onların 

Amu dərya hövzəsində Balxara-Baktriya ölkəsi və Balx  paytaxt şəhər adından 

―Bolqar‖ adının götürülməsi, mənbələrdəki ―bulxi‖, ―balxiki‖ variantları 

məsələlərinə toxunmuş, öncə ―irandilli‖ sonra isə, tatar dilini mənimsəmə ve-

rsiylarının əsassız olduğunu yazmışdır (17., s. 413-425). Bu məlumata da 

diqqət etsək, bolqarların sak və massagetlərlə yanaşı göstərilməsi onların m.ö. 

II minilliyin sonu I minilliyin əvvəllərində tarix səhnəsində olduqlarını göstərir 

(ətraflı bax, 33, s. 529, 591; 34, s. 355-356). U.Batırov və A.Sabyanin qədim 

Bolqar salnaməsi ―Caqfar tarixi‖nin məlumatına istinadən m.ö. VIII əsrdə skif 

tayfaları akasirlərin, Bolqar və rusların volqa-ural nəslindən gəldiyini, bunun 

bolqarlar tərəfindən ―saklan‖ adlandığını yazırlar. Bu saklanlar 15 min il öncə 

Asiyanın dərinliklərindən gəlib fin-uqorlarla qarışmış, Volqa-Ural ətrafına 

yayılmışlar. Müəlliflər saklanların sonradan ―slavyan‖, bir qrupunun isə, türk 

uqor dilini götürüb ―Bolqar‖ adlandıqlarını yazırlar. Onlar bolqarların 

sonradan Böyük Bolqarıyanı yaratdıqlarını, bura yirik, as, alan, hun, bolqar, 
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burtaz, bilyar, eskil, barsil, qıpçaq, noxrat, kuşan, sarmat, çolmat, sabakul, xə-

zər, madyar, noqay, başqır, türk, ostyak, kazan, çuvaş, və b. tayfaların da daxil 

olduğunu yazırlar (8, s. 61-68). 

Bəzi tədqiqatçılar bolqarları türklər olaraq eramızın IV əsrindən Qara 

dəniz və Xəzər dənizləri arasında ―iranmənşəli‖ tayfalar kimi göstərirlər. Bu 

fikir runi yazıları araşdıran P.Dobreva tərəfindən irəli sürülür. O, runi yazıların 

şərqi-iran, sarmat-alan, pamir issıkkul runiləri ilə qohumluğunu söyləsə də, bu 

yazı əsl təhlilini tapmamışdır (581). Bolqarların ―irandilli etnik qrup‖ konsep-

siyasına Yelena Morozovanın yazılarında da rast gəlirik. O, bu tayfaların 

mərkəzi Asiyada göstərməklə monqolların təsirindən Qafqaza, Dunay ətrafı və 

Avropaya köçünü göstərib,  tarixlərini isə eramızın II-VII əsrinə aid edir (35). 

Burada ―iranmənşəli‖ konsepsiyası heç bir elmi fakta söykənmir. Hələ 

m.ö. VI-IV minilliklərdə As, Kas, Türük, Naxər, Koman və s. türklər tarix 

səhnəsində olarkən ―İran‖ sözü qeydə alınmırsa, türklər nə zamandan 

―iranmənşəli‖ oldular? Təbii ki, bu fikrin heç bir elmi əsası yoxdur və ―İran‖ 

sözü türklərə rus və fars siyasəti ilə yamanmışdır (-F.R.).  

A.Qadlonun tədqiqatlarında isə, Bolqarlar türk dilində danışan oqurların 

bir qolu, türk xalqları olaraq göstərilir. Burada onların ilk əraziləri Mərkəzi 

Asiya olmaqla prototürk boyları kimi təqdim olunurlar. Müəllifə görə Bolqar-

laq Avropa ərazilərinə yayılan ilk xalqlar olmuş, bu tarixi proses isə eramızın 

IV-X əsrlərində baş vermişdir (18., s. 57). Oqurların oğuzlar olması bir çox 

tədqiqatlarda elmi cəhətdən təsdiq olunur ( 6, s. 13-18). Əgər Bolqarlar oğuz-

lardısa, o zaman onların tarixi m.ö. 1442-ci ilə təsadüf edir (28, s. 126-156). 

Bu yazılara baxmayaraq Bolqarların türk tayfaları olduğu elmi cəhətdən 

sübut olunmuş, Q.Qeybullayev onların N.Y.Merpertə istinadən türkdilli xalqlar 

olduğuna dair faktlar göstərmişdir. O, M.Xorenlinin Bolqarlar haqqında 

yazısını təhrif edən sovet alimlərinə tarixi sübutlarla təkzib verib, onların 

Şimal Qafqaz ərazilərində də yayıldıqlarını göstərir. Burada ərazidəki 

Balqariya və balqarların Bolqar varisləri olduğu, əski İrəvan və Cənub 

Azərbaycan torpaqlarında onların yaşadıqları və Bolqar dağı, Bolqarçay, 

Bolqar tayfalarından olan eskil, kazan tayfalarıyla bağlı adlarda da izlərinin 

qaldığı göstərilir (20, s. 133-135, 355-356). 

  Tarixi baxımdan maraqlı bir məlumata İlnur Baymuqxametovun yazıla-

rında rast gəlirik. O, salnamələrə istinadən m.ö. 512-ci ildə fars çarı Daranın və 

Qistaspın skiflərin ardınca gəlib qədim Qelon şəhərini yandırdığını və onun 

sonralar Bolqar tayfaları tərəfindən ―Bryaximov‖ adlandığını qeyd edir (36). 

Əgər diqqət etsək, bu tarix  m.ö. VI əsrlə səsləşir.  

Mənbələrdə Bolqarların m.ö. II minilliyin ortalarında (1512-ci ildə) özlə-

rinin İdel dövləti yaratdıqlarından, çar Bulyar Tarqitayın Bolqar ərazilərinə hü-

cuma yasaq qoyduğundan, m.ö. VII əsrdə Sarmat sülaləsi dövründə Bolqar çarı 

Burtas zamanında Çinin şimalından Kiçik Asiyaya qədər ərazidə  məskun ol-

duqlarından yazılır. Bundan başqa burada onların m.ö. II əsrdə ―Çulman tol-

qay‖ dastanlarının mövcudluğu, kimmer-ckif sivilizasiyalarının formalaşma-

sında rollarından da bəhs olunur. Y.Bequnovun bolqarlara dair yazılarında Xə-

zər dənizinin şimalına doğru Aral gölü ətrafı Urala qədər onların xalq kimi 

formalaşması və dövlətçilik tarixi elmi faktlarla Tunc dövrünə, m.ö. IV-II mi-

nilliklərə aid edilir və  Xəzər ətrafının digər prototürklərin də ana yurdu olması 

xüsusi vurğulanır (30, s. 23-36, 121-127, 142-144, 205). Bu elmi faktlar Bol-

qar türklərinin ərazilərimizdə hələ m.ö. II minillikdən məskunluğunu, oğuz, 



 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2019 № 2 

 

 

 

 

 

79 

skif, sak, sarmat birliklərində tarixi proseslərə qoşulduğunu bir daha təsdiq 

edir. 

Bolqar sözünün etimoloji izahına gəldikdə isə hələ yüz il bundan öncə 

macar dilçi alimi Munkasi Bernat ―Bolqar‖ sözünü ―beş oqur‖-―beş tayfa‖ bir-

liyi, ―oqur‖ sözünü ―kəllərin buynuzu‖ kimi təqdim etmiş (37), A.Novoseltsev 

sözü  bul+qar şəklində söz köklərinə bölüb, ―bulqa‖ sözünü ―qarışıq‖, ―qar‖ 

sözünü uqrlarla bağlayaraq, adı ―qarışıq uqurlar‖ mənasında izah etmişdir (25, 

s. 77). Akademik F.Nurutdinovun yazılarında isə, bu söz ―qara baş‖ və ―qurd 

adamlar‖ mənasında izah edilməklə, burada bul, bal, bolqar, balkar, bier, beqer 

və s. fonetik variantlı sözlər əski bolqarların ―Qurd‖ mifinə bağlılığı ilə 

əlaqələndirilərək, Qurt-Sindiu kultuna istinad edilmişdir (25, s. 324 – 334).  

Q.Afanasev, V.Qinzburq, İ.İvanov qəbir nekrapollardan aşkarlanan nü-

munələrə əsasən əski Bolqarların antropoloji quruluşlarına görə sarmat,  aziat 

və ―irandilli‖ tayfalar qrupuna daxil etmişlər. Qəbirlərdən çıxan əşyalar və 

Pliskdə aşkarlanan nümunələrə istinad edən müəlliflər, Bolqarların Zərdüştlük 

inancında olduğuna dair sübutlar göstərib, Plisk qalası içindəki od mərkəzi və 

əşyaların da Zərdüştlük inancı ilə eyniliyini qeyd edirlər (1, s. 43-55; 14, s. 22-

29; 22, s. 572). Bu məlumatdakı atəşgah faktoru Bolqarların qədim Azərbay-

can ərazisində m.ö. II minillikdən məskun olub, Od  mifinə bağlı olduqlarını 

bir daha təsdiq edir. 

Bolqarların qədim Naxçıvan ərazisinə gəlişi m.ö. minilliklərə söykənir. 

Biz  m.ö. VII əsrdə Sarmat sülaləsi dövrü Bolqar çarı Burtas dövründə onların 

Çinin şimalından Ön və Kiçik Asiyaya ərazilərinə yayıldıqlarını qeyd etdik və 

burada Urmiya, Göyçə Van gölləri arası qədim Naxər əraziləri idi. Dünya 

tarixinə dair yazılarda isə Bolqar türkləri m.ö. III əsr Kiçik Asiyanın qərbində 

―Kazanlık‖ adında təqdim olunur (33, s. 144-145). M.Xorenli onların gəlişlə-

rini m.ö. II əsrə aid edib, Kol əyalətindən cənubda yerləşdiyini, hələ m.ö. II 

əsrdən əvvəl Arazın yuxarı axarlarında Basian ölkəsi və Böyük Qafqazın 

sakinləri olduğunu yazır (11, II 9; II 56; III 44). Bu onların bizim ərazilərimiz-

də m.ö. II yüz ildən də əvvəl məskun olduqlarını sübut edir. Biz bu fakta isti-

nad etsək, bolqarlar ərazidə əskidən böyük gücdürlər, hakimiyyətə təsir edirlər 

və m.ö. III yüzillikdən də əvvəl Bolqar boyları daxilində özlərinin Basian 

ölkəsinə sahibdirlər. Bu ölkə isə, qədim Naxər ölkəsinə məxsus türk yurdu 

olan hazırkı Ərzurum və Kars əraziləri idi (-F.R.).  

Naxçıvan adlarında bolqarların Barsil-Basil qolu ilə bağlı məntəqə adları 

ilə də qarşılaşırıq. Barsil adının qədim türk Böri-Qurt mifindən gəlib, 

Böri+us+il yazılışında ―Zəkalı qurt yurdu‖ mənasında olduğunu düşünürük. 

Qədim türk mifində ―Qurd‖ leksik vahidi, Oğuz və Uyğur ―Oğuznamə‖lərində 

―böri‖ kimi dəfələrlə qeyd edilir (31, s. 37). Bu mif monqollarda Börte-çino-

―Boz, çallaşmış qurt‖ kimi yayılmış (23, s. 183), türklərdə Böri Alp, Böri Sin 

(27, s. 383), ―Dədə Qorqud‖ dastanında Bəybura, Burlaxatun, müasir şəxs 

adlarımızda isə Börte-Çinə kimi qalmaqdadır. Qaynaqlarda Bolqar türklərinin 

kuvyar (kubyar), çakar, kuruqir, kazan, iskil, oxsun, barsil-basil qolları olduğu 

yazılır ( 7, s. 226;  20,  s. 135) və Naxçıvan ərazilərində onlarla bağlı məntəqə 

adları bu gün də qalmaqdadır.  

Bazur. Biz adın s≈z,  i≈u, l≈r səsəvəzləmələri və -r hərfinin düşümü ilə 

Barsil yazılışında olduğunu düşünürük. Bolqarların Barsil-Basil qolunun adını 

daşıyan bu ada 1590-cı ilə aid sənədlərdə Ordubad qəzasının Sisyan 

nahiyəsində rast gəlirik (12, s.183). Məntəqə adı tayfa qolu adından coğrafi ad-
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nomen göstəricisi olmadan etnooykonim kimi formalaşmışdır. 

Bəzirgan, Bəzirxana. Bolqar türklərinin Barsil-Basil qolunun adını 

daşıyan bu ad ilkin yazılışında Basil+kan şəklində olub ―Basil kağanı, Qurt 

xaqan‖ mənasını daşıyır. 1590-cı ildə Ordubadın Azadcirən və Ağcaqala nahi-

yələrində qeydə alınan məntəqə adları (12, s. 169, 178) s≈z, a≈ə, l≈r səsəvəz-

lənmələri ilə sənədlərə təhrif olunaraq köçürülmüşdür. Hər iki məntəqə adı 

eyni məna və quruluşdadır. İkinci adın sonunda -a ―kiçiltmə‖ şəkilçisi adı 

―Kiçik Basil xaqanı‖ və ya ―Kiçik Qurt xaqan‖ kimi izah edir. Fikrimizcə, 

Barsil tayfa adından yaranmış addakı ―kan‖ sözü məqsədli olaraq ―xana‖ kimi 

ərəb dilinə təhrif edilmişdir.  

Birs. ―Bars‖ şəklində a≈ı səsəvəzlənməsi ilə yaranıb bir adı da ―Dər-

bənd‖ olan bu ad Naxçıvanın Məzrəə nahiyəsində 1728-ci ildə qeyd alınır (12, 

s. 61). 

Naxçıvan ərazisində bolqarların Çakar qolu ilə bağlı adlara da rast gəli-

rik. Adda ər-―kişi, igid‖ sözündən sonrakı ―Sak‖ sözü tayfa adıdır. Bəlkə də, 

sakların bir qolu olub sənədlərə Subər, Kənqər, Xəzər tayfaları kimi ―Sakar‖ 

formasında düşən bu tayfa, Bolqar ittifaqında olmuşdur. Biz adın Sak türkləri 

ilə bağlı olduğunu düşünürük. Naxçıvan ərazisində bu adla 5 məntəqə adı 

qeydə alınır. 

CaqеrĢin. Bolqarların Çakar tayfa qolu adından yaranan bu ad 1590-cı 

ildə Naxçıvanın İrəvan nahiyəsində qeydə alınır (12, s. 160). Məntəqə tayfa adı 

və şin/sin-―şan-söhrət‖ və ya Sin/Zuən türk mifik tanrı adı ilə (19, s. 51) ―Sin 

tanrısının çakarları‖ mənasında izah olunur və teofor addır. 

Çaker. Çakar tayfa qolu adını daşıyan bu məntəqə adı heç bir coğrafi ad-

nomen göstəricisi olmadan a≈e səsəvəzlənməsi ilə məntəqə adına çevrilmişdir. 

Ada 1724-cü ildə Naxçıvan  qəzasının Maku nahiyəsində  rast gəlirik (12, s. 

42).    

Çakarçı. 1724-cü ilə aid sənədlərdə Naxçıvanın Dərələyəz nahiyəsində  

qeydə alınan bu məntəqə  adı (12, s. 57) bütünlükdə tayfa adı və çı-―tayfa‖ qə-

dim türk sözündən  (ətraflı bax, 4, s. 27), ―Çakar tayfası‖ mənasında formalaş-

mışdır. 

Sənkar. Bu məntəqə adı da ç≈s, a≈ə səsəvəzlənmələri və -nq (səğir nun) 

qovuşuq samitiylə tanrı-tanqrı quruluşunda Çakar tayfa adından yaranıb. Ada 

1728-ci ilin sənədlərində Naxçıvanın Sisiyan nahiyəsində qeydə alınır (24, s. 

32).  

Canqur. Məntəqə adı 1724-cü ilə aid sənədlərdə Naxçıvan qəzasının 

Məzrəə nahiyəsində qeydə alınır (12 s. 61). ―Sənkar‖ adı ilə eyni məna və 

quruluşa malik olan bu adda yalnız k≈q, ç≈c səsəvəzlənmələri müşahidə 

olunur.  

Naxçıvan oykonimlərində biz bolqarların bir qolu Kuruqurla bağlı 

adlara da rast gəlirik. Bu tayfa adı Kur+uk+ur qədim türk sözlərindən 

formalaşmışdır. Kur-―coşqun‖, uk-―oğul, varis‖ və ur-―qurmaq, yaratmaq‖ feli 

qədim türk və şumer dillərində geniş işlənmişdir (9, s. 204; 15., s. 421). Bu 

əski sözlərlə tayfa adı ―Coşqun varislərin tikdiyi‖ mənasındadır və yəqin ki, bu 

tayfa seçilən bir tayfa olmuşdur. Naxçıvan ərazisində kuruqurlarla bağlı 5 

məntəqə adı qeydə alınır. 

Ənqurik. Məntəqə adı 1590-cı ilə aid sənədlərdə Naxçıvana aid İrəvan 

qəzasının Karbi nahiyəsində qeydə alınır (12, s. 163). Adın An/Anu sözü 

qədim türk mifində Anu tanrı adı ilə bağlı teofor addır. Addakı  Qur/Kur-



 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2019 № 2 

 

 

 

 

 

81 

―coşqun‖, ik/uk- ―oğul‖ sözləri adı ―Anunun coşqun oğulları‖ mənasında izah 

edir. 

Kirəgir. Birbaşa tayfa adından yaranan bu məntəqə adı u≈i, u≈ə, q≈g, 

u≈i səsəvəzləmələri ilə Krəgir şəkilində təhrif olunmuşdur. Etnooykonim 

1590-cı ilin sənədlərində Naxçıvan qəzasının Vedi nahiyəsində qeydə alınır 

(12, s. 173). 

 Karacar. Məntəqə adı bir adı da Karacarlı olmaqla 1733-cü ilə aid 

sənədlərdə Naxçıvan qəzasının Iğdır nahiyəsində göstərilir (12, s. 67). 

Məntəqə Kuruqur tayfa adını daşımaqla u≈a, k≈c səsəvəzləmələri ilə təhrif 

olunmuşdur. Bu adın ―Karacar‖ və ―Karacarlı‖ kimi yazılışları fikrimizcə, 

adların qeydə alınması zamanı baş verən təhriflərdir. 

Qaraqur. Kuruqur tayfa adından yaranan bu məntəqə adının da k≈q, u≈a 

səsəvəzləmələri ilə bu şəkildə təhrif olunduğunu düşünürük. Sənəddə bir adı da 

Qarasur olan bu məntəqə 1724-cü ilə aid sənədlərdə Naxçıvan qəzasının Maku 

nahiyəsində sənədlərdə göstərilir (12, s. 41).  

Karaqerun. Məntəqə adı 1724-cü ilə aid sənədlərdə Naxçıvan qəzasının 

Abaran nahiyəsində (12, s. 54) u≈a, u≈e səsəvəzləmələri ilə müşahidə olunur. 

Adın ―Kuruqur‖ yazılışında ilkin bərpasında ona qoşulan -un/an-―mənsubluq‖ 

şəkilçisi adı ―Kuruqurlara məxsus‖ yurd mənasında izah edir. 

Bulqarlarda Qazan tayfa adının mənası da elmi cəhətdən xüsusi 

əhəmiyyət daşıyır. Kas+an yazılışında Kas tayfa adı və qeyd etdiyimiz -un/an-

―mənsubluq‖  şəkilçisi ilə ad ―Kaslara məxsus‖ mənasında izah olunmaqla bu 

tayfanın kaslardan gəldiyini sübut edir. Adın mənasına gəldikdə isə, bu ad 

kaslarda Kaşşu qədim türk tanrı adından yaranmışdır. Naxçıvan ərazisində 

qədim arxiv və mənbə məlumatlarında Qazan qolu ilə bağlı 5 məntəqə adı 

qeydə alınır. 

Qazançı (3 kənd). Məntəqə adları 1590-cı ilin məlumatlarında Naxçıvan 

qəzasının Əlincə, 1724-cü ilə aid sənədlərdə isə həmin qəzanın Məzrəə  və 

İğdır nahiyələrində qeydə alınırlar (12, s. 61, 66). Bu haqda N.Məmmədovun 

araşdırmalarını izləyən A.Bağırov onun ―qazana bənzər‖ etimoloji izahını 

təkzib edərək S.Babayev, A.Bayramov, Q.Voroşil və b. ―Dədə Qorqud‖ 

dastanındakı Qazan xan adı ilə bağlı izahlarını əsas götürüb, adın ―Qazan‖ 

antroponimi-şəxs adından  gəldiyini yazır (5, s. 54-55). Lakin Q.Qeybullayev 

bu adları doğru olaraq Bolqar türklərinin Qazan tayfa adı ilə izah etmişdir (21 , 

s.103-104). Biz -çı sözünün ―tayfa‖ mənası daşıdığını qeyd etdik. Ad ―Qazan 

tayfası‖ mənasındadır. 

Qazançılı. 1724-cü ilə aid sənədlərdə Naxçıvan qəzasının Qırxbulaq 

nahiyəsində göstərilən bu məntəqə adı (12, s. 37) bolqarların Qazan tayfası 

adını daşıyır. Burada –lı şəkilçisi ada sonradan əlavə olunmuşdur. 

Qazanlıqdərə. Məntəqə adı 1724-cü ilin sənədlərində Naxçıvan 

qəzasının Məzrəə nahiyəsində göstərilir (12, s. 61). Ada qoşulan -lıq ―cəmlik‖ 

şəkilçisi və ―dərə‖ sözü son dövrün əlavələridir. Ad Qazan tayfasının adını 

daşıyır.  

Nəticə olaraq qeyd edək ki, Bolqar tayfa qolları ilə bağlı etnooykonim-

lərdə qeydə alınan kur-―coşqun‖, böri-―qurt‖, uk-―oğul, varis‖, ur-―qurmaq, 

yaranmaq‖, kan-―kağan‖, çı-―tayfa‖, si/zu-―müdrik, zəkalı‖, ər-―kişi, igid‖ qə-

dim türk sözləri, un/an-―mənsubluq‖  şəkilçisi və s. dil elementləri m.ö. V-III 

minilliklərdə türk tayfa adlı etnooykonimlərdə də təkrarlanır. Bu isə göstərilən 

tayfaların eyni dilli olub, eyni mənşədən gəldiyini bir daha sübut edir. 
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РЕЗЮМЕ 

ФИРУДИН РЗАЕВ 

ЭТНООЙКОНИМЫ,  СВЯЗАННЫЕ  С ПРОТОТЮРКАМИ 

БОЛГАРАМИ-БУЛГАРАМИ, ЖИВШИМИ В НАХЧЫВАНЕ ДО 

Н.Э.  

Статья посвящена этноойконимам связанным с прототюркским 

племенам Болгарами, жившими в Нахчыване до н.э.. Эта тема, связанная 

с Нахчываном, до сих пор не была исследованы учеными. Языковые 

единицы в ойконимах, носивших имена  прототюрков были сопостави-

тельно проанализироманны  в разных словарях и источниках. По этому 

направлению языковые элементы были исследованы  на основе древних 

летописей. При сопоставлении слов в летописях с древнетюркскими сло-

вами были выявлены многие научные результаты. При лингвистическом 

анализе  языковые элементы в Нахчыванских ойконимах, дописьменного 

периода были обнаруженны и в античных летописях. Путѐм всесторон-

него анализа исторических материалов и языковых элементов выявлено, 

что ойконимы произошли от наименований этих племен. Согласно ан-

тичным источникам прототюрки  Болгары  жили в древней  стране 

Нахчыван-Нахар в II-I тысячелетиях до н. э. 

Ключевые слова: тысячелетие до н.э., этноойконимы болгар, 

басил, чакар, куругур, казан,  языковые элементы. 
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SUMMARY 

FIRUDIN RZAYEV  

THE ETHNOOYKONYMS RELATED WITH THE NAMES OF 

BOLQAR TRIBES LIVED IN NAKHCHIVAN B.C. 

The article deals with the ethnooykonyms related with the names of 

Bolqar turuks tribes lived in Nakhchivan B.C. This topic has never been 

investigated by the scientists till nowadays. The language elements exist in 

these prototurk oykonyms have comparative investigated with different 

dictionaries and sources. The comparative investigation of the ancient turkic 

words exist in these writings with the words reflected in these oykonyms give 

opportunity to carry out some new scientifec results.  During the linguistic 

investigation we see that the ancient language elements exist in the oykonyms 

of Nakhchivan are repeated in ancient writings. During the detailed 

investigation of historical materials it is clear that the oykonyms have been 

formed from these tribe names. According to the ancient sources the prototurks 

Bolqar were lived in the territories of Nakhchivan-Nakhar country in the II-I 

B.C. 

Key words: millenniums B.C., ethnooykonyms, bolqar, basil, cakar, 

kuruqir, kazan, language elements. 
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TÜRK DASTANLARINDA QƏHRƏMANCASINA ELÇĠLĠK MOTĠVĠ 

 

Ailə türk dastanlarında önəmli qurum kimi təsvir edilir. Bu baxımdan 

dastanlarda qəhrəmanlar öz ailəsini, ailə üzvlərini qoruya bilmək üçün 

mübarizə aparır, sınaqlara məruz qalırlar. Bunlar arasında xüsusilə ailənin 

təməl prinsiplərinə münasibət, qız almaq, elçilik, daha dəqiq desək, yetkinlik 

yaĢına çatmıĢ igidin könlünə yatan qızı almaq uğrunda uzaq və təhlükəli səfərə 

çıxaraq, ona Ģəxsən özünün qəhrəmancasına elçi düĢməsi məsələləri qabarıq 

Ģəkildə verilmiĢdir. Bu qəhrəman kor-koranə evlənmir, öz həyat yoldaĢını özü 

seçir, onun üçün əzab-əziyyətlərə qatlaĢır, düĢmənlərlə mübarizə aparır, 

qələbə çalır və sözün əsl mənasında bu sevgi üçün can qoyur. Tədqiqatda 

qəhrəmancasına elçilik motivi və evlilik yolunda qəhrəmanın sınaqları 

araĢdırılmıĢ, sınağın növləri sistemləĢdirilmiĢdir. 

Açar sözlər: dastan, qəhrəman, elçilik, sınaq. 

 

Təbii ki, dastanların hamısında evliliklə bağlı eyni dərəcədə dolğun mə-

lumat almaq mümkün deyil. Bəzilərində evlilik məsələsi çox dərin, bəzilərində 

isə xırda detallarla anladılır. Məsələn, ―Oğuz Kağan‖ dastanında biz yalnız 

qəhrəmanın bir qız gördüyünü, sevdiyini və evləndiyini, evləndiyi qızlardan 

birinin göy üzündən işıq içində endiyini, digərinin göl ortasındakı bir ağac ko-

ğuşundan çıxdığını bilirik. Bunun əksinə olaraq ―Kitabi-Dədə Qorqud‖, ―Ma-

nas‖, ―Alpamış‖, ―Koroğlu‖ və digər dastanlarda qəhrəmanın evlənməsi çox 

geniş və rəngarəng formada işlənilir. 

―Kitabi-Dədə Qorqud‖, ―Koroğlu‖ kimi nəhəng dastan nümunələri də 

daxil olmaqla bütün qəhrəmanlıq dastanlarında qəhrəmanın evlənməsində 

müxtəlif priyomlardan istifadə olunur. Burda xüsusilə qeyd edək ki, qəhrəman-

lıq və məhəbbət dastanlarında evlənmə və elçilik formalarında fərqlilik var. 

Qəhrəmanlıq dastanlarında qəhrəmanın evlilik formalarını aşağıdakı kimi 

ümumiləşdirmək mümkündür: 

 Hələ doğulmamış beşikkəsmə edilir. 

 Düşmən qızı və ya müharibə zamanı qənimət yolu ilə əldə edilən 

qızlarla evlənir. 

 Ata, qardaş, yaxın dost qəhrəman üçün qız seçir. 

 Qəhrəman evlənəcəyi qızı özü seçir. Görür və aşıq olur. 

 Qız özü qəhrəmana namə göndərir və ya qəhrəman qızın sorağını 

eşidib dalınca gedir. 

Bu variantların hansından istifadə olunmasına baxmayaraq qəhrəman 

evlilik üçün sınaqlardan keçməlidir.  

Beşikkəsmə. Türk dastanlarında evliliyə hazırlıq bəzən hələ körpə dünya- 
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ya gələməmişdən başlanır. Belə ki, sonsuz iki qardaş, padşah-vəzir dünyaya 

gələcək övladlarını bir-biri ilə evləndirəcəkləri barədə əhd bağlayırlar. Bu 

hazırlığın dastandakı adı ―Beşikkəsmə‖, ―Bekiş kərtməsi‖ adlanır. ―Bamsı 

Beyrək‖, ―Manas‖, ―Əsli-Kərəm‖, ―Tahir-Zöhrə‖ və digər dastanlarda biz bu 

motivə rast gəlirik. Bu ənənə həm qəhrəmanlıq, həm də məhəbbət dastanları 

üçün ənənəvidir. Bu ənənənin ən maraqlı tərəfi odur ki, həmin uşaqlar 

böyüyəndə nəinki bekikkəsməyə qarşı gəlir, əskinə bir-birinə aşıq olur, bəzən 

valideynləri öz vədlərinə xilaf çıxdıqları halda mübarizəyə, öz məhəbbətlərinin 

müdafiəsinə qalxır, bu yolda ölümü belə gözə alırlar. 

Bəzən valideynlər öz sözünün üstündə durarlar. Lakin tərəflərdən biri o 

birini sınağa çəkməklə evlənəcəyi şəxsin bu sevgiyə layiq olub olmamasını 

yoxlamağa çalışar. Biz bunu ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanında Bamsı Beyrək 

və Banuçiçəyin timsalında görə bilirik.  

Tıva dastanı ―Alday Buuçu‖nun qəhrəmanı da beşikkəsmə adəti ilə 

evləndirilib. Hələ övladı yox ikən Alday Buuçu Uzun Sarıq Kağanla doğulacaq 

körpələrini beşikkəsmə edirlər. Alday Buuçu Uzun Sarıq Kağanın qızına 

qarşılıq gümüş, qızıl və at verir. Uşaqlar həddi buluğa çatdıqdan sonra Xan-

Şilgi atlı Xan Buuday beşikkəsməsi olan qızı almaq üçün Uzun Sarıq Kağanın 

yurduna gedir. Lakin burda onu bir çox əngəllər gözləyir. Xan Buuday öz 

beşikkəsməsini ala bilmək üçün qaynatasının şərtlərini yerinə yetirməli, bir 

çox sınaqlardan keçməli olur (5, s. 244‐245). 

Demək olar ki, bütün türk xalqlarının yaratdığı dastanlarında beşik 

kəsmə adəti vardır, lakin bunların hamısında qəhrəman bəzi əngəlləri aşıb, 

sınaqlardan keçdikdən sonra evlənmə izni ala bilir. Yəni, beşikkəsmə olmaq 

hələ bu evliliyə layiq olmaq demək deyil. 

Düşmən qızı və ya qənimət yolu ilə əldə edilən qızlarla evlənmək. 

Türklərin adətən digər məmləkətlərdən, ölkələrdən qız aldığı tarixi 

qaynağlardan da bəllidir. Məsələn, Çin qaynaqlarına görə Hun hökmdarları 

bəlli bir boydan evlənərək əslində boylar arasında qız dəyişdirmə etmişlər ki, 

bu dastanlarda da özünü göstərməkdədir. Əslində tarixi mənbələrə əsaslanaraq 

bu ənənəni türklərin xüsusi siyasətinin nümunəsi kimi də qiymətləndirmək 

olar. Belə ki, bu vasitə ilə qohum olmaq boylar, tayfalar, cəmiyyətlər arasında 

müttəfiqliyin, əmin-amanlığın da zəmanəti ola bilərdi. Qazan bəyin oğlu ―yad 

qızı həlalimə dəstur versin‖, Dəli Domrul ―yad qızı həlalim var‖ deyir. 

Görüldüyü kimi bu ifadələr və nümunələr Oğuzlarda kənardan evliliyin 

yayılmış olduğunu göstərməkdədir (7, s.341‐342). 

Bəzən də müharibənin, qan-qadanın, döyüşün qarşısını almaq üçün kişi 

qəhrəmanlara qız verilir. Məsələn, şorların ―Oğlan‖ dastanında Aymagıs atası-

nı Çek Pergenin öldürdüyünü öyrənir və onu öldürməyə gedir. Ancaq Çek Per-

gen atasının xalqını və malını istəyərsə götürə biləcəyini və dost olmaq istədi-

yini, bacısının olduğunu, bir-birilərini öldürməmək üçün onu almasını söyləyir. 

Aymangıs öncə bunu qəbul etmir, vuruşurlar, güləşirlər. Bu arada Çek Perge-

nin bacısı gəlir və ―Durun! Mən Aymangısla evlənməyə hazıram‖ deyir. Ay-

mangıs qızı görüncə aşıq olur, dava durur, evə girib yeyib içirlər, xalq toy edir. 

―Battal Qazi‖ dastanında qəhrəmanların evlənmələrinin bəzən düşmən 

qızları ilə baş tutduğu dəfələrlə təkrarlanır, Kayserin qızlarının və ya 

bacılarının türk bahadırlarla evlənməsindən söz açılır. Yaraşıqlı və güclü türk 

bahadırlarını görən gənc və gözəl qızlar müsəlmanlığı qəbul edir və bu 

igidlərlə evlənirlər. 
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Türk dastanlarında bəzi qəhrəmanların qənimət yolu ilə evləndiyini də 

görürük. ―Manas‖ dastanında qənimət və qaçırma yolu ilə evlənənlərlə 

rastlaşırıq. Məsələn, Manas evləndiyi iki qızı savaş meydanında qənimət 

olaraq almışdı (8, s. 124). 

Atanın oğlu üçün qız seçməsi. Evlilik formalarından biri də qəhrəmanın 

atasının oğlu üçün qız axtarışına çıxmasıdır. Qanturalı boyunda Qanturalının 

atasından onun üçün qız tapması istəyinə qarşılıq atanın gəlin axtarışına 

çıxmasının şahidi oluruq. ―Atası Qanlı qoca sevincək-fərəһlə ayağa durdu. Ağ 

saqqallı pirani qocaları da yanına saldı. İç Oğuzu axtardı, qız tapmadı. Dolandı 

Daş Oğuza gəldi, tapa bilmədi (3, s.249). 

―Kitabi - Dədə Qorqud‖ boyunda bariz nümunəsini gördüyümüz bu 

evlənmə şəkli bir çox dastanlar üçün də keçərlidir. Bəzən dastanlarda ata ilə 

bərabər bu missiyanı qəhrəmanın qardaşı, yaxın dostu da həyata keçirir. Lakin 

bunların içərisində daha çox yayılanı atanın qız axtarışına çıxmasıdır. 

Qəhrəman evlənəcəyi qızı özü seçir. Türk dastanlarında daha çox 

yayılan evlənmə şəkli evlənəcəyi qızı qəhrəmanın özünün seçməsidir. Qız 

adətən oğlanın yaşadığı yerdən xeyli uzaq, başqa bir məmləkətin padşahının, 

xanının, bəyinin, kağanının qızıdır. İndiyədək göstərilən misallardan görünür 

ki, dastan qəhrəmanı evlənəcəyi qıza layiq olmaq üçün hər bir fədakarlığa, 

təhlükəyə, sınağa hazırdır. Bu sınaqlardan uğurla çıxmasına səbəb isə 

evləniləcək qıza duyulan ehtiramla yanaşı sevginin qüdrətidir. ―Koroğlu‖ 

dastanında biz bunu Eyvazın timsalında görə bilərik. Hələ bərkə-boşa 

düşməmiş cavan Eyvaz dünyaya meydan oxuyan, indiyədək Koroğludan başqa 

heç kimə məğlub olmayan min ilin pəhləvanı Ərəb Reyhanla döyüşə girərkən 

onun qalib gəlməsinə məhz Hürüyə olan sevgisi yardım edir. 

―Koroğlunun Dərbənd səfəri‖ndə də Koroğlu hələ gənc ikən Dərbənd 

paşasının qızı Möminə xanımı almaq üçün özü gedir. Qızın atası ərəb paşa ilə 

özü danışır, qızını ədəb-ərkanla ondan istəyir. Koroğlunun belə mərd-mərdanə 

danışmağı Ərəb paşanın xoşuna gəldi. Vəziri-vəkili yığdı. Məsləhət elədi. 

Onlar razı oldular ( 1, s.295-296). 

Eyni şəkildə, Koroğlunun oğlu Kürdoğlu Həsən də sevdiyi qız – Mehri 

xanım üçün bu cür mərdi-mərdanə elçilik edir. (1, s.304-308). 

Qızın namə göndərməsi. Qızın namə göndərməsi ilə evlilik variantına 

biz daha çox Koroğlu dastanlarında rast gəlirik: ―Xotkar qızı Nigar Bəlli 

Əhmədə bir namə yazır və qolundakı bazubəndi ilə birgə Koroğluya göndərir: 

―Deyərsən ki, naməni oxusun. Əgər razı olsa, özü gəlsin, razı olmasa cavabını 

sənlə göndərsin‖ (1, s.27). 

Başına döndüyüm ay qoç Koroğlu, 

Əgər igidsənsə, gəl apar məni! (1, s.28).‖ 

Bu tip aşiq olma üslübuna biz bir çox türk dastanlarında rast gəlirik. 

―Manas‖ dastanında Semetay Ay Çöreyə onun şöhrətini duyaraq aşıq olur. 

―Kız Darıyka‖ dastanında da Darıyka Həzrət Əlinin şöhrətini duyaraq ona aşiq 

olmuşdu. 

Beləliklə, dastanlarda müxtəlif yollarla qız bəyənmə və evliliyə addım 

atma metodları müəyyənləşmiş olur. Bundan sonra dastanlarda qəhrəman-

casına elçilik motivi meydana girir, qəhrəmanın öz sevgisi uğrunda 

mübarizəsi, sınaqlar silsiləsi başlayır. Qəhrəmancasına elçilik dastan 

qəhrəmanı üçün şan, şöhrət hesab olunur. İdig, bahadır, alp razı olmur ki, onun 

evlənəcəyi qızın arxasınca kimsə getsin. Çünki, bu, sadəcə evlənmək deyil, 
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onun üçün mübarizə aparmaq, savaşmaq, sınaqlardan keçmək, bəzən 

düşmənlə, bəzən qızın əvvəlki adaxlısı ilə, bəzən talibləri ilə, bəzən də ailəsi 

ilə mübarizə aparmaq və qalib gəlmək, nəhayət ona layiq olmaq deməkdir. 

Koroğlu demiş: ―İgid gərək yar sevməyə, Özü tək gedə, tək gedə…‖ (1, s.29). 

Eyni dastanda, Dəmirçioğlu da Telli xanımın ardınca gedəndə qızın 

qardaşı ilə, onun qoşunu ilə döyüşdü, dar ağacına çəkildi, dərisi soyulub, 

yerinə saman basıldı, amma nə Tellinin yerini dedi, nə ufuldadı (1, s.76). Bu 

hadisə elçiliyin qəhrəmanca, qorxmazca, mərdcə yerinə yetirilməsinin bariz 

nümunəsi hesab oluna bilər. 

Qazaxların ―Koblandı batır‖ dastanında Koblandı minlərlə əhalisi olan 

və insanları çox zəngin yaşayan bir ölkənin hökmdarı Koktım Aymakın qızı ilə 

evlənmək üçün sınaqdan keçir, dirəklər üzərində asılan qızıl pulları nişan alıb 

bu sikkələri vurur, velikan Qızılərlə döyüşür (11,s..128-129). 

Bu süjetlərdən görünür ki, məhəbbət dastanlarından fərqli olaraq 

qəhrəmanlıq dastanlarında sevgiliyə qovuşmaq üçün də qəhrəman qəhrəmanlıq 

sınaqlarından keçməli, qol gücünə mübarizəni qazanmalıdır. Məhəbbət 

dastanlarında qəhrəman daha çox sözün qüdrəti, saz-söz sınağı, müxtəlif 

bağlamaları, qıfılbəndləri açmaq, gizli mətləblərdən hali olmaqla qələbə 

qazanırsa, qəhrəmanlıq dastanlarında biz bunlara rast gəlmirik. Lakin 

qəhrəmanlıq sınaqlarında da qələbə ağılla həyata keçirilir. Məsələn, Koblandı 

yaxşı anlayır ki, velikana açıq döyüşdə qalib gəlmək çətindir. Belə halda o ağıl 

işlədərək, divardan asılan xallı kəməri onun ayağına keçirməklə onu sürüyüb 

yerə salmağın daha ağıllıca bir fikir ola biləcəyinə anidən qərar vermə bilmək 

qabiliyyətinə malikdir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bu süjet xəttində Basatın 

Təpəgözə qalib gəlməsinin izləri görünməkdədir 

Şor dastanlarında orta aləm (yer üzü) qəhrəmanları, zaman-zaman alt 

(yeraltı) və üst aləmin (göyün yeddinci qatı) qızlarıyla evlənirlər. ―Altın Sarık‖ 

dastanında Altın Çıltısın oğlu Altın Şappaya gəlin olacaq qız doqquz qat göyün 

üstündə yaşayan Doqquz Yaradıcının ən kiçik qızıdır. Doqquz Yaradıcı 

qızlarını evləndirmək üçün göyün doqquzuncu qatında yarış düzənləyir. Bu 

yarışda ox yetməz və at yetişməz doqquz tüklü göy oxu atacaqlar. Oxu qardaş 

atlar tutub gətirirlər və Altın Torkulla evlənir. 

Eyni qızı iki və daha çox qəhrəman almaq istəyərsə, o zaman qəhrəman-

lar arasında döyüş təşkil olunur. Qalib gələn igid qızı alır. Məsələn, ―Aran 

Tayçı‖ dastanında Qızıl atlı Sarı Altın ilə Aran Tayçı yeddi igidin bacısını al-

maq istəyirlər: ―Gök Kağanın oğlu Aran Tayçı: ―İki igid vuruşsun! Öləni yerə 

girsin, qalanı qızı alsın!..‖ dedi. Yeddi gün döyüşdülər, yeddi gün sonunda 

yeddisinin də başını kəsdi. Ay alaca atlı Aran Tayçı gözəli alıb geri döndü‖ (6, 

s.314). 

Yenə ―Kitabi - Dədə Qorqud‖da Qanturalın elçiliyə getmək səhnəsində 

biz qəhrəmanlığın qorxmazlığın nümunəsini görürük. Qanturalının Trabzonda 

buğa, aslan və dəvəni məğlub edib Selcan Xatunu alması, bu dəfə də qızını 

Qanturalıya verdiyinə peşman olan Təkurun qara donlu, göy dəmir qılınclı altı 

yüz kafiri onların arxasından göndərməsi ilə yeni sınaqların başlanması, yeni 

qələbələrin qazanılması demək olar ki, türk dastanlarında qəhrəmanın evlilik 

sınağının ən bariz nümunələrindən biri hesab oluna bilər (3, s.251-255). 

Nişanlısı üçün qürbətə gedən Alpamışın orada etdiyi qəhrəmanlıqlar, 

pəhləvanlarla qarşılaşıb onları yenməsi və qızla evlənmə haqqını əldə etməsi, 
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Kalmık şahının onun arxasından qoşun göndərməsi əhvalatı ―Qanlı Qoca oğlu 

Qanturalı boyu‖ndakı hadisə ilə oxşarlıq təşkil edir.  

Türk dastanlarındakı bahadır qızlar, evlənəcəyi oğlanları öncə sınağa 

çəkir, onları imtahan edir, sonra onlara evlənmək üçün razılıq verirlər. 

Dastanlarda önəmli yeri olan bu motivin təməli tarixdə türk qadınlarının 

kişilərlə eyni səviyyədə, bərabər tutulmasına işarədir, əslində. Həm güc, həm 

ağılda kişilərə tay olan qızlar təbii ki, öz gücünü göstərməli və evlənəcəyi 

kişinin də gücünü sınamalıdır. 

Banuçiçək də, ―Koroğlu‖ dastanının Telli xanımı da, Nigar xanımı da 

evlənəcəyi kişini özü seçir, ancaq yenə də sınaqdan keçirir. ―Köşü Kenan-

Dona Hanım‖ qolunda yer alan Dona Hanım da eyniylə ―Kız Darıyka‖ 

dastanının qəhrəmanı Darıyka kimi özünə həyat yoldaşı seçərkən evlənəcəyi 

oğlanın onunla güləşməsini, məğlub olarsa sərvətini ələ keçirəcəyi və özünün 

də boynunu vuracağını şərt qoyur (4, s.380-381). 

Aparılan incələmə nəticəsində aydın olur ki, elçilik yolunda qəhrəmanı 

bir çox çətinliklər, sınaqlar gözləyir və qəhrəmanlıq dastanlarında evlilik 

sınaqlarını belə ümumiləşdirmək olar: 

1. Uzaq ölkədə yaşayan qızı əldə etmək üçün (bəzən bu düşmən ölkə ola 

bilir) qarşı tərəfin ordusuna təkbaşına qalib gəlmək məcburiyyətində qalır. 

2. Vəhşi heyvanlarla göyüşür. 

3. Yeraltı və yerüstü məxluqlara qalib gəlir. 

4. Qızın atası, qardaşı, gələcək talibi, bəzən də elin pəhləvanı ilə vuruşur. 

5. Qəhrəman evlənəcəyi qızla döyüşə girir 

6. Ağıl savaşlarına, söz savaşlarına girir. 

7. Gəlin namizədin atası, qardaşı, yaxın qohumları tərəfindən irəli sürülən 

çox çətin bir vəzifə dalınca göndərilir. Bəzən gedər-gəlməzə yola salınır.  

Qəhrəmanın ailəsi, sevgilisi, gələcək həyat yoldaşı üçün verdiyi sınaqlar, 

bu sınaqların, mübarizələrin önəmi, ailəyə, topluma daxil olacaq gəlinin 

seçilməsinin məhz dastan qəhrəmanının özünə həvalə ediməsi mesajını 

verməklə, əslində dastançılar cəmiyyətə yeni-yeni üzv olmağa çalışan, həyata 

hazırlaşan gənclər üçün ideallar yaratmaq, onların necə bir cəmiyyətdə 

yaşadıqlarını, bu cəmiyyətin inancları, etiqadları, mühakimələri, təbiətə, 

dünyaya baxışı, qısacası dünyaya baxış fəlsəfəsini irəli sürməkdədir (8, s.118). 

Başqa sözlə, bu dastanları oxuyan bir şəxs cəmiyyətin nəyə inandığını, 

həyatını hansı prinsiplər əsasında qurduğunu, nələrdən qorxub-çəkindiyini, 

neçə bəsləndiyini, günahlarını, cəzalarını, mükafatlarını, adət-ənənələrini, 

həyat tərzlərini öyrənməklə yanaşı, anaya, ailəyə olan ehtiram və dəyərin, 

ailənin, həyat qurduğu şəxslərin türk cəmiyyəti üçün önəmini, qısacası türkün 

həyatının əsaslarını dərindən qavramaq imkanı əldə edir. 
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РЕЗЮМЕ 
 ХАЛИДА МЕТЕ     

 МОТИВЫ ГЕРОИЧЕСКИХ СВАТ В ТЮРКСКИХ ДАСТАНАХ 

Семья играет важную роль в тюркских дастанах. Поэтому в 

дастанах герои проходят через трудные испытания, чтобы спасти своих 

родных и близких. Особое внимание уделяется отношениям, браку, а 

если сказать подробнее:главным образом выделяют юношу достигшего 

совершеннолетия, которые отправляется в далекое и опасное 

путешествие для сватовства возлюбленной. Этот герой никогда не 

женится в слепую и сам выбирает свою будущую жену. Он проходит 

множества испытаний, сражается с врагами, побеждает и в буквальном 

смысле ставит под угрозу свою жизнь ради любви. В результате 

исследований систематизировались мотивы героических сват и 

испытания героев на пути для брака. 

Ключевые слова: дастан, герой, сваты, испытания 

 

SUMMARY 

XALIDA METE 

THE MOTIVES OF THE HEROIC MATCHMAKER IN THE TURKIC 

DASTANS 

The family plays an important role in the Turkic dastans. Therefore, in 

the dastans, the heroes go through difficult trials in order to save their loved 

ones. Particular attention is paid to relationships, marriage, and if you say 

more: mainly allocate the young man who has reached the age of majority, 

who goes on a long and dangerous journey for matchmaking his beloved. This 

hero never marries a blind man and chooses his future wife. He goes through 

many tests, fights enemies, wins and literally puts his life at risk for the sake of 

love. As a result of the research, the motives of the heroic matchmaker and the 

testing of heroes on the way to marriage were systematized. 

Keywords: dastan, hero, matchmakers, trials 
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ġƏRUR RAYONUNUN ANTROPONĠM SƏCĠYYƏLĠ 

OYKONĠMLƏRĠNĠN LĠNQVĠSTĠK TƏHLĠLĠ 

 

Məqalədə ġərur rayonuna aid olan antroponim səciyyəli oykonimlərdən 

və bu oykonimlərin yaranma yollarından bəhs olunur.  ġərur rayonu ərazisi 

daxilində antroponomik səciyyəli oykonimlər çoxluq təĢkil edir ki, bu oykonim-

lərin yaranmasında da əsas rolu Ģəxs adları təĢkil edir. ġəxs adı, soyadı və ya 

təxəllüs bildirən sözlərdən yaranan bəzi ġərur oykonimlərə Ġbadulla, Babəki, 

ġəhriyar, Sərdarabad kəndlərini nümunə göstərmək olar. Bir sıra antroponim 

səciyyəli oykonimlər isə memuar-xatirə xarakteri daĢıyır ki, buna ġərur rayonu 

oykonimlərindən Bəhruz Kəngərli, Xətai və s. kimi  kəndlər daxildir.  

Tədqiqatdan belə nəticəyə gəlinir ki, ġərur rayonunda mövcud olan 

digər məntəqə adları kimi antoponomik səciyyəli oykonimlər də milli mənĢəli 

adlardır və Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarixini, qədimliyini, milliliyini 

özündə əks etdirir. 

Açar sözlər: ġərur rayonu, oykonim, antroponim, dizə, təxəllüs, soyad, 

rütbə, titul  

 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublika-

sı dünyanın ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Ərazidə şəhərsalma 

mədəniyyəti beş min ildən artıq olan qədim Naxçıvan torpağı xalqımızın tarixi, 

dili, ədəbiyyatı, folkloru, arxeologiya və etnoqrafiyası, təbii sərvətləri, maddi 

mədəniyyət nümunələri ilə yanaşı, ünvanımızı müəyyənləşdirən söz abidələri-

mizi – toponimləri də qoruyub saxlamış, öz şərəfli tarixini, dilini, mədəniyyəti-

ni dağlara, daşlara, kəndlərə möhürləmişdir. Müstəqillik dövründə Naxçıvan 

Muxtar Respublikası ərazisindəki onomastik vahidlərin tədqiqi də yeni inkişaf 

mərhələsinə qədəm qoymuş, toponimlərin əsaslı və elmi şəkildə öyrənilməsinə 

imkan yaradılmışdır. 

Blokada şəraitində olan Naxçıvan oykonimlərin öyrənilməsi ictimai-si-

yasi və mənəvi əhəmiyyət kəsb edir. Məlumdur ki, oykonimlərin tarixi xalqin 

tarixidir. Bu adlar dilimizin fəaliyyət dairəsi, xalqımızın tarixi, coğrafiyası, et-

nogenezi, etnoqrafiyası, yaşam tərzi, mədəniyyəti, qədim milli təfəkürü, adət-

ənənəsi, sosial iqtisadi vəziyyəti və s. ilə sıx bağlıdır. Məqalədə də tədqiqata 

cəlb etdiyimiz məsələ Şərur rayonunun antroponim səciyyəli oykonimləridir. 

Şərur Naxçıvan Muxtar Respulikası tərkibində inzibatı rayon mərkəzidir. 

Ərazidə eyni adda oronim, oykonim, xoronim mövcuddur.  Şərur adına V 

əsrdən etibarən erməni tarixçilərinin qeydlərində və Alban yer adları ilə bağlı 

yazılarda rast gəlinir. Mənbələrdə mahal, nahiyə,  qəza  adı  kimi  qeyd  olunan  
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ərazi, tədqiqatçıların fikrincə, oronim - düz adı olmuşdur. Sonradan oykonim, 

qəsəbə, qəza, rayon mərkəzi kimi fəaliyyət göstərmişdir [15, s. 100]. 

Şərur adının mənşəyi haqqında bir-birindən fərqli fikrilər söylənmişdir. 

Bəzi tədqiqatçılar onu ―Kitabi Dədəd Qorqud‖ dastanlarındakı Şirokuz/ Şəril/ 

Şəruk/Şərur və s. variantlarda oxunan ərazi adı olduğunu, bəziləri müxtəlif 

tayfa adları ilə (sar/şar, salur, şiraq/siraq/sir), bəziləri Şumer dilində ilahi 

qüvvələrlə bağlı anlayış kimi izah etmişlər [2, s. 192-194]. 

Adın izahı baxımdan İ.Şopenin bir qeydi diqqəti cəlb edir. Belə ki, müəl-

lif əli-Ģərurlu tayfasının adını çəkir və bu tayfaların Şərur-Dərələyəz qəzasın-

dakı Alışar kəndində məskunlaşdığını yazır [16, s. 521]. Q.Qeybullayev də əli-

şərurlu tayfalarını qazax tayfalarının tirələrindən biri kimi göstərir [8, s. 72]. 

Buna əsasən Şərur adının qazax tayfalarından olan əli-şərurlu tirəsinin adı ilə 

bağlı olduğunu düşünmək olar.  

Ə. Novruzlu və V.Baxşəliyev Şərur sözünü şumerlərin bir qolu olan ur 

tayfalarının adı ilə əlaqələndirərək ―m.ö. VII-IV əsrlərdə bu ərazidə türkdilli 

sarmat tayfalarının yaşadığını və Şərur sözünün Ģar hissəsinin həmin sarmat 

sözünün sar hissəsi ilə əlaqədar yarandığını‖ güman edirlər. Onların fikrincə, 

Ģar sözü arxaik formada sar olnuş, sonradan z səsinin Ģ səsinə keçməsi nəti-

cəsində Ģar kimi səslənmişdir. Beləliklə, Şərur sözünün hər iki tərəfi türkcə şar 

(sar) və ur sözlərinin birləşməsi nəticəsində əmələ gəlmişdir [14, s. 166-167]. 

Sonda qeyd edək ki, bizim ehtimalımız ondan ibarətdir ki, Şərur sözünün 

mənşəyini qədim Oğuz Salor/Salur tayfa adı ilə əlaqələndirməyi mümkün bili-

rik. Qədim türk dillərində geniş yayılmış s-Ģ dəyişməsi (məs: Saka- Şaka, Sak-

lar- Şaklar) nəticəsində Salur Şalur şəklinə və l-r əvəzləməsi nəticəsində isə 

Şalu- Şarur və müasir dövrümüzdə isə Şərur şəklinə düşüb.Naxçıvan əra-

zisində oğuzların çoxsaylı tayfa, qəbilə və nəsillərinin aparıcı mövqe tutması, 

oğuz mənşəli adların mövcudluğu Şərur sözünün oğuzlarla bağlı olmasının 

qənaitinə gəlirik. Bu ərazilərin oğuz yurdu olması faktını bir daha təsdiq edir. 

Şərur rayonu ərazisində mövcud olan bütün oykonimlərin dil mənsubiy-

yətini, leksik- semantik və qrammatik xüsusiyyətlərini açıqlamaq, onları tarixi-

linqvistik planda tədqiq etmək imkan xaricindədir. Çünki bu oykonimlər lek-

sik, semantik və qrammatik xüsusiyyətlərinin zənginliyinə, müxtəlif xalq, nə-

sil, qəbilə, tayfa, tirə, şəxs, quş, heyvan, bitki, və s. adları ilə bağlı yarandığına 

görə məna və qrammatik formalarına görə biri-birindən seçilir. Ona görə də 

ərazidə etnotoponim, hidrotoponim, zootoponim, fitotoponim, kosmotoponim, 

antrotoponim kimi zəngin toponimlər sistemi yaranmışdır. Şərur rayonu ərazisi 

daxilində antroponomik səciyyəli oykonimlər çoxluq təşkil edir. Antroponim 

səciyyəli oykonimlərin yaranmasında əsasən şəxs adları üstünlük təşkil edir. 

Antroponim adlanan belə oykonimlər Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisi, 

həmçinin Şərur rayonu ərazisində də bir neçə yolla yaranır: 

1.Şəxs adı, familya və ya təxəllüs bildirən sözlərdən ibarət olur ki, buna 

Şərur rayonu oykonimlərindən kimi Ġbadulla, Ağəhməd, ġəhriyar kəndlərini 

nümunə göstərmək olar. 

Ġbadulla. XIX əsr rus elmi mənbəsində İrəvan əyalətinin Şərur mahalına 

aid kənd olmuşdur [16, s. 485]. Qeyd edək ki, kənd adına XVI-XVIII əsr 

mənbələrində və XIX-XX əsrə adi digər rusdilli mənbələrdə rast gəlinmir. 

Qızılbaş tayfalarından şamlıların bir qolu abdullu adlanırdı [1, s. 9]. Çox 

güman ki, Abad-ulla abdullu sözünün təhrif olunmuş formasıdır, kənd abdullu 

tirəsinin yaşadığı ərazi olduğu üçün belə adlandırılmışdır. XIX əsrdə İrəvan 
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xanlığında Abdullar, Abdulkənd, Abdulağalı oykonimləri qeydə alınmışdır [1, 

s. 9]. Abadulla adının abad hissəsi ―abadlıq, abadanlıq‖, ulla hissəsi isə ―əla, 

ən uca‖, ―çox gözəl‖ mənalarında işlənərək adın mənasında ―əla, abad yer‖, 

―çox gözəl abad məkan‖ anlamını yaratmışdır. 

 Fikrimizcə, kəndin əvvəlki adı başqa imiş, yaxud yeni salınan kəndin 

əsası İbadulla adlı şəxs tərəfindən qoyulduğu və ya ona mənsub olduğu üçün 

kəndə bu ad verilib. Həm də düşünürük ki, oykonimin adının Abadulla variantı 

həqiqətə daha yaxındır. 

Ağəhməd – XX əsrin əvvəllərində Şərur-Dərələyəz qəzasına aid kənd 

olmuşdur. 1590-cı il və 1728-ci il mənbəsində Əxi Əhməd, 1727-ci il 

mənbəsində isə Ağ Əhməd şəklində qeyd olunmuşdur [2, s. 218, 238, 259]. 

Hazırda Şərur rayonunda mövcud olan Axaməd kəndidir [11,  s. 11]. Əvvəlki 

adı Ağəhməd olan kənd 2003-cü ildən Axaməd adlandırılmışdır. 

F. Qan Ax-Axmed şəklində qeyd edir və ərəb mənşəli ax – ―qardaş‖ və 

Əhməd şəxs adı əsasında yarandığını və ―hansısa Əhməd qardaşın kəndi‖ 

mənasında işləndiyini yazır [7, s. 19]. K.N.Smirnov yazır ki, kənd adı ilkin 

olaraq Ağa Əhməd şəklində olmuşdur [17, s. 50]. Azərbaycan dilində ərəb 

mənşəli əxi sözünün mənası ―qardaş‖dır. Bundan əlavə, orta əsrlərdə Kiçik 

Asiyada və qismən də Azərbaycanda meydana gəlmiş ―Zəhmət qardaşlığı‖ 

cəmiyyətinin üzvləri əxilər adlanırdı [1, s. 75]. Buradan belə nəticə çıxır ki, 

kənd adı ―Zəhmət qardaşlığı‖ cəmiyyətinin üzvü olduğuna görə Əxi 

adlandırılan Əhməd adlı şəxsin adı ilə bağlı da yarana bilər. Əxi sözü 

Azərbaycan dilinin Meqri dialektində işlənən əği sözünün fonetik variantı ola 

bilər. Əği ―mağara‖ mənası ifadə edir. Əği/Əxi Əhməd ―Əhməd mağarası‖ 

şəklində də izah oluna bilər. Şəxs adı ilə bağlı olduğuna görə oykonimi 

antroponim kimi səciyyələndirməyi daha məqsədəuyğun hesab edirik. 

ġəhriyar. Hazırda Şərur rayonunda kənd adıdır. Bu ad 1590-cı ildə 

qeydə alınmış [6, s.168] və növbəti mənbələrdə də öz əksini tapmışdır. 

K.N.Smirnovun ehtimalına görə bu ad ərəb mənşəli qəməri ay Şahnaz və ya 

dövlət adı ilə bağlıdır [17, s.119]. Bizim də qənaətimiz bu yöndə olduğu üçün , 

düşünürük ki, oykonim kəndin əsasını qoyan eyni adlı şəxsin adı ilə bağlıdır. 

Bu səbəbdən oykonimi antroponim səciyyəli oykonim kimi qəbul etmək olar. 

2. Bir qisim antroponim səciyyəli oukonimlər isə memuar-xatirə 

xarakteri daşıyır ki, buna Şərur rayonu oykonimlərindən Xətai, Babəki, Bəhruz 

Kəngərli, ġangirеy kəndini nümunə göstərmək olar. 

Babəki (və ya Abasiyə). XIX əsr elmi mənbəsində İrəvan əyalətinin 

Şərur mahalına aid kənd olmuşdur [16, s. 485]. XX əsrin əvvəllərinə aid rus 

mənbəsində qeydə alınmır. Hazırda Şərur rayonunda Babəki kəndi mövcuddur 

[13, s. 11]. Kənd adının digər variantı Babəki xalq qəhrəmanı Babəkin adını 

daşıyır və ―Babəkə məxsus, Babəkin tərəfdarları‖ mənasında işlənir. Kənd adı 

XVIII əsrə aid ―İrəvan əyalətinin icmal dəftəri‖ndə Babakı Qarxın [6, s. 73], 

―Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri‖ndə isə Babakı qışlağı şəklində qeyd 

olunmuşdur [11, s. 328]. Şərurda Babək qalasının olması faktı da bu adlar 

arasında uyğunluq olduğunu təsdiqləyir. 

B.Budaqov və Q. Qeybullayev kəndin adının ―Baba-Əxi adından təhrif‖ 

olunduğunu yazır [3, s. 44]. Lakin F.Rzayev kəndin VII-VIII əsrlərdə 

salındığını əsas götürərək bu fikrin yanlış olduğunu göstərir. Belə ki, Babək 

üsyanı XIX əsrdə baş vermişdir. Tədqiqatçı kənd adının hun tayfaları ilə bağlı 

olduğunu, ba-bak - ―yaxşı bəylər‖ mənası ifadə etdiyini yazır [15, s. 174]. 
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Lakin bizim qənaətimizə görə bu oykonim Babək Xürrəminin adı ilə bağlı 

olması fikri daha inandırıcıdir. Bu səbəbdən də oykonimi xatirə, memuar 

xarakterli antroponimlərə aid etmək olar.    

Bəhruz Kəngərli.  Şərur rayonunda kənd adıdır. Əsası XX əsrin ortala-

rında qoyulub və kənd  müvəqqəti yaşayış yеrindən daimi yaşayış məntəqəsinə 

çеvrilib. Kənd əsasən hеyvandarlıq və maldarlıq təsərrüfatı ilə əlaqədar yara-

nıb. Rayon XDM İK-nin müvafiq qərarı ilə yеni salınmış bu kəndə görkəmli 

boyakar və qrafika ustası, Azərbaycanın ilk ali təhsilli rəssamı, həmyеrlimiz 

Bəhruz Kəngərlinin adı vеrilmiş və bu ad Azərbaycan Milli Məclisi tərəfindən 

rəsmiləşdirilmişdir. 

Xətai. Şərur rayonunda kənd adıdır. Kəndin əsası 1970-ci illərin axırla-

rında qoyulub. Ətraf kəndlərdən köçən ailələr burada daim məskunlaşmış, kən-

də böyük mütəfəkkir şair və dövlət xadimi Şah İsmayıl Xətainin şərəfinə bu ad 

vеrilmişdir. 

ġangirеy. XX əsrin əvvəllərində Şərur-Dərələyəz qəzasında qеydə alı-

nan kənd adıdır [19]. 1921-ci ildə kəndin adı dəyişdirildiyindən sonrakı mən-

bələrdə bu ada rast gəlinmir. Şangirеy antroponim səciyyəli addır. Bu ad XIX 

əsrin 50-ci illərindən sonra Naxçıvanda qəza rəisi işləyən Krım zadəganının 

oğlu, su mühəndisi A.Şahingirеyin adı ilə bağlıdır. Məlumata görə, A.Şahingi-

rеy dövlətdən 2 min dеsyatin torpaq icarəyə götürür və 30 km məsafədən kanal 

çəkdirir. 1896-cı ildə kanalın çəkilişi başa çatır [12, s. 289]. İndi də həmin ka-

nal əhali arasında «ġangirеy kanalı» kimi tanınır. 

3. Şəxs adına dizə, oba, qışlağı və kənd topoformatının artırılması yolu 

ilə yaranır ki, buna Şərur rayonu oykonimlərindən Sərdarabad, Həmzəli, 

Zülfüqar qıĢlağı  kimi kəndləri nümunə göstərmək olar. 

Sərdarabad.  Şərur rayonunda kənd adıdır.  XIX əsrdə qеydə alınmış 

[16, s. 503] bu kənd adı haqqında bеlə dеyilir ki, Şah İsmayıl Xətai Şərur 

düzündə olarkən Sərdar bəyin rəhbərlik еtdiyi qoşun bu ərazidə müvəqqəti 

yaşayış məntəqəsi salmış və qoşun gеtdikdən sonra yaxın kəndlərdə еv – еşiyə 

еhtiyacı olan əhali köçüb burada yaşamışdır.  Bеləliklə, kənd müvəqqəti 

yaşayış məskənindən daimi yaşayış məntəqəsinə çеvrilmiş və Sərdarbəyin 

şərəfinə kəndə bu ad vеrilmişdir. Ancaq bu fikirdən fərqli olaraq tarixi faktlar 

sübut еdir ki, XIX əsrdə Şərur mahalının Qarahəsənli, Əli Məmməd qışlağı və 

Sərdarabad kəndləri İrəvan xanlığında sərdar titulunda olan Həsən xan və 

Hüsеyn xan İrəvanski (Qacar) qardaşlarına məxsus olmuş və əsrin ortalarında 

bu kəndlər Həsən xanın oğlu, Şərur qəza polis idarəsində işləyən Mеhdiqulu 

bəy tərəfindən idarə olunmuşdur. Еlə buna görə də kəndə sərdar titulunda olan 

qardaşların şərəfinə Sərdarabad adı vеrilmiş və bu ad XX əsrin 20-ci illərində 

Təzəkənd adı ilə əvəzlənmişdir. Hazırda kənd paralеl ad daşıyır. 

Həmzəli.  Şərur rayonunda kənd adıdır. Kəndin ilkin adı Sübhankənd, 

XIX əsrdə isə Həmzəli Dizə olub [6, s. 57]. Həmzəli adı orta əsrlərdə 

Azərbaycanda, еləcə də Naxçıvanda yaşayan еyniadlı tayfa adı əsasında 

yaranıb. A. Həsənov çox haqlı olaraq qеyd еdir ki, Həmzəli tayfası tarixi izləri-

nişanələri özündə yaşadan bir addır [4, s. 24].  Həmzəli oykonimi Həmzə şəxs 

adına –li sözdüzəldici şəkilçisinin qoşulması ilə əmələ gəlib. Еyniadlı kənd 

Qəbələ və Qubadlı rayonlarında da vardır. 

Zülfüqar qıĢlağı. 1728-ci ildə Şərur nahiyəsində qеydə alınan bu kənddə 

Bayat əşirətinə məxsus 7 ailə yaşayırmış [11, s. 329]. Qışlaq  Zülfüqar adlı 

şəxsə məxsus olduğu üçün bеlə adlandırılıb. 



 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2019 № 2 

 

 

 

 

 

95 

4. Şəxs, nəsil, tayfa, tirə, rütbə, titul bildirən sözlərə etnik anlayış bildi-

rən və -lı
4 

şəkilçinin artırılması yolu ilə yaranır ki, buna Şərur rayonu oyko-

nimlərindən Kərimbəyli, Alxan pəyəsi  kimi kəndləri nümunə göstərmək olar. 

Kərimbəyli. Şərur rayonunda kənd adıdır. Kərimbəyli adının məna 

açımına iki mövqedən yanaşmaq olar. Öncə, bu variantı məqbul saymaq olar 

ki, Kərimbəyli qıpçaq mənşəli qazax tayfasına məxsus addır. Qazax tayfası 

çobankərə və qarapapaqlı adı ilə iki böyük hissədən (tayfadan) ibarət olub və 

hər iki tayfada kərimbəyli  qolu olub [9, s. 72]. Qazqax tayfasının müxtəlif tirə 

və qolları Azərbaycanın əksər yerlərinə səpələnmiş, o cümlədən Naxçıvan 

ərazisində də öz ünvanını saxlamışdır. İkinci ehtimal isə bundan ibarətdir ki, 

toponim İrəvan xanlarının adı ilə bağlı ola bilər. Çünki XIX əsr və ondan 

əvvəlki dövrlərdə Şərur mahalının bu hissəsi İrəvan xanlığına tabe olmuş və 

xana məxsus ailələr bu ərazidə yaşamışdır. 

Şifahi söyləmələrə görə, kəndin əsası Kərim bəy adlı şəxs tərəfindən 

salındığı üçün bura Kərimbəyli adlandırılıb. Bu haqda bir rəvayətdə deyilir ki, 

1501-ci ilin ortalarında Əlvənd Mirzə ilə Şərur düzündə döyüşən Şah İsmayıl 

Xətainin qoşun başçısı Kərim bəy bir müddət burada qalıb  indiki kəndin 

əsasını qoyur. Elə o vaxtdan  da Kərimbəyli deyilir. Hesab edirik ki, kəndin 

özü və adı haqqında söylənilən bu rəvayyət həqiqətə uyğun deyil. 

Alxan pəyəsi – XIX əsrdə Naxçıvan əyalətinin Dərələyəz mahalına [16, 

s. 488],  XX əsrin əvvəllərində İrəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz 

qəzasına aid kənd olmuşdur. Hazırda Ermənistanda Keşişkənd rayonunda 

kənddir. 1918-ci ildə kənd əhalisi öz yurdundan deportasiya olunmuşdur [5, s. 

32]. XX əsr rus müəllifi F.Qan ―SMOMPK‖-ın 40-cı buraxılışındakı 

məqaləsində bu toponimin tatar mənşəli Əli xan şəxs adı əsasında meydana 

gəldiyini yazır. Pəyə sözünün ―sütun (abidə)‖ mənasında işləndiyini yazır və 

kənd adını ―Əlixanın sütunu‖ mənasında izah edir [7, s. 9]. H.Mirzəyev yazır 

ki, bu kəndi Vəkilovlar nəslindən olan Alıxan salmışdır. [10, s. 236]. Ona görə 

də kənd Alıxanpəyəsi adlandırılmışdır. 

Fikrimizcə, Alxanpəyəsi kənd öz adını alxanlı nəsil adından almışdır. Bu 

barədə S.P.Zelinski ―Qafqazın ərazi və tayfalarının təsviri məcmuəsi‖ndəki 

məqaləsində də yazır. O, qeyd edir ki, tatarlar bir-neçə tayfadan ibarətdir. 

Əlixanlı bu nəsillərdən biridir [18, s. 247]. Beləliklə, Alxanpəyəsi ―Alxanlı 

nəslinə aid pəyə‖ kimi izah oluna bilər. 

Tədqiqatdan belə elmi nəticəyə gəlirik ki, Şərur rayonunda mövcud olan 

digər məntəqə adları kimi antoponomik səciyyəli oykonimlərdə milli mənşəli 

adlardır və Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarixini, qədimliyini, milliliyini 

özündə əks etdirir. 
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РЕЗЮМЕ 

АЙСЕЛЬ ЭМИНОВА 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  ОЙКОНИМОВ С 

АНТРОПОНИМНЫМИ СВОЙСТВАМИ В ШАРУРСКОМ РАЙОНЕ 

В статье рассматриваются ойконимы с антропонимными 

свойствами в Шарурском районе и способы их создания. На территории 

Шарурского района большинство составляют ойконимы с 

антропонимными свойствами, и в образовании этих ойконимов основную 

роль играют имена личностей. Образование ойконимов Шарурского 

района от имен, фамилий и псевдонимов, можно показать на примере 

названий деревень Ибадуллах, Бабек, Шахрияр, Сардарабад. Некоторые 

айконимы с антропонимными свойствами содержат мемуарно-памятный 

характер, в их число можно включить такие села Шарурского района, как 

Бехруз Кенгерли, Хатаи и другие.  

Из исследования делается вывод о том, что, как иназвания других 

пунктов в Шарурском районе,антропонимные айконимы также  

национального происхождения и отражают в себе историю, древность и 

национальность Нахчыванской Автономной Республики. 

Ключевые слова: Шарурский район, ойконим, антропоним, 

псевдоним, фамилия, звание, титул. 
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SUMMARY 

AYSEL EMINOVA 

LINGUISTIC ANALYSIS OF ANTHROPONIC TYPICAL  

OYKONYMS OF SHARUR REGION 

The article deals with the anthroponyms of the Sharur region and the 

ways in which these concepts are created.Within the territory of Sharur region, 

anthroponomic concepts of oykonyms are dominated by the fact that the main 

role in the creation of these concepts is the person's names. Examples of some 

of the Sharur regions, such as İbadulla, Babeki, Shahriyar, Sardarabad, are 

examples of people's name, family name, or stage-name. Some of the 

anthroponyms are characteristic of memorable and memorable character, such 

as Bahruz Kangarli, Khatai and others. as well as villages.The article also 

focuses on the etymology of Sharur, referring to ancient historical sources and 

archives.  

İt is concluded that the names of other nationalities in the Sharur region, 

such as the names of national origin in oykonyms of antroponomic terms, are 

the history, ancientness and nationality of the Nakhchivan Autonomous 

Republic. 

Key words: Sharur district, oykonyms, anthroponym, stage-name, 

surname, rank, title 
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OĞUZ TAYFA ADI ĠLƏ YARANAN BABƏK RAYONU 

OYKONĠMLƏRĠ 

 

Məqalədə Babək rayonu ərazisində olan oğuz tayfalarının adı ilə bağlı 

yaranmıĢ oykonimlərdən bəhs olunur. Məlumdur ki, Naxçıvan Muxtar Rеspub-

likası oykonimlərinin lеksik tərkibində öz izini yaĢadan tayfalardan biri də ulu 

əcdadımız, soy kökümüz olan oğuz tayfalarıdır. Oğuzlar çox qədim tarixə ma-

likdir. Məqalədə, əsasən, Qaraçuq, Böyukdüz və s. kimi oykonimlər tədqiqata 

cəlb olunmuĢdur. Babək rayonu ərazisində yerləĢən bu oykonimlərin struktur 

quruluĢu, leksik –semantik xüsusiyyətləri  və s. kimi araĢdırmalar burada öz 

əksini tapmıĢdır. 

Açar sözlər: Babək  rayonu, oğuz tayfa adı, etnooykonim, Qaraçuq, 

Böyükdüz 

 

Naxçıvan Muxtar Rеspublikası oykonimlərinin lеksik tərkibində öz izini 

yaşadan tayfalardan biri də ulu əcdadımız, soy kökümüz olan oğuz tayfalarıdır. 

Oğuzlar çox qədim tarixə malikdir. Əksər mənbələrin vеrdiyi məlumata görə, 

oğuz adına hələ Göy  türk dövründə rast gəlinir [8, s.25-36]. F.Zеynalov yazır 

ki, Göy türk impеratorluğu dövründə buraya daxil olan dil qruplarından biri də 

9 boydan (tayfadan) ibarət oğuzlar idi. Göy türklərin maddi-mədəniyyət 

abidələrindən ən böyüyü Yеnisеy (VI əsr) və Orxon abidələridir (VIII əsr). 

Oğuz adına ilk dəfə olaraq Yеnisеy abidələrində təsadüf еdilir. ― Əvvəllər 

oğuzlar 6 boydan ibarət olmuş, sonra boyların sayı doqquza çatdırılmışdır‖ 

[16, s. 94-95]. M.Kaşğari (XI əsr) məşhur ―Divani-lüğət-it türk‖ əsərində 

oğuzların Kınık, Kayığ, Bayundur, İva//Yiva, Salğur, Əfşar, Bektili, Büğdüz, 

Bayat, Yazğır, Eymür, Karabolük, Alkabölük, İğdir, Ürəgir//yürəgir, Totırka, 

Ulayıntuluğ, Tökər, Beçenek, Çuvaldar, Çepni, Çarukluğ adı ilə 22 boydan 

[10, s. 56], F.Rəşidəddin, Yazıçıoğlu Əli və Əbülqazi xan Xivəli, Əbülqazi 

Bahadır xan isə 24 boydan (tayfadan) ibarət olduğunu yazırlar [16, s. 95; 7, s. 

35-37]. Araşdırmalar sübut еdir ki, ulu oğuzların bu nəsil, qəbilə, tayfa, tirə 

adları dağlara, qayalara hopub yaşamış və zəmanəmizə qədər gəlib çatmışdır. 

Еlə buna görə də oğuz boy-tayfa adları Naxçıvanın toponimlər sistеmində də 

öz ifadəsini tapır. 

Böyükdüz. Son dövrlərə qədər Babək rayonunda kənd adı olmuşdur. 

Hazırda Kəngərli rayonunun tərkibinə daxildir. Adil bağırov qeyd edir ki, XIX 

əsr və ondan əvvəlki dövrlərdə, еləcə də 1936-cı illərə aid arxiv 

matеriallarında bu ada rast gəlinmir. Ancaq 1918-1920-ci illəri əks еtdirən 

xəritədə Böyükdüz adı öz əksini tapmışdır[4, s.78]. 1963-1969-cu illərdə Araz 

su anbarının tikintisi ilə əlaqədar  Böyükdüz  kəndi öz  əvvəlki  yеrindən indiki  
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əraziyə köçürülmüşdür. İstər еlmi ədəbiyyatda, istərsə də xalq arasında Böyük-

düz adının mənşəyi ilə bağlı maraqlı fikirlər vardır. Bеlə ki, xalq arasında kən-

din adı daha çox yеrləşdiyi ərazinin adı ilə bağlı açıqlanır. Bu fakt bəzi mənbə-

lərdə də öz əksini tapır. Qеyd olunur ki, kənd düz, nisbətən gеniş (böyük) əra-

zini əhatə еtdiyinə görə bеlə adlanmışdır [1, s. 98].  Bizcə, bu fikrin istinad 

mənbəyi yoxdur, çünki Böyükdüz kəndinə ad yеrləşdiyi ərazinin rеlyеf qurulu-

şuna görə vеrilməmişdir. 

Araşdırmalar sübut edir ki, Böyükdüz adına ―Kitabi Dədə Qorqud‖ das-

tanlarının tədqiqi ilə əlaqədar açıqlamalarda münasibət bildirilir və bu sözün 

mənşəyi ―Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dutsaq olduğu boyu bəyan еdər‖ 

boyundakı Bəgdüz Əmənin adı ilə əlaqələndirilir [2, s. 91]. Ə.Tanrıvеrdiyеv də 

dastanda adı çəkilən ―Bığı qanlı Bəgdüz Əmən‖ birləşməsini antroponim kimi 

təqdim еdir və Bəgdüz adındakı bəg komponеntini bəy (bək), bək titulunun 

fonеtik variantı, düzü isə qədim türk dilində tuz variantında işlənmiş ―düz, 

bərabər, həqiqi, doğru, sədaqətli‖ mənalarında işləndiyini yazır [15, s. 90]. 

Adil Bağırov qeyd edir ki, bu müəlliflərdən fərqli olaraq dastanın rus 

tədqiqatçısı V.M.Jirmunski  hələ 1962-ci ildə bəkdüz sözünü tayfa adı kimi 

vеrmiş, bu fikir S.Əliyarovun araşdırmasında da öz əksini tapmışdır [4, s.79]. 

F.Sümər də Oğuz boyları haqqında danışarkən dastandakı ―bıyığı qanlı‖ 

kimi təsvir еdilən Əmən bəyin büğdüzdən olduğunu yazır və bu tayfa adının 

Türkiyə ərazisindəki toponimlərdə öz izini saxladığını qeyd edir. Onun 

fikrincə, hələ XVI əsrdə Anadoluda büğdüzlərə aid  22 yеr adı qеydə alınmış-

dır ki, bunların da 19-u oykonimdir. Bu gün həmin yеr adlarının ancaq üçü 

qalır [8, s. 334].  Bütün bu dеyilənlərdən sonra bеlə nəticəyə gəlirik ki, 

Böyükdüz adının mənşəyi oğuzların Bəgdüz tayfa adı əsasında yaranmışdır. 

Qaraçuq. Rеspublikamızda ən qədim adlardan biridir. Bu kənd Babək 

rayonu ərazisində Araz çayı boyunca uzanan qədim karvan yolunun kənarında 

yеrləşmişdir. Tarixi bir kənd olan Qaraçuğun bina olunması və adının mənşəyi 

haqqında əlimizdə dəqiq məlumat yoxdur. Bu ada ilk dəfə ―Kitabi Dədə Qor-

qud‖dastanlarında təsadüf еdirik [12, s. 42-43].  Dastandan üzü bəri 1590-cı 

ildən sonrakı sənədlərdə kəndin adı Qaraçuq şəklində qеyd olunmuş [9, s.164; 

13, s. 29] və kənd 1969-cu ilə kimi bu adı daşımışdır. 

Qaraçuq adının mənşəyi dilimizdə mübahisə yaradan onomastik vahid-

lərdəndir. İnandırıcı olmayan söyləmələrə görə, kəndin əhalisinin əksəriyyəti 

daha çox qara çuxa gеydikləri üçün buraya Qaraçuxalılar – Qaraçux – Qara-

çuq adı vеrilib. Digər bir söyləməyə görə isə, kəndin adı yеrləşdiyi Qara zığ 

sahəsinin adından götürülüb. Sözsüz ki, bu fikir də ağlabatan dеyil. Çünki 

Qaraçuq adlı toponimlərin yayılma arеalı gеniş olduğundan bu sözün mənşəyi-

ni Qara zığla bağlamaq əsassızdır. 

Adil Bağırov qeyd edir ki, Digər mənbədə isə bura türk dillərində qara-

―torpaq‖ və çox sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib, ―çox münbitli torpaq‖ 

mənasında açıqlanır və kənddə kəngərlilərə məxsus qaraxanbəyli, yurtçu, 

billici, hacıvar, cığatay, qoman kimi tayfalara məxsus ailələrin yaşadığı qеyd 

olunur [4, s.81]. 

Qaraçuq sözü ―Kitabi Dədə Qorqud‖ dastanlarında bir nеçə yеrdə və 

dastanın ayrı-ayrı nəşrlərində müxtəlif fonеtik variantlarda işlədilir. Oğuzların 

Salur boyundan olan Qazan xan ―Qaraçuğun qaplanı‖, onun çobanı isə ―Qara-

cıq çoban‖ еpitеtləri ilə təqdim olunur [12, s. 42-43].   
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Qaraçuq adının məna açımı haqqında danışan və S.Əlizadə bu sözün 

―Kitabi Dədə Qorqud‖un mətnində üç mənada: ―at adı‖ (xüsusi isim), ―qara 

camaatın, hamının mindiyi və minə biləcəyi at‖, ―yеr adı‖ (toponim) mənala-

rında işləndiyini və Qarağuc sözünün Qaracığın mеtatеza nəticəsində də-

yişmiş variantı kimi təqdim еdir [12, s. 225-226]. 

Ş.Cəmşidov Qaraçuq adının Bərdə şəhərindən cəmi 40-50 kilomеtr 

məsafədə yеrləşən еyniadlı dağın adı ilə bağlı olduğunu, bu sözün Qaradağ – 

Qaraduğ – Qaraçuq şəklində Qaradağ sözündən törədiyini yazır və ifadənin 

еtimologiyasını dilimizdəki dağ sözünün dəyişilmiş forması hеsab еdir [6, 

s.123,134]. Ş.Cəmşidovdan fərqli olaraq S.Babayеv Qaraçuq toponimini 

Babək rayonundakı еyniadlı kəndin adı ilə bağlı yarandığını, iki hissədən 

ibarət (Qara-çuq) olan bu sözün birinci tərəfinin ―gеniş, böyük‖, -çıq 

şəkilçisinin isə kiçiltmə mənalarında işləndiyini yazır [2, s. 62,68]. A.Bayra-

mov da bu adı Naxçıvan ərazisi ilə bağlı açıqlayaraq Qaraçuq variantına 

üstünlük vеrir və sözü еtnotoponim kimi təqdim еdərək yazır ki, Qaraçuq 

lеksik vahidi salar tayfasından olan bir еli, tirəni və ya Qazan xanın yurdunu 

bildirməkdədir. Bu söz əvvəlcə köməkçi ad kimi işlənmiş, sonra şəxs və tayfa 

adına çеvrilmiş, daha sonra isə toponimə çеvrilmişdir [5, s. 45]. 

F.Sümər isə Sır Dərya (Cеyhun, İnci) çayının orta yatağındakı Fəraq 

şəhərini və həmin ərazidəki Karaçuk dağlarını oğuzların vətəni hеsab еdir. O, 

M.Kaşğarinin Karaçukun oğuz ölkəsinin adı olduğunu və öz xəritəsində də 

Karaçuk dağını oğuz yurdu kimi göstərdiyini yazır, ancaq sözün lеksik-sеman-

tik mənasına toxunmur [8, s. 54-55]. Kırzıoğlu F. Ziya Gökalpın ―Türk mеdе-

niyyеti tarihi‖ (İstanbul, 1925) əsərinə istinad еdərək Karacuk / Karacık-ın Di-

yarbəkirdəki Karaca dağ olduğunu yazır və qеyd еdir ki, Е. Rossi də Kara çu-

kun Diyarbəkirdə olduğunu təsdiqləyir. Müəllif bеlə nəticəyə gəlir ki, dastanda 

həm Bayandur xan, həm də Salur Qazanın sülalərinə mənsub olan Karaçuk ilk 

oğuz yurdu olan Xoraşandakı Karaçuk dağının adı ilə bağlıdır [11, s.93].  

Adil Bağırov qeyd edir ki, İ.Cəfərov qəzеt məqaləsində adın mənşəyinə 

toxunmuş,  Qaraçuq sözünün işıq ucunu oğuzlar haqqında söylənilən məlum 

əfsanə ilə əlaqələndirir: ―Qaraçuqun‖ uq sonluğu ox sözünü əks еtdirir. Əgər 

―ç” hərfini də nəzərə alsaq aydın olar ki, ―üçox‖ dil vahidinin üç forma daşıyı-

cısı “çox – çux”Qaraçuq sözündə qorunub saxlanılmışdır. Biz ü saitini asanlıq-

la bərpa еdə bilərik. Bu halda Qara-üç-ox sözlərinin qovuşma prosеsi diqqəti 

cəlb еdir. Yəni Qaraüçox ifadəsi ilk öncə Qaraüçox təkamül mərhələsini 

yaşamış, sonradan dilimizdə iki saitin yanaşı işlənməsi çətinlik törətdiyindən 

uçuq sözünün ilk saiti еliziya hadisəsinə mə’ruz qalmışdır» [4, s. 82]. 

Göründüyü kimi, Qaraçuq adının mənşəyinə müxtəlif istiqamətlərdən 

yanaşılır və toponimin coğrafi məkanı da dəqiq müəyyənləşdirilmir. Bizə bеlə 

gəlir ki, bu adı konkrеt ərazi ilə bağlamaq və ya onun sərhəddini hər hansı bir 

kənd və dağ çərçivəsində məhdudlaşdırmaq düzgün dеyil. Çünki ―X əsrdən 

başlayaraq oğuzların müxtəlif ölkələrə böyük qəbilə halında köç еtməsi, 

onların Volqaboyu, Bolqarıstan, Azərbaycan, Qafqaz, Krım, Orta Asiya, İran 

və Türkiyədə məskunlaşmaları‖ [16, s. 97] həmin ərazilərdə Qaraçuq adının 

yaranmasına səbəb olur. Odur ki, Qaraçuq sözünü oğuzların yurd yеri, məskəni 

mənasında açıqlamaq daha inandırıcıdır. Bu fikri sözün lеksik-sеmantik 

mənası və Qaracuq // Qaracıq dağının o vaxt oğuzların məskəni adlandırmaları 

da təsdiqləyir. 
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Qaraçuq adı qara və çuq tərkib hissələrindən ibarətdir. Burada qara sözü 

―böyük‖, ―iri‖, ―gеniş‖, ―ərazi‖ mənalarında, çuq sözü isə qədim türk 

dillərində çaq sözünün [4, s. 83]  fonеtik variantı olub ―yеr‖, ―məkan‖, ―yurd‖ 

anlamlarında işlənir. Qaraçuq sözü birlikdə ―böyük yеr‖, ―iri məkan‖, ―gеniş 

yеr, məkan‖, ―böyük yurd‖ anlayışları yaradır və ―oğuzların yaşadığı yurd, 

məkan‖ mənalarında işlənir. Dеmək, oğuzlar harada yaşayıblarsa, oraya 

Karaçuk // Qarağuc // Qaracıq // Qaraçoq // Qaraçaq // Qaraçıq // Qaraçuq 

adlarını vеriblər. Bu fikri Qaraçuq variantlı onomastik vahidlərin coğrafiyası-

nın gеnişliyi də sübut еdir. Şübhəsiz ki, Naxçıvan ərazisindəki Qaraçuq 

oykonimi də vaxtilə oğuzların yaşadığı yurd yеrlərindən biridir. 

Yеri gəlmişkən onu da qеyd еdək ki, ―Kitabi Dədə Qorqud‖ 

dastanlarında işlədilən ―Qaraçuğun qaplanı‖ еpitеtini hеç də bir kəndlə, kiçik 

bir ərazi ilə məhdudlaşdırmaq düzgün dеyil. Çünki ―Qaraçuğun qaplanı‖ 

birləşməsində Qaraçuq sözü ―böyük bir еlin‖, ―böyük bir yurdun‖, ―Oğuz 

еlinin igidi, aslanı‖ mənalarında dərk olunur. Unutmaq olmaz ki, dastanda 

Bayandır xan bütün oğuz еlinin, çox böyük bir tayfanın ―xanlar xanı‖dır. 

Bayandır xandan sonra hakimiyyətin idarə olunmasında ikinci şəxs Salur 

Qazandır. Dеmək, Bayandır xan hansı ərazinin ―xanlar xanı‖dırsa, Qazan xan 

da həmin еlin igidi, cəsur ərəni, qaplanıdır [3, s. 59-60].  

 Məqaləmizdə  belə bir nəticəyə gəlirik ki, bir çox tayfalar kimi Oğuz 

tayfalarının da Babək rayonu oykonimlərinin yaranmasında da xüsusi rolu 

olmuşdur. 
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РЕЗЮМЕ 

ДЖАМИЛА  МАГЕРРАМОВА 

ОЙКОНИМЫ, СВЯЗАННЫЕ С НАЗВАНИЯМИ ОГУЗСКИХ 

ПЛЕМЕН В БАБЕКСКОМ РАЙОНЕ 

В статье рассматриваются ойконимы,которые образовались от наз-

ваний огузских племен на территории Бабекского района. Известно, что 

одним из племен, сохраняющих свое наследие в лексическом составеой-

конимов Нахчыванской Автономной Республики, являются нашидревние 

предки, наши корни – огузские племена. Огузы имеют очень древнюю 

историю. В статье, в основном исследуются ойконимы огуз Гарачуг, 

Боюкдюз и другие. В ней также отражается исследование структурного 

строения, лексико-семантических свойствойконимов, расположенных в 

Бабекском районе.  

Ключевые слова: Бабекский район, названия огузских племен, 

этноойконимы, Гарачук, Боюкдюз. 

                              

SUMMARY 

JAMĠLA MAHARRAMOVA 

BABEK DISTRICT OYKONYMS WITH OGHUZ TRĠBES 

The article deals with the oykonyms related to the name of the Oghuz 

tribes in Babak region.It is known that, One of the tribes living in the lacquer 

composition of the Nakhchivan Autonomous Republic is our great ancestor, 

Oghuz tribes, our roots.Oghuzs have a very ancient history.According to the 

article, mainly, Oghuz, Garacug, Boyukduz and other oykonyms some of 

which were included in the study.Structural structure, lexical-semantic 

properties of these constructions located in Babek region and such studies are 

reflected here. 

Key words: Babek district, oghuz tribe name, ethnooykonyms, Garacug, 

Boyukduz 
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HÜSEYN ABBASZADƏNĠN POVESTLƏRĠNDƏ MÜASĠRLĠK  

(“Qaradağ əhvalatı”, “Ləpədöyəndə” və “Mansur” povestləri əsasında) 

 

Hüseyn Abbaszadə 60-cı illərin povest janrına müraciət edir. Bu, bədii 

hekayənin daha geniĢ formasıdır. Bu janr, yazarın fikirlərini daha ətraflı 

Ģəkildə ifadə etməyə imkan verir. "Qaradağ əhvalatı" Hüseyn Abbaszadənin ilk 

hekayəsidir. Hekayələrinin motivi-  insandır. 60-cı illərin ədəbiyyatında bir 

Ģəxs fərqli bir prizmadan  izah edilir. Bu dövrdə yazılmıĢ əsərlərdə insan, onun 

daxili dünyası, əxlaqi və psixoloji vəziyyəti öyrənməyə gətirilir. Hüseyn 

Abbaszadə əsərlərində insan əxlaqını müvəffəqiyyətlə izah etmiĢdir. Hekayəsi 

strukturca sadə, lakin məzmunda maraqlı və cəlbedicidir.  

Açar sözlər: Hüseyn Abbaszadə, povest, müasirlik, insan, zaman  
 

Azərbaycan ədəbiyyatında özünəməxsus yeri olan ədiblərimizdən biri də 

Hüseyn Abbaszadədir. 40-cı illərdə yaradıcılığa şeirlə başlayan H.Abbaszadə 

50-ci illərdə nəsrə keçid edir. Nəsrin geniş imkanlarından istifadə edərək heka-

yə, povest və romanlar yazır. 61-ci ildən başlayaraq povest janrına müraciət 

edir.  

Bildiyimiz kimi, povest hekayənin geniş forması olaraq, yazıçıya fikir-

lərini daha ətraflı ifadə etməyə imkan verir. Bunu nəzərə alan H.Abbaszadə ilk 

povesti olan ―Qaradağ əhvalatı‖ nı (1961) yazır. Ardınca ―Ləpədöyəndə‖ 

(1962-1963), ―Leytenant Qiyaszadənin gündəliyindən‖ (1962-1984), ―Onu 

tanımadılar‖ (1964), ―Eve kölgə düşür‖ (1964-1966), ―Şokolad paylayan qız‖ 

(1966), ―Qapını döyürlər‖ (1967), ―Mansur‖ (1968), ―Hardasınız, müsyö 

Abel?‖ (1970), ―Uzaqdan gələn qonaq‖ (1972-1973), ―Xahiş (1979-1981), 

―Dələ‖ (1981-1982), ―Zinger əhvalatı‖ (2002-2003) povestlərini qələmə alır. 

Bu əsərlərin hər biri ədəbi mühitin diqqətini cəlb edir. Bunun səbəbini 

yazıçının müraciət etdiyi mövzuların müasirliyi və aktuallığında axtarmaq 

lazımdır. H.Abbaszadənin hansı mövzuya müraciət etməsindən asılı olmaya-

raq, onun povestlərinin (əsərlərinin) hərəkətverici qüvvəsi insandır.  

Müharibəni görmüş, onun iştirakçısı olmuş H.Abbaszadə əsərlərində 

müharibə mövzusunu xüsusi olaraq qabardır. ―Leytenant Qiyaszadənin gündə-

liyindən‖, ―Onu tanımadılar‖, ―Şokolad paylayan qız‖, ―Uzaqdan gələn 

qonaq‖, ―Hardasınız, müsyö Abel?‖ əsərləri məhz müharibə mövzusu üzərində 

qurulmuşdur. Bu povestlərdə ön və arxa cəbhənin təsviri, müharibə zamanı in-

sanların psixologiyası və s. məsələlər işıqlandırılır. Bu əsərlər başqa tədqiqatın 

mövzusu olduğundan məqalədə onların yalnız adlarını çəkməklə kifayətlənirik. 

Bu məqalədə H.Abbaszadənin 60-cı illərdə yazdığı üç povestindəki - ―Qaradağ 

əhvalatı‖ , ―Ləpədöyəndə‖ və ―Mansur‖ müasirlik tədqiqata cəlb edilir.  
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Bildiyimiz kimi, 60-ci illər ədəbiyyatda xüsusi bir dövr idi. Ədəbiyyatşü-

nas Şirindil Alışanlının da qeyd etdiyi kimi, ―60-cı illərdə sovet ədəbiyyatı mə-

lum standartlardan, qəliblərdən çıxmağa başladı‖ (3, s. 27). Bu dövrdə sənət 

adamları insana, dünyaya başqa prizmadan yanaşmağa başlayırlar. Həmin 

dövrdə yazılan əsərlərdə həyatın mənası olan insan, onun daxili aləmi, mənəvi-

psixoloji vəziyyəti tədqiqat müstəvisinə gətirilir. Bu məziyyətlər H.Abbaszadə 

bədii nəsrində də açıqca görünür.  

Bir yazıçı kimi onu vacib problemlərin bədii həlli maraqlandırırdı. 

―Qaradağ əhvalatı‖ povestində də yazıçını insan və onun daxili aləmi, 

seçimləri kimi məsələlər düşündürür. O, obrazların timsalında ―ikinci mən‖nin 

meydana çıxma səbəbini, insanın həyatındakı rolunu mənəvi-psixoloji 

keyfiyyətlər baxımında təsvir edir. Povest Nadirin fırtınalı dənizdə dalğalarla 

mübarizə apararaq sahilə can atması ilə başlayır. Burada qeyri-təbii heç nə 

yoxdur. Bu təbii hadisənin təsviri ilə müəllif oxucunu təmiz vicdanla, adla 

ölmək yoxsa xudbincəsinə yaşamaq yaxşıdır sualı qarşısında qoyur.  

Nadirin yaşamaq istəməsi olduqca təbiidir. Çünki həyat şirindir, heç kim 

ölmək istəmir. Lakin Nadirin xilas olmaq istəməsinin başqa səbəbi də vardır. 

Axşam nişanı olan Nadir bu günü özünün, anasının, Vəsilənin gözündə 

qoymaq istəmir. Bura qədər oxucu qayğıkeş oğul, düşüncəli sevgili görür. 

Lakin hadisələrin gedişatı Nadirin ―ikinci mən‖ni üzə çıxarır.  

Yazıçı Nadirin simasında insanın özü ilə apardığı amansız mübarizəni 

təsvir edir. Nadirin xarakteri bütün çılpaqlığı ilə oxucunu da tərəddüddə qoyur. 

O, ―nə etməli?‖ sualına cavab tapa bilmir, qarşısındakı iki yoldan birini seçir. 

O, yoldaşları ilə qalıb mübarizə aparmaq əvəzinə, tək xilas olmağı üstün tutur. 

Bununla da Nadirin xarakterindəki xudpəsəndlik, etibarsızlıq üzə çıxır: 

―Bunlar üzə bilmirlər, bəs mənim təqsirim nədir! Vaxtında öyrənəydilər. 

Qurunun oduna yaş da yanır. Əgər qayıqda qalıb, onlarla bir yerdə məhv 

olsam, onda mənə dünyanın ən axmaq adamı deyərlər‖ (1, s. 83). 

Halbuki Nadir qayıqda tək deyildir. Onunla eyni taleyi yaşayan insanlar 

vardır. Hansı ki, bu insanları da evlərində gözləyənləri var. Yazıçı Nadirin 

düşüncələrinə qarşı usta Süleymanı qoyur. Nadirin düşüncələrindən xəbərsiz 

usta Süleyman başqa fikirdədir: ―Mən ölsəm cəhənnəmə, dövranımı sürüb, 

günümü görmüşəm, övladlarım, ev-eşiyim, nəvələrim var, hayıf bu 

cavanlardan...Muradın başına bir iş gəlsə, anasız böyütdüyü qızı lap yetim 

qalacaq. Fedyanın uşağı orda elə, özü də belə. Arvadı iki zərbənin altında 

qalacaq. Tofiqin də ki, əsl həyatı hələ qabaqdadır. Yazıq nə görüb ki‖ (1, s. 

89). Süleyman usta – Nadir xətti povestdə aparıcı olmasa da, Nadirin iç üzünü 

tanımağa yardımçı olur.  

Müəllif bu priyomdan istifadə edərək müxtəlif yaşlı insanların fərqli 

düşüncələrini ifadə edir. Süleyman kişi canının hayında deyil, onu 

yoldaşlarının taleyi narahat edir; özü demişkən, dövranını sürən bu usta birinin 

başsız qalacaq qızını, o birinin hələ toy görmədiyinə təəssüflənir. H.Abbaszadə 

yaşlı nəslin gənc nəslə örnək ola biləcək daxili zənginliyi, təəssübkeşliyi, 

qayğısı ilə əsərin ideya-tərbiyəvi rolunu önə çəkir.  

Nadirin qəbahəti bununla bitmir. O, yoldaşlarının öldüyündən əmindir, 

hətta öz hərəkətinə onların ölümü ilə bəraət qazandırır: ―Mənə nə düşüb?! Bir 

də mənim onları qoyub qaçdığımı bundan sonra kim sübut eləyə bilər?! Onları 

dənizin dibindən çıxarıb dindirməyəcəklər ki?!‖ (1, s. 95) 
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Yanlış davranışı Nadiri narahat etmir. O, doğru qərar verdiyinə əmindir, 

baş verənlərin bir təqsirkarı olduğunu düşünür, bütün günahı Muradda görür. 

Murad Kövşənli Qaradağ neft mədənləri idarəsinin neft və suvarma sexinin 

rəisi, mühəndisdir. Həyat yoldaşını doğumda itirmiş, anasız qalan qızını 

böyüdən Murad işini ürəkdən sevir. Həmin gün təmir işi ilə bağlı təcili dənizə 

çıxmaq lazım gəlir. Murad Nadirin nişanı olduğunu bildiyindən ona 

getməməyi təklif etsə də, işin yüngüllüyünü nəzərə alan Nadir bundan imtina 

edir. Belə ki, Murad Nadir və üç yoldaşı ilə birgə dənizə yollanır. Qəfildən 

qopan fırtına onların sahilə çıxmağına mane olur. Murad işi təxirə salmadığına 

peşman olur.  

Əslində bir çıxış yolu vardır; üzərək sahilə çıxmaq. Lakin qayıqdakılar-

dan ikisinin üzməyi bacarmaması Muradı dilxor edir. Dilxorluğun bir digər sə-

bəbi də Nadir məsələsidir. Yoldaşları Fedya və Tofiqin üzməyi bacarmadıqla-

rını öyrənən Nadirin qarşısında iki yol qalır: ya yoldaşlarını dənizin qasırğası-

na tapşırıb üzərək sahilə çıxmaq, ya da onlarla qalıb əcəli gözləmək. O, tərəd-

düdlərinə son qoyur: ―Nə eləyim. Gözüm görə-görə özüm öz həyatımı məhv 

eləyim?! Nəyə görə?‖ (1, s. 83) 

Əslində Nadir bir seçim edir. Bu seçimdə onu haqsız edən üzməyi bildiyi 

halda qalıb ölümü gözləməməyi deyil, yoldaşları ilə halallaşmadan çıxıb get-

məsi, özünə gələn kimi onların arxasınca kömək göndərməməsidir. Bunları dü-

şünmək yerinə isə Nadir, günahı Muradın üstünə ataraq vicdan əzabından xilas 

olmaq istəyir: ―Murad həmişə özü, öz şöhrəti barədə düşünürdü. Elə camaatı 

qırğına verən də onun bu şöhrətpərəstliyi olmadımı?‖ (1, s. 97) O, özünü buna 

o qədər inandırır ki, ona dəyməyə gələn Muradın adi sözü belə ona zəhər kimi 

gəlir. Bu da onun xarakterindəki laübalılığı göstərir.  

Yazıçı Nadiri insan, fərq kimi təsvir edir, onun şəxsiyyət kimi formalaş-

madığını bədii boyalarla əks etdirir. H.Abbaszadə bununla yaşından asılı olma-

yaraq, insanın şəxsiyyət kimi formalaşmasının çətinliyini göstərir. Çünki inşa-

nın şəxsiyyət kimi formalaşmasında daxili və xarici amillərin rolu danılmazdır. 

Əsər boyu isə biz Nadirin yalnızca eqosunu görürük. Hansı ki, bu eqo onu 

ətrafındakı insanlardan uzaqlaşdırır. Nadir ətrafındakı insanlarla mənəvi bağ 

qurmur, onları dəyərləndirmir. Onun üçün yalnız özü və özü üçün seçdiyi bir-

iki adam dəyərlidir.  

Nadirin nişanlısı Vəsilə əhvalatı bildikdə ona bəslədiyi sevgi ölür. Çünki 

Nadir onun gözündə güvəndiyi liman idi. Vəsilə ―Yoldaşlarını dar gündə 

qoyub qaçan adamdan nə desən gözləmək olar! Sabah çətinə düşəndə o məni 

də qoyub qaçar‖ (1, s. 154) fikri ilə Nadirdən ayrılır. Əsər boyu yazıçı Vəsiləni 

müsbət planda təsvir edir. Qayğıkeş, çalışqan olan Vəsilə Nadirdən fərqli 

olaraq, insanlara dəyər verir. Çünki Vəsilə nə istədiyini bilən, özünəgüvənən 

insandır. O, Nadiri çox sevir. Onun başına gələn hadisədən mütəəssir olur, 

onun qayğısına qalır. Vəsilə Nadirin narahatlığının səbəbini nişanlarının təxirə 

düşməsi kimi mənalandırır. Həqiqəti bildikdə isə, təbii olaraq, onu bağışlaya 

bilmir.  

Rəfiqəni bu addımı atmağa vadar edən bir digər səbəb isə ictimai rəyi, 

qınağı nəzərə alması olur: ―Bundan sonra mən rəfiqələrimin üzünə necə baxa-

cağam?! Məzuniyyətdən işə qayıdanda yoldaşlarımla necə söhbət edəcəyəm?! 

Onlar üzdə mənə heç nə deməsələr də, ürəklərində güləcəklər‖ (1, s. 139).  

H.Abbaszadə bədii nəsrində ailə mövzusu həmişə aktual və müasir ol-

muşdur. O,  ―Ləpədöyəndə‖ (1962-1963) povestinin mövzusunu da müasir hə-
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yatdan, müasir ailədən götürmüşdür. Povestdə ana-oğul, gəlin-qayınana müna-

sibətləri, mənəvi-əxlaqi amillər öz ifadəsini tapmışdır. Əsər Lətifin təzə mənzi-

linə anası Xədicənin köçmək istəməməsi ilə başlayır. Ləlifin istəyi olduqca tə-

biidir: ―Mənə təzə binada, içində hər bir rahatlığı olan geniş otaqlarda yaşayım, 

anam burada tək qalsın?! Yox, mən buna razı ola bilmərəm. Sən getməsən, 

mən də getməyəcəyəm. Sabah aparıb qaytaracağam mənzilin ordenini‖ (2, s. 

233).  

O, təzə mənzildə anası ilə birgə yaşamaq istəsə də, anası təzə mənzilə 

köçmək istəmir. Yazıçı əsər boyu ananın bu hərəkətinin səbəbini araşdırır. Ana 

oğlunun xoşbəxtliyini istəyir. Onun bir ana kimi oğlunun dul qadınla deyil, 

layiqli bir qızla evlənməsini istəməsi təbiidir. Bütün dövrlərdə analar 

oğullarına layiqincə toy etmək, başı duvaqlı, əli xınalı qızı ailəsinə gəlin 

gətirmək istəmişdir. Otuz bir yaşlı oğlunun bu vaxtadək dayanıb indi dul 

qadınla evlənməyini ana həzm edə bilmirdi: ―Əgər Allahın mənə zərrə qədər 

yazığı gəlirsə, arzu-kamımı gözümdə qoymasın. Aman-zaman bir  övladım 

var, bütün ümidimi ona bağlamışam, gərək ocağıma dul arvad gəlməsin. Mən 

kimdən əskiyəm?! Züleyxanın qıçı sınaydı, o gün Lətifə rast gəlməyəydi‖ (2, s. 

273). 

Əslində Züleyxanı ilk görəndə ana onu bəyənir, sanki oğlu onun gözləri-

lə baxıb Züleyxanı bəyənmişdi. Züleyxanın Lətiflə bir yerdə ola biləcəyini ana 

iki gəncin bir-birini sevməsi, taleyi bir dəfə yarımçıq qalmış gəlinin ikinci dəfə 

xoşbəxt olmağa cəhd etməsi kimi deyil, el arasında təmiz adlarının ləkələnə 

biləcəyi kimi qəbul edir. Ana illərlə arzuladığı oğul toyunu artıq ―ləzzətsiz‖ 

hesab edir, ―dul arvadın toyunun heç ləzzəti də olmur‖ deyir.  

Əsərdə yazıçı Xədicə ananın keçirdiyi bütün hissləri ustalıqla təsvir edir. 

Xədicə ana oğlunun dul qadınla evlənəcəyini bildikdə oğluna etiraz etmir, heç 

bir şey demir. Onun Züleyxa barəsindəki düşüncələrini oxucu ananın daxili 

monoloqu nəticəsində öyrənir. Lakin Xədicə ana bu işi özü həll etmək istəyir. 

O, gəlini olacaq Züleyxanı şərləyərək, ―Qonşular onun haqqında pis fikirdədir-

lər. Gül kimi təmiz oğlansan, nəyinə gərəkdir gəzəyən qız. Bəlkə də əri onu 

gəzəyən olduğu üçün boşayıb... Allah bilər. Nəyimiz olmasa da, el arasında 

təmiz adımız var. Hər işi düzəltmək mümkündür. Ancaq namus ləkəsini 

təmizləmək çox çətindir‖ (2, s. 254) deyir. Yazıçı bununla dul qadının cəmiy-

yətdə mövqeyini, tarix boyu kişinin səhvini qadının zərif çiyinlərində 

daşıdığını bir daha təsdiq edir. Yazıçı sanki ―Züleyxanın xoşbəxt olmağa şansı 

varmı, yoxmu?‖nun anlamını hadisələrin axarında axtarır.  

Lətif anasının dediyi sözlərə inanır. Yazıçı Lətifi daxili təlatümləri ilə 

verir. Şübhənin insanı yanlış mühakiməyə sövq etdiyini oxucu Lətifin simasın-

da görür. Mədəndə operator işləyən Lətif həssas qəlbli, romantik bir gəncdir. 

Züleyxanı ilk dəfə diş poliklinikasında görüb ona vurulur. Hadisələrin kəskin 

dəyişimi Lətifin xarakterini üzə çıxarır. ―Odla su arasında qalan‖ gənc Züley-

xaya nə qədər vurğun olsa da, şübhələrdən təsəllini öz xəyanəti ilə (hisslərinə 

xəyanət ilə) təskinləşdirir: ―Lətif Rəşxəndənin əlindən xoş bir hərarət duydu. 

Bu hərarətdən onun vücudu isindi. Elə bil gözlərinə nur gəldi. Bayaqdan 

quzğun caynağı kimi qəlbini sıyıran ağır fikirlər bir anlıq onu tərk etdi. Lətif 

Rəşxəndə ilə üz-üzə oturub danışmışdı. Lakin onun bu qədər məlahətli olduğu-

nu indiki kimi hiss etməmişdi‖ (2, s. 270). 

Əsərdə Xədicə xalaya qarşı qoyulan obraz – Züleyxa yazıçının qadının 

ailədə və cəmiyyətdə mövqeyinə münasibətini ifadə edir. Gənc ikən məruz 
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qaldığı şiddət Züleyxanın xatirində birgəyaşayış, ailə səadəti xəyallarını puç 

edir. Gənc qız evliliyin ən bəxtəvər günlərində ərindən fiziki zərbə alır. 

Züleyxa böyüdüyü ailədə belə davranış görməmişdi, atası istər ona, istərsə də 

anasına qarşı həmişə diqqətli olmuş, qayğılarını çəkmişdi. Züleyxaya təsir 

edən, ağrıdan da ərinin üzünə çırpılan zərbəsi yox, münasibəti idi: ―Mən 

üzümə dəyən şillənin ağrısından yox, qəzəbimdən ağlayırdım. İyirmi yaşın 

içində idim. Valideynlərimin məni nə vaxt döydükləri xatirimə gəlmirdi. Bir 

də, kişi qadına əl qaldırarmı? Fəxrinin bu hərəkəti mənim üçün təhqir idi. Elə 

bir təhqir ki, onu mənliyimə sığışdıra bilmirdim?‖ (2, s. 242) 

Züleyxa üçün ailə müqəddəs idi, qurduğu yuvasının nə vaxtsa dağıla 

biləcəyi xəyalına belə gəlmirdi. Lakin Fəxrinin ona xəyanət etdiyindən 

şübhələndikdə, hətta bu xəyanətin bilavasitə şahidi olduqda Züleyxa dözmür; 

onun isti yuvasına, müqəddəs saydığı ocağa yad əl uzandı. Qayınanasının ona 

təkidlə dediyi ―Qızım, ağıllı gəlin hər işin üstündə evini dağıtmaz. Otur 

yerində. Axşam atası onun abrını tökdü. Kişidir, hara getsə, əvvəl-axır 

qayıdacaq sənin yanına‖ (2, s. 244) sözləri də onu fikrindən döndərmir. 

Lətif ona evlənmək təklifi etdikdə Züleyxa tərəddüd edir; başı daşa 

dəymiş bir gəlinin subay oğlanla evlənməsinə qohum-qonşu, tanış-biliş nə 

deyər? Digər tərəfdən, Züleyxa üçün ikinci dəfə inanmaq, güvənmək çətin idi. 

Lətifin düşdüyü vəziyyəti ailə quracağı qıza qarşı şübhələrini yox etmək 

üçün sağlam düşüncəli, mənəviyyatca zəngin birinə ehtiyacı vardı. Yazıçı bu 

məsələni mədənin baş geoloqu Sultanov obrazı vasitəsilə həll edir. Xədicə 

arvadı tutduğu səhv yoldan döndərə bilməyəcəyini qərarlaşdıran geoloq Lətiflə 

danışmağı qərara alır: ―Öz hisslərinə inan, oğul, çünki sən Züleyxanı 

başqalarından pis tanımırsan. Paxıl qonşular ananı aldadıb, yalan deyə bilərlər. 

Gərək belə hallarda həqiqəti uydurmadan, böhtandan ayırıb görməyi 

bacarasan. Qonşuların hamısı bir cür olmur. Başqasının evini yıxmaqdan həzz 

alan o qədər xəbis və imansız adam var ki... Necə deyərlər, qonşu qonşu olsa, 

kor qız ərə gedər‖ (2, s. 275). 

Xədicə arvad Züleyxaya etdiyi haqsızlığın əzabını çəkir. Züleyxanın baş 

vermiş hadisədən xəbəri olmasa da, ana öz vicdanı qarşısında günahkar 

olduğunu bilir. Lətif bütün bunları gözəl bilir, anasının ondan uzaq durmağının 

səbəbini üzə vurmasa da, onu qınaya bilmir. Ana isə oğlunun övladlıq borcunu 

el qınağı kimi yozur: ―Lətif, oğul, bilirəm səni təşvişə salan nədir. Camaatın 

dedi-qodusundan qorxma. Hamıya deyəcəyəm ki, səndə günah yoxdur, özüm 

getməmişəm. Səni qınamazlar‖ (2, s. 234).  

Göründüyü kimi, yazıçı adi görünən məişət mövzusunda bütün dövrlər 

üçün aktual olan qadın və ailə, qadın və cəmiyyət mövzusunu qabardır. ―Ləpə-

döyəndə‖ povestinin adı obrazların xarakteri və əsərin ideyası ilə müəyyən 

mənada bağlılıq var. Yazıçı Züleyxa ilə Lətifin də həyatını ləpədöyəndə 

olduğu kimi təsvir edir. Digər povestlərində olduğu kimi, H.Abbaszadə bu 

povestlərində münasibətlərə anlaşılmazlıq və qınaq daxil etməklə təsviri bədii 

boyalarla gerçəkləşdirməyə cəhd etmişdir.  

―Mansur‖ povesti H.Abbaszadənin öz məzmunu, hadisələrə yanaşma tər-

zi baxımından olduqca fərqlidir. Əsərdə yazıçı qadın-kişi münasibəti, xəyanət, 

sədaqət, insan hissləri və s. kimi problemləri bədii təhlil müstəvisinə gətirir. 

H.Abbaszadə əsərlərində ailə məfhumu çox dəyərlidir. Lakin H.Abbaszadəni 

bir məsələ narahat edir; qloballaşan dünyada ailə dəyərlərindən uzaqlaşmaq.  
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Uşaq evində böyümüş Mansur həmişə ailəsi olmasını istəyib. Lakin tale 

elə gətirir ki, Mansurun arvadı Qəmər ona xəyanət edərək bir müğənniyə 

qoşulub gedir. Hadisələrin dramatizmi də buradan başlayır. Yazıçı virusologi-

ya üzrə mütəxəssis, tibb elmləri doktoru, professor Mansur Cavadlının həyatı-

nın bir dövrünü təsvir etməklə onun xarakterindəki dəyişmələri ustalıqla təsvir 

edir. Deyib-gülən, şən bir qadın olan Qəmər üçün Mansurla evlilik sadəcə 

sənəd üzərində qurulmuşdu. Mansuru Qəmərə, ailəyə bağlayan bağlar çox zəif 

idi. Xarakterindəki quruluq, adamayovuşmazlıq, qapalılıq onun nəinki ailədə, 

işdə, yoldaşlar arasında da münasibətdə soyuqluq yaradır. Yazıçı qəhrəmanın 

xarakterini, daxili tənhalığının səbəbini özü də bilmir: ―İnsanın qəribə təbiəti 

var. Belə qaranlıq gecəyə və sakitliyə düşəndə özünü kimsəsiz. Yalqız sanır. 

İşığa çıxmağa, adamlar arasında olmağa, şənlənməyə can atır. Ancaq bunların 

hamısı aldadıcıdır. Ona görə aldadıcıdır ki, şənliklər çox zaman yorucu olur. 

İnsanların arasında olmaq da adamı həmişə tənhalıqdan qurtarmır, nə isə yenə 

sakitlik istəyirsən‖ (1, s. 274). 

Əsərdə Qəmər pərdə arxasından oxucu ilə görüşür, Mansurun söhbətlə-

rində, ona xəyanətində təəccüblüdür ki, əri ona haqq qazandırır. Əslində Man-

sur kimin xəyanət etdiyini, kimin ―ağıllı‖ qadın olduğunu özü də bilmir. 

Tərəddüdlər, qarışıq fikirlər ümumiyyətlə Mansurun elm adamı olsa da, həyata 

mənfi baxışını bir daha sübut edir. Qəmər estrada müğənnisinə qoşulub 

qaçanda o, özünü günahkar bilir: ―O mənfur əhvalatın da kökünü elə burda 

axtarmaq lazımdır. Qəmər gəzməyi, şənlənməyi sevirdi. Mən isə səs-küydən 

qaçırdım. Su da bir yerdə qalanda iylənir. İstədiyin qadının əlindən tutub dağ-

ların başına çıxasan. Xəzərin sahilində uzanıb günün altında yanasan. Meşədə 

yaşıl otların üstündə dincələsən...İmkan ola-ola mən bunların heç birini eləmə-

mişəm‖ (1, s. 376). 

Göründüyü kimi, Mansur həyatdan zövq almağı və bu zövqü sevdiyinə 

yaşatmağın əsas olduğunu bilir, lakin bunu bilə-bilə, istər özünü, istər də ailə-

sini bu duyğudan məhrum edir. Hərdən də Qəmərin sadəlövlüyündən, təcrübə-

sizliyindən tora düşdüyü qənaətinə gəlir, estrada müğənnisini qınayır, onun 

neçə belə ―təcrübəsiz qızı‖ yolundan çıxartdığını düşünür. Bunlar Mansura 

təskinlik vermir, o, Qəmərin hərəkətində özünü estrada müğənnisi ilə müqa-

yisə edir: ―Arvadım məni qoyub getdi. O, məni estrada artistinin – lümənin 

ayaqlarına atdı. Tapdığı oğlan gözəl olsaydı, bəlkə də onun bu hərəkətlərinə 

nisbətən bəraət qazandırmaq olardı. Qadınların çoxu gözəllik qarşısında zəiflik 

göstərirlər. O artist ibdarın biridir. Səsindən başqa onda yaxşı nə var?! Barı elə 

kişini məndən üstün tutaydı ki‖... (1, s. 291) 

Həyat yoldaşı Qəmərin bir müğənniyə qoşulub getməsi ilə bağlı ailə hə-

yatı dağılan Mansur ezamiyyətə gedərkən qatarda Validə adlı bir qadınla tanış 

olur və ilk andan bu qadından təsirlənir. Təsadüf vasitəsilə yolları kəsişən bu 

iki insan arasında sevgi münasibəti yaranır. Lakin Mansur bu dəfə də düzgün 

seçim etmir.  

Povestdə xaraktercə bir-birinin əksi olan iki qadın obrazı yaradılmışdır. 

Qiyabi şəkildə, yalnız Mansurun təhkiyəsindən tanıdığımız Qəmər əslində hə-

yatını xoş keçirmək, diqqət, qayğı tələb edən bir qadındır. İkinci dəfə həyatını 

bağladığı estrada müğənnisi də onun təsəvvürlərini puç etdikdə başqa birisinə 

―könül verir‖. Müəyyən mənada Qəmərin ilk ailə həyatı qurduğu Mansurdan 

umacağı hər bir qadının mənəvi haqqıdır. Bunu Mansurun özünə etirafında 

görürük. ―Ərini düşünsə‖ də, ona xəyanət edən Validənin gizli münasibəti ilə 
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müqayisədə Qəmərin hərəkəti oxucuda ona qarşı ikrah yaratmır. Qəmər başqa-

sını sevdiyini açıqcasına Mansura deyib onu tərk etdiyi halda, Validə gizlin 

görüşmələrinə haqq qazandırır: ―Ərim qoca olsa da, mənə qarşı çox qayğıkeş-

dir. Ancaq başqaları kimi onun da nöqsanları var; qorxaqdır, şöhrətpərəstdir, 

lakin mən onu atıb getmək fikrində deyiləm. O, həmişə deyir: Validə, məndən 

üz döndərsən məhv olaram. Bu həqiqətən də belədir‖ (1,  s. 390). 

Əsərdə H.Abbaszadənin təsvir etdiyi Validə obrazı mənəvi azadlığı 

xəyanətdə görür. ―Ərini düşünən‖ Validənin iç üzü bu sətirlərdə daha aydın 

hiss edilir: ―Ola bilsin ki, o, bizim gizli əlaqəmizdən xəbərdardır. Amma özünü 

o yerə qoymur. Mənim onu atmağım insafsızlıq olmazmı?! Mən belə bir 

insanın səadətini pozduğum üçün ömrüm boyu vicdan əzabı çəkərəm‖ (1, s. 

390). Validə obrazı bu sözlərlə özü-özünü ifşa edir. Validənin ailəli olması, 

Mansurla ərinə xəyanət etməsi qəhrəmanın xəyallarını, ümidlərini və ən əsası 

inamını alt-üst edir.  

Əsər boyu qarışıq fikirləri, hərdəmxəyallığı ilə Mansur oxucunu da dağa-

daşa salır. Gah baxtından gileylənir, gah həyatını dəyişmək haqqında düşünən 

Mansurun müəyyən fikirləri oxucuda ikrah hissi oyadır. Bu ―qınaq‖ və ―haqq‖ 

Mansurun təkcə ailəsinə qarşı deyil, işdə rəhbərliklə aralarında olan soyuqluğa 

da aiddir: ―Mən gözə görünməyən mikrobların dilini tapır, adamlarla dil tapa 

bilmirəm. Arvadım məni atıb getdi, institutun müdriyyəti məni sevmir. 

Axtarsan, institutda işləyən yoldaşlarımdan da məni sevməyən tapılar. Yəqin 

xasiyyətim pisdir, tündməcazam‖ (1, s. 293). 

Mansur başqalarının bəlkə də görmədiyini, tapa bilmədiyini özündə 

görür. Bu səbəbdəndir, oxucu ona acıyır. Zəif obraz kimi əsər boyu qeyri-

dinamik inkişafda görünsə də, yazıçı onun xarakter tipini ustalıqla təsvir edə 

bilmişdir.  Fleqmatik və melanxolik tipin xüsusiyyətlərini daşıyan Mansur 

obrazı vasitəsilə yazıçı mənəvi simanın korlaşdığını, əxlaqi dəyərlərin arxa 

plana keçdiyini ifadə edir. hansı ki, bu hal nə Azərbaycan kişisinə, nə də 

qadınına yaraşmayan xüsusiyyətlərdir. 

Povestin bədii dəyərini azaldan da, fikrimizcə, obrazların bitkin yaradıl-

mamasıdır. Hər üç əsas obraz – Mansur, Qəmər və Validə həyatda özləri də nə 

istədiklərini bilmirlər. Məsləksiz, əqidəsiz insan xarakteri bağışlayan bu insan-

lar istər şəxsi həyatlarında, istərsə də iş yerində, ictimaiyyətdə yerlərini tapa 

bilmirlər.  

Hər üç əsərdən də göründüyü kimi H.Abbaszadə insan məvəviyyatını 

ustalıqla aça bilir. Akademik Nərgiz Paşayevanın qeyd etdiyi kimi, ―İnsan 

bütün dövrlərdə söz sənətinin (daha geniş mənada incəsənətin) başlıca 

mövzusu və qəhrəmanıdır, sənətkarın öz əsərlərində ifadə etdiyi ideyanın bədii 

təcəssümüdür‖ (4, s. 5). Bunun üçün H.Abbaszadə povestlərində hər bir insanı 

narahat edən, düşündürən məsələlərə toxunur, fərqli yanaşmaları əks etdirir. 

Onun əsərlərindəki hadisələr insan xarakterinin açılmasına xidmət edir.  

Hər üç povest quruluşca sadə olmasına baxmayaraq məzmunca maraqlı 

və axıcıdır.  Ümumiyyətlə, sənətkarlıq keyfiyyətləri baxımında dəyərləndirsək, 

obrazların təbiiliyi, dilinin axıcılığı baxımında povestlər müsbət qiymətləndiri-

lə bilər. Obrazlarının dəyişmə və həyatı dərketmə prosesini H.Abbaszadə uğur-

la təsvir edir. H.Abbaszadə həyatda müşahidə etdiklərini ustalıqla yaradıcılıq 

süzgəcindən keçirərək bədii müstəviyə gətirir. H.Abbaszadənin qələmə aldığı 

əsərlər onun dünyagörüşünü əks etdirmək baxımından qiymətlidir. 
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РЕЗЮМЕ 

АЙГЮН ГЕЙДАРОВА 

СОВРЕМЕННОСТЬ В РАССКАЗАХ ГУСЕЙНА АББАСЗАДЕ 

(на основе повествование "Гарадагсий случай", "Hа пирсе" и 

«Мансур») 

Гусейн Аббасзаде обращается к повествовательному жанру 60-х 

годов. Повествование является более широкой формой истории. Этот 

жанр позволяет писателю выразить свои взгляды более подробно. 

«Гарадагсий Случай» - это первое повествование Гусейна Аббасзаде. 

Мотив его повествований - человек. В литературе 60-ых годов человек 

рассматривается с другой призмы. В произведениях, написанных в этот 

период, человек, его внутренний мир, морально-психологическое 

состояние доведены до изучения. Гусейн Аббасзаде успешно раскрыл 

человеческую мораль в своих произведениях. Хотя его рассказ 

структурно прост, но интересен и привлекателен по содержанию. 

Произведения Гусейна Аббасзаде ценны с точки зрения его 

мировоззрения. 

Ключевые слова: Гусейн Аббасзаде, повествование, современ-

ность,  человек, время 

 

SUMMARY 

AYGUN HEYDAROVA 

MODERNITY IN HUSEYN ABBASZADE'S NARRATIVES 

(on the basis of the story "The story of Garadagh", " On the pier" 

and “Mansur”) 

Huseyn Abbaszade refers to the narrative genre of the 60s. Narrative is a 

broader form of the story. This genre allows the writer to express their views in 

more detail. "The story of Garadagh" - this is the first narrative of Huseyn 

Abbaszade. The motive of his narratives is man. In the literature of the 60s, 

people are viewed from a different prism. In the works written during this 

period, the person, his inner world, moral and psychological state are brought 

to the study. Huseyn Abbaszade successfully revealed human morality in his 

works. Although his story is structurally simple, but interesting and attractive 

in content. The works of Huseyn Abbaszade are valuable in terms of his 

outlook. 

Key words: Huseyn Abbaszade, narrative, modernity, human, time 
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ĠMADƏDDĠN NƏSĠMĠNĠN DĠLĠNDƏ PREDĠKATĠVLĠK 
 

Məqalə dahi Azərbaycan Ģairi Ġmadəddin Nəsiminin Ģeirlərinin dil 

xüsusiyyətlərinə həsr olunmuĢdur. Məqalədə müxtəlif elmi mənbələrdən 

istifadə olunmuĢdur. Tədqiqatda Nəsimi dilində predikativliyin ifadə vasitələri 

öyrənilmiĢdir. Predikativliyin yaranmasında cümlə üzvlərinin və nitq 

hissələrinin rolu Ģairin əsərlərindən gətirilmiĢ nümunələrlə əks olunmuĢdur.  

Açar sözlər: predikativlik, Nəsimi, xəbər, feil, ifadə.  

 

Məqalədə müxtəlif elmi mənbələrdən istifadə olunmuşdur. Məqalə dahi 

Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin şeirlərinin dil xüsusiyyətlərinə həsr 

olunmuşdur. Tədqiqatda Nəsimi dilində predikativliyin ifadə vasitələri öyrənil-

mişdir. Predikativliyin yaranmasında cümlə üzvlərinin və nitq hissələrinin rolu 

şairin əsərlərindən gətirilmiş nümunələrlə əks olunmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev böyük Azərbaycan 

şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyini nəzərə alaraq bu ili ölkəmizdə 

―Nəsimi ili‖ elan etmişdir.  

İmadəddin Nəsimi (1369-1417) klassik Azərbaycan ədəbiyyatının, Yaxın 

və Orta Şərq mədəniyyətinin və  ictimai-fəlsəfi fikrinin dahi sənətkarıdır. Nəsi-

mi Azərbaycan dilində ilk sanballı və kamil əsərlər yaradan  dahi şairimizdir 

desək, yəqin ki, yanılmarıq. ―Onun Azərbaycan, fars və ərəb dillərində yazdığı 

əsərləri şərqin bir çox mədəni mərkəzlərində -Azərbaycanda, Orta Asiyada, 

Türkiyədə, İraqda və İranda geniş yayılmış, əsasən ―Divan‖şəklində intişar 

tapmışdır( 1, 6-7). 

Nəsimi irsinin Azərbaycanda fundamental şəkildə oyrənilməsi 1926-cı 

ildə Salman Mümtazın ―Seyid İmadəddin Nəsimi‖ əsəri ilə başlanır. Bundan 

sonra Nəsimi irsinin həm ədəbiyyat, həm də dil yönümündən öyrənilməsi 

davam edir. Prof. M. Quluzadənin Nəsimi ―Seçilmiş şeirləri‖ (Bakı, 1962), H. 

Araslının ―İmadəddin Nəsimi‖ (Bakı, 1973), C. Qəhrəmanovun ―Nəsimi. Mən-

də sığar iki cahan‖ (Bakı, 1973), E. Məmmədovun ―Nəsiminin leksikası oğuz 

dilləri konteksində‖(Bakı, 2004), Q. Məmmədovanın ―Nəsiminin dili və Azər-

baycan şivələri‖ (Bakı, 2004). monoqrafiyaları işıq üzü görmüşdür. Nəsimi ir-

sinin öyrənilməsi 3 istiqamətdə getmişdir. Ədəbiyyatşünaslar onun əsərlərinin 

bədii xüsusiyyətlərini tədqiq etmiş, tarixçılər Nəsiminin yaşadığı dönəmi, dil-

çilər isə  bədii irsinin dil xüsusiyyətlərini araşdırmışlar. Q. Paşayev isə Nəsimi 

divanının İraq nüsxəsi üzərində tədqiqatlar aparmış, onun həyat və yaradıcılı-

ğındakı mübahisəli məqamları araşdırmışdır. Akademik B.Nəbiyev yazır: 

―Məlumdur ki, Nəsiminin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı bir sıra məqamlar, xü-

susən də onun edamı və ―dönüklüyü‖ ilə bağlı məsələlər üzərində bizdə uzun 

müddət qara bir pərdə mövcud olmuşdur. (1,5 ).  
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 24.05.2019, qəbul edilib: 26.06.2019 
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Nəsiminin ana dilində yazdığı əsərlərinin araşdırılması yalnız ədəbiy-

yatımızın yox, dilimizin də hərtərəfli tədqiqi üçün qiymətli faktlar verir.  Dahi 

şairin əsərləri Azərbaycan dilinin leksik, morfoloji, sintaktik qatlarının araşdı-

rılmasında bu gün də çox dəyərli mənbə rolunu oynamaqdadır.   

Bu mənada, İmadəddin Nəsiminin türkdilli şeirlərinin dilində predikativ-

liyin ifadə vasitələrini araşdırılması  maraq doğurmaya bilməz. 

Nəsimi dilini tədqiq edən alimlər, ilk növbədə, şairin dilinin nə qədər 

xəlqi bir dil olduğunu göstərməyə çalışmışlar. Y.Seyidov Nəsiminin dilinin 

tam xəlqi bir dil kimi formalaşmasında aşağıdakı cəhətləri göstərir: 1. Ana dilli 

sözlərin çoxluğu; 2. Belə sözlərin dilin aktiv fonduna malik olması; 3. Cümlə-

lərin strukturunda, xüsusən, cümlənin formalaşmasında bu sözlərin təşkiledici 

rolu, cümlənin formalaşmasında mühüm rol oynayan xəbərin çox vaxt bu söz-

lərlə, daha çox isə feillərlə ifadə olunması; 4. Sözlərin və cümlələrin əlaqələn-

məsində milli qoşma və başlayıcılardan, Azərbaycan dili şəkilçilərindən istifa-

də; 5. Sözlərin iltisaqi dil qaydalarına əsaslanan sırası, ərəb -fars sözlərinin bu 

qaydaya tabe olması (2, 156). 

Nəsiminin leksikasının milli olması, onun sintaktik quruluşuna da sirayət 

etmişdir. Dahi şairin dili Azərbaycan dilinin sintaktik quruluşuna uyğundur, 

bununla belə, dilimizin sintaksisinə uyğun olmayan nüanslar da vardır. Bu 

hallar ərəb və fars dillərinin təsiri ilə yaranmışdır. Ə.Dəmirçizadə bunu şeirlə-

rin daha çox əruz vəzninin ahənginə uyğunlaşdırılmasının nəticəsi olduğunu 

qeyd edir (3,49).
 
Nəsiminin dilində sintaksisin, o cümlədən, cümlə üzvlərinin 

spesifik xüsusiyyətlərinə rast gəlinmir. Artıq XIV əsrdə dilimizin cümlə üzv-

ləri tam formalaşmışdır. Bu cümlə üzvləri ayrı-ayrı sözlərlə, söz birləşmələri 

ilə ifadə olunur: Nəsimi dilində cümlə üzvlərinin sayı və növləri də müasir 

dilimizdəkilərlə eynidir: mübtəda, xəbər, tamamlıq, təyin, zərflik. Y. Seyidov 

yazır: ―Bu ümumilik fonunda fərqli cəhətlərə də təsadüf edilir. Xüsusən, 

Nəsiminin üslubu, bədii  ifadə üsulları bir sıra spesifik cəhətlərə səbəb olur. Bu 

cəhətlər cümlə üzvlərinin birində az, birində nisbətən çox görünür, birində 

məsələn, mübtəda hiss olunmur( 4,213).‖ 

Nəsiminin ifadə üslubuna xas fərqli cəhətlərə baxmayaraq, Nəsimi 

dilinin cümlə üzvləri və cümlə sistemi ilə müasir Azərbaycan dilinin cümlə 

üzvləri və cümlə sistemi arasında ciddi fərq yoxdur. 

Şairin dilindəki predikativlik də milliliyi, türk dillərinin sintaksisinə xas 

quruluşu ilə diqqəti cəlb edir. 

Azərbaycan dilinin sintaksisini araşdıranlar cümlənin əsas üç xüsusiyyə-

tə: intonasiyaya, bitkinliyə və predikativliyə malik olduğunu göstərmişlər 

(6,9). 

 K. Abdulla yazır: ―Predikasiya - cümlədə (söz birləşməsindən fərqli ola-

raq) məlumatın məzmununun həqiqətə olan münasibətidir. Məntiqi-qrammatik 

hadisə sayılan predikativlik dilçilikdə cümlənin müəyyənləşdirilməsinin əsas 

meyarlarından biri kimi qəbul edilir (5,9). Predikativlik- müəyyən məzmun 

ifadə olunan fikrin obyektiv aləmlə əlaqəsinin dildə (linqvistik) ifadəsidir. 

Cümlənin əsasını, özəyini, var olma səbəbini predikativlik təşkil edir desək, 

daha doğru olardı.  

Dildə predikativliyin qrammatik ifadə vasitələri mövcuddur. Predikativ-

liyin qrammatik ifadə vasitələri bunlardır: 1.zaman kateqoriyası; 2. şəxs kate-

qoriyası; 3. modallıq kateqoriyası. Alimlər predikativliyin ifadə vasitəsi kimi 

ona görə zaman kateqoriyasını götürürlər ki, bütün hadisələr bəlli zaman 
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kəsiyində baş verir. ―Hər hansı bir hadisənin məzmunu zamanla əlaqədar baş 

verir. Söyləm üç şəxsdən biri ilə əlaqələndiyi üçün predikativlik şəxs kateqori-

yası ilə, hər bir söyləmi deyən şəxs mütləq öz münasibətini bildirdiyi üçün isə 

modallıq kateqoriyası ilə ifadə olunur. Cümlənin ən ümumi səciyyəvi əlamət-

ləri predikativlik və məlumatvermə intonasiyasıdır‖(7,325). Heç bir cümlə 

predikatsız işlənə bilməz. P. S. Popov göstərir ki, hökm subyektsiz də ola bilər 

ki, bu zaman o öz quruluşunu itirmir, lakin hökm heç zaman predikatsız ola 

bilməz‖ (8,78).  

 Bəzən predikativliklə feili qarışdırırlar. Azərbaycan dilində, o cümlədən 

türk dillərində  istər feil, istərsə də başqa nitq hissələri ya şəxs, zaman 

şəkilçiləri qəbul edərək və ya müəyyən sintaktik yolla cümlə əmələ gətirir. 

Predikativlik tək feillə deyil, digər nitq hissəsləri ilə də ifadə oluna bilər.  

Bəzi dilçilər isə predikativliyi məntiqi kateqoriya adlandırırlar. Hətta 

―predikativlik‖  terminin dilçilik termini  olmadığını iddia edənlər də olmuş-

dur.     

Bildiyimiz kimi, dildə predikativlik əsasən feillər vasitəsilə reallaşır. 

Nəsimi əsərlərində tərkibi feillərin yaradılmasında ən çox-eyləmək, olmaq, 

bulmaq, çəkmək, qılmaq köməkçi feillərindən istifadə olunmuşdur. Məsələn., 

tərk etmək, əzm eyləmək, vasil olmaq, yar bulmaq, əmək çəkmək, Ģərh qılmaq 

və s. Bu feillər də Nəsimi poeziyasında predikativliyin yaranmasında önəmli 

rol oynayır. Nümunələr: Həqdi dəğəldir dünyanın, anınla bazar eyləmə, 

          Niçün ki, hər kim qəlb kiklə eylərsə bazar alına.(9, 31) 

          Üştə Nəsimiyəm bu gün kəndi vücudim şəhrinə, 

 ―Cümlənin predikativliyi, onun doğruluğunu yoxlamaq imkanını verir. 

Bu baxımdan da, predikativlik cümlə üçün əsas qrammatik şərtdir(5,9).  

Predikativ cümlələrlə yanaşı, şairin dilində qeyri-predikativ söz və 

ifadələrin cümlə məqamında işlədilməsi halları da az deyil. Ümumən, Nəsimi 

dilinin ifadə imkanları çox zəngindir‖(4,202).  

Nümunələr: Şeytandır  ol ki, surətinə qılmadı sücud 

                    Düşdü bir incə dərdə kim, anın dəvası yox.(9,331); 

                    Məha, sənin kibi dəxi huri bəşərmik var, 

                   Yüzün lətafəti kibi nuri –qəmərmi var?! (9, 311). 

Birinci beytdə  ―yox‖, ikinci beytdə ―var‖, üçüncü beytdə isə ―deyil‖  

qeyri-predikativ sözləri işlənmişdir. Amma ―yox‖, ―var‖, ―deyil‖ leksik vahid-

ləri ilə cümlələrin ümumi predikativliyi yaranmışdır.    

Nəsimi dilindəki cümlələri predikativlik baxımındanbelə qruplaşdırmaq 

olar: 
1. Zahiri qrammatik predikativliyi olmayan cümlələr.  

Məsələn,  QaĢınla kirpigin, zülfün, yüzündə bənlərin dəxi,  

                 Biri əyyar, biri tərrar, biri məkkar, biri cadu.  

Bu beytdə predikativlik var. Amma bu predikativlik konkret feillərlə ifadə 

olunmamışdır. Nəsimi dilində bəzən elə cümlələrə rast gəlinir ki, onlarda xəbər 

şəkilçisini işlətməyə ehtiyac duyulmur. Məsələn,  

 Dünya gəncinin  ilanı var durur, adı əcəl(9,191).  

Burada ―adı əcəl‖ qrammatik predikativliyə malik deyildir. Burada xəbər-

lik göstəricisini işlətməyə ehtiyac duyulmamışdır. Bu tip cümlələr haqqında 

Y.Seyidov yazır: ―...bu tip cümlələr XIV əsr Azərbaycan dili üçün keçilmiş 

mərhələdir. Nəsimi dili üçün səciyyəvi sayıla bilməz‖(4, 204). 

2.  Nəsimi dilində ismi xəbərli cümlələr.  Məsələn,  
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Bir günəĢsən, Nəsimi, kim anın, 

Neçələr zərrəsinə həsrətdir!(9, 316); 

Bu cümlədə predikativlik isimlərlə ifadə olunmuşdur.  

Nəsimi dilində ismi xəbərlər feili xəbərlər qədər işləkdir. Y. Seyidov 

yazır ki, rübai və tuyuqlarda 1420 xəbərdən 685-i ismi xəbərdir. Alimlər bunu 

Nəsiminin bənzətmələrinin daha çox varlıqlarla əlaqədar olması, şairin 

təlimində hərəkətin əşyalar qədər çoxcəhətli, rəmzi olmaması ilə əlaqələndirir. 

Nəsimi dilində feili xəbərli cümlələr. Araşdırmalara görə, tuyuq və rübailərdə 

onların sayı 735-dir. Nəsimi qəzəllərində də feilin şəkillərinə sıx şəkildə rast 

gəlinir.  Məsələn,  

 Hur ilə cənətdə məqam eylədi, 

Ömkri-əbəd buldaduvü gördü liqa.(9, 26); 

Ta gülüstan gülməsin ayruq güli-xəndanına.(9, 29); 

Gər macal bulsam həbibin çevriləydim  başinə(9, 50).; 

Ey Nəsimi, sanma sən kim, kafər iman istəyə( 9, 51) və s.  

Dilçilikdə predikativlik deyəndə xəbər nəzərdə tutulur. Düzdür, predika-

tivlik və xəbər fərqli anlayışlardır. Onlar arasında fərqli və oxşar cəhətlər möv-

cuddur. Nəsiminin dilində xəbər cümlə üzvü kimi qrammatik cəhətdən tam 

formalaşıb. Xəbər cümlə üzvü kimi tam formalaşdığı üçün xəbərin ifadə vasi-

tələri və bu ifadə vasitələrində işlənən qrammatik göstəricilər  tam formalaşmış 

vəziyyətdədir.  

Müasir Azərbaycan dilində olduğu kimi, Nəsimi şeirlərində də mübtəda-

sız cümlələrə rast gəlinir. Başqa sözlə desək bu cümlələrdə mübtədanın iştirakı 

o qədər də vacib deyil. Nəsimi şeirlərində də xəbər cümlənin vahid predikativ 

komponentidir. Cümlənin  formalaşmasında onun əlahiddə rolu vardır. Əlbəttə 

ki, xəbərin əsas predikativ komponent olmasında şəxs xəbərlik şəkilçilərinin 

böyük əhəmiyyəti vardır.  

Məsələn, Yüzünü bipərdə görmək istərəm daim vəli(9, 93);                 

 Dünyanın yarından istərsən vəfa, əqin qanı(9,63) ;  

Predikativlik şəxs-xəbərlik şəkilçiləri ilə ifadə olunanda bu morfoloji 

göstəricilərdə müəyyən fonetik dəyişmələr baş verir.  Lakin bu heç də fərqlən-

dirici əlamət deyil.  

Nəsiminin dilində bəzən xəbərlərdə, xüsusən də şəxs xəbərlik şəkilçilə-

rində fonetik dəyikşikliklər vardır. Məsələn,  

Canımı vəslin şərabından ayırdan , ey gözüm, 

Eynimi gövhərfəşan etmək dilərsən, etməgil! 

Bu beytdə cümlənin müasir formasından fərqli cəhəti odur ki, “etmə” 

formasına “gil” əmr şəklinin tarixi şəkilçisi də əlavə olunur.  

―Qədim tarixi keçmişə malik olan Azərbaycan dilinin səs sistemində tarix 

boyu hansı dəyişikliklərin olduğunu öyrənmək, onu müasir ədəbi dillə, canlı 

xalq dili və şivələrlə müqayisə edib müəyyən nəticələrə gəlmək dil tarixi üçün 

olduqca vacibdir‖(10,13). 

Müasir Azərbaycan dilində olduğu kimi, Nəsimi dilində də qrammatik 

cəhətdən formalaşmamış xəbərlərə  təsadüf edilir. 

 Eşq camından haçan huşyar olur məstanələr, 

          Çün ülül-əlbab məstü həm ülül-əbsar məst.(9, 322) 

Beytlərin misralarındakı “mərhəba”, “məst” cümlələrin xəbəridir. Lakin 

bu sözlərə qrammatik cəhətdən formalaşmış xəbər kimi baxmaq olmaz. 
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Bildiyimiz kimi, qrammatik norma ən çox şeir dilində pozulur. Şeir 

dilində söz sırasının pozulması o qədər adı hal almışdır ki, bu hadisə özü şeir 

dilinə bir təbiilik verir. Şeir dilində cümlə üzvlərinin sırası nə qədər  pozulsa 

da predikativlik funksikyasını öz üzərinə götürmüş cümlə üzvü cümlədə aydın 

şəkildə sezilir. Məsələn, Nəsiminin şeirlərində bu halı nəzərdən keçirək: 

Nümunələr: Aşiqin cigər qanından şərbəti var, ey həkim, 

          Qatma anın şəkərinə qənd ilə innablar(9,286); 

         Aşiqin əhvalını aşikqlərə sor kim, bilir, 

         Bilməz iklla eşq oduna yanmayan bixablar.(9, 286); 

         Soydular, çıxardılar, başdan ayağa pustumu, 

        Aşiqəm, ah eyləmən  qurbanə xoşdur, yaxşıdır.(9,297).  

Təbii ki, predikativliyin ifadə olunmasında əsas rolu feillər oynayır.    

―Nəsiminin leksikasında əsas yer tutan feillər öz məna xüsusiyyətlərinə, 

semantik rəngarəngliyinə görə müasir dilə uyğun gəlir, öz sabitliyini mühafizə 

edir. Arxaikləşmiş bəzi feillər nəzərə alınmazsa, Nəsiminin dilində işlənmiş 

feillərin əksəriyyəti həm şəkil, həm də məzmun cəhətindən müasir dildə 

işlənməkdədir‖(11,188). 

E. Məmmədov Nəsiminin dilində 271 feil işləndiyini söyləyir(11).Bu fe-

illər beş leksik-semantik qrup daxilində təqdim olunmuşdur. Nəsimi dilində fe-

illər bu semantik qruplardadır: hərəkət feilləri, iş feilləri, nitq feilləri, təfəkkür, 

görmə və eşitmə prosesi ilə bağlı feillər, hal-vəziyyət feilləri.  Feillərin bütün 

semantik məna növləri predikativliyin yaranmasında aktiv şəkildə iştirak edir.          

―Nəsiminin dilində feilin şəkilləri özünün keçdiyi tarixi inkişaf prosesinə 

görə diqqəti cəlb edir. Dilin tarixi inkişaf nəticəsində feildə mövcud olan bəzi 

formal əlamətlər ya dildən çıxmış, ya şivə xüsusiyyəti kəsb etmiş, ya da bu və 

ya başqa cəhətdən bir şəkil almışdır‖(10,64)
.
.  

Əmr şəklini yaradan -avuz,-əvüz- müasir dildə -aq,-ək-şəkilçisinin 

sinonimidir. Bu şəkilçi Nəsiminin dilində əmr şəkliknin I şəxsin cəmində 

işlənir. Məsələn. Bu mərifət sözünün sirrini bəyan edəvüz( 9,497) 

Ümumiyyətlə, Nəsimi dilində predikativlik aşağıdakı qrammatik göstəri-

cilərlə reallaşır: 

Şəxs sonluqları vasitələri ilə: Məsələn, 

                                           Mana məqsud iki aləmdə sənsən 

                                            Ki, sənsən cənnətü cənnətdəki hur.(9,270) 

Xəbərlik(-dır)şəkilçisi ilə: Ləbi-ləlin müsəffa şərbətindən, 

                              Bu məcruh könlümə, cana, davadır.(9, 291); 

                              Şaha, səndən hər nə gəlsə cana xoşdur, yaxĢıdır, 

                              Cavidani eşq üçün cananə xoşdur, yaxĢıdır.(9, 287) 

–idi, imiş hissəcikləri ilə: Məsələn, Bizi dilbər şikəstə istər imiĢ 

                             Eşq ilən cümlətən şəkəst olalım. (9, 144) 

gərək modal sözü ilə:  Məsələn,  

Yandırdı eşqin bağrımı səndən mana dərman gərək, 

                      Gərçi yolunda aşiqin canü dili suzan gərək( 9, 125) 

 Bəzən Nəsimi dilində zaman şəkilçiləri fərqli şəkildə görünür. Müasir 

Azərbaycan dilində müəyyən şəxsdə özünü göstərməyən hər hansı bir morfolo-

ji göstəriciyə biz Nəsimi dilində rast gəlirik. Məsələn, qeyri-qəti gələcək za-

manın inkarı da Nəsimi dilində müasir Azərbaycan dilindən fərqlidir. Məsələn, 

                                         Ey dünya, mən yenə səni bildim, yalançısan 

                                         Aldanmazam sənə dəxi çün bildim halını(  9, 108). 
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-a+dur,-ə+dür. Nəsiminin dilində feilin indiki zamanını ifadə edən 

ikinci formal əlamət –a+dur,-ə+dür şəkilçisidir. Bu şəkilçi qıpçaq qrupuna 

aiddir. Nəsiminin dilində qeyri-aktivdir. Q. Məmmədova bu şəkilçinin Azər-

baycan dili dialekt və şivələrində işləndiyini qeyd edir. 

 Məsələn, Bağ içində yanadır hər  hər guşədə gülnar nar(9, 211);  

Təhqiq ilə isbat edədür dövri təsəlsil(10,59). 

Nəsiminin əsərlərində feilin vacib şəklinin “gərək” ədatı ilə düzəldiyinin 

şahidi oluruq.  Məsələn,  

Gəl, gəl ki, səndən ayrı müştaqə can gərəkməz, 

Müştaqa sənsiz, ey can, iki cahan gərəkməz?(9,318)  

M. Rəhimov bu formanı vacib şəklin analitik forması adlandırır və bunu 

XIV əsrdən ta müasir dövrə qədər dilimizdə çox geniş şəkildə işləndiyini 

göstərir(12,211). 

Araşdırmalar göstərir ki, İmadəddin Nəsimi poeziyasının dilindəki predi-

kativlik müasir Azərbaycan dilindəki predikativlikdən əsaslı şəkildə fərqlən-

mir.   
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РЕЗЮМЕ 

САРИНА РАХИМОВА  

ПРЕДИКАТИВНОСТЬ НА ЯЗЫКЕ ИМАДЕДДИНА НАСИМИ 

Статья посвящена лингвистическим особенностям стихов великого 

азербайджанского поэта Имадеддина Насими. В статье использованы 
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различные научные источники. В исследовании были изучены средства 

выражения предикативности в языке Насими. Роль членов предложения и 

частей речи в создании предикативности была отражена на примерах из 

произведений поэта. 

Ключевые слова: предикативность, Насими, сказуемое, глагол, 

выражение. 

 

SUMMARY 

                                                               SERINE REHIMOVA  

PREDICATIVITY  IN THE LANGUAGE OF IMAMEDDIN NASIMI`S  

POEMS   

In the article has been used from various scientific sources. The article 

is dedicated to the language features of the great Azerbaijani poet Imadeddin 

Nasimi`s poems. In the study has been studied the means of expression of 

predicativity in the Nasimi`s language. The role of  speech parts and sentence 

members in the establishment of predicativity was reflected with examples 

from poet's poems.  

Key words: predicativity, scientific, Nasimi, article, poems. 
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MÜSTƏQĠLLĠK DÖVRÜ UġAQ ƏDƏBĠYYATININ DĠL 

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠNƏ BĠR BAXIġ 

 

Məqalədə müstəqillik illərində (1991-2019) Azərbaycanda yaranmıĢ 

uĢaq ədəbiyyatının dil xüsusiyyətlərindən bəhs edilir. Dilin ən dəyiĢkən və 

intensiv qatı leksika olduğu üçün dəyiĢikliklər də məhz dilin bu qatında 

getmiĢdir. Müstəqillik illəri uĢaq ədəbiyyatının leksikası, mövzu və ideyası 

əvvəlki dönəmlərin ədəbiyyatından tam olmasa da qismən fərqlənir. Bu 

dəyiĢikliklər leksikada olduğu kimi konseptlərdə də öz əksini tapır. Bəzi 

konseptlər var ki, onlar yalnız müstəqillik illərində uĢaq ədəbiyyatının dil 

xüsusiyyətlərinin  formalaĢmasında əsas amil kimi çıxıĢ etməyə baĢladı.  

Açar sözlər: nəsr, nəzm, müstəqillik, leksika, uĢaq, ədəbiyyat. 
 

1991-ci ilin oktyabr ayının 18-də Azərbaycan Ali Sovetinin sessiyası 

Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı qəbul etdi. Bununla bağlı 

bütün sahələrdə olduğu kimi uşaq ədəbiyyatında da böyük dönüş baş verdi. 

Azadlıq, vətən, müharibə, demokratiya, milli-mənəvi dəyərlər, islam kimi 

mövzular uşaq ədəbiyyatına gətirildi. Bu ədəbi proseslər ―Koroğlu‖, ―Dədə 

Qorqud‖ obraz və motivlərinin gündəmə gətirilməsi ilə də davam etdi. 

Xalqın azadlıq arzusu, istək və ümidləri, tüğyan edən Qarabağ problemi 

uşaq ədəbiyyatında yer almış nəsr və nəzm əsərlərində əksini tapmışdır. 

XX əsrdə olduğu kimi müstəqillik dövründə də yazılı uşaq ədəbiyyatı 

əsasən folklordan, şifahi xalq ədəbiyyatından bəhrələnməkdə idi. Müstəqillik 

dövründə yazıb-yaradan şair və yazıçılar yaratdıqları əsərlərin mövzusu əsasən 

folklordan qaynaqlanırdı.  

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı bu günə kimi müxtəlif janrlar üzrə inkişaf 

mərhələsi keçmişdir. Görkəmli maarifçi, şair S.Ə.Şirvanidən başlamış müstə-

qillik illərimiz də daxil olmaqla uşaqlar üçün gözəl əsərlər yazan qələm sahib-

lərimiz yorulmadan çalışmış, yeni–yeni əsərlər ərsəyə gətirmişlər.  

XX əsrin sonu və XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycan təhsil sisteminin 

Avropaya inteqrasiyası ilə əlaqədar olaraq milli uşaq ədəbiyyatımızın qarşısın-

da yeni vəzifələr dayandı. Uşaq yazıçılarımız dərindən dərk etdilər ki, ədəbiy-

yat məktəblə sırf bağlı olmalı, qaldırılan hər bir problem məktəblini düşündür-

məlidir. 

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının son illər meydana gəlmiş ədəbi yaradıcı-

lığını araşdırdıqda belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, uşaqlar üçün yazan qələm 

sahiblərimiz öz istedadları çərçivəsində kiçik yaşlı oxucuların təlim-tərbiyəsi-

nə, mənəvi dəyərlərin inkişafına və formalaşmasına təsir edən əsərlər yaratma-

ğa çalışmışlar.  

Xüsusilə müstəqillik illərindən sonra uşaq ədəbiyyatı sahəsində yeni mo- 
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tivli əsərlərin yaradılmasına meyil artmışdır. Son illər uşaq ədəbiyyatımızın 

inkişafında İ.Tapdıq, Z.Xəlil, Q.İsabəyli, Ə.Quluzadə, S.Nuruqızı, R.Yusifqızı, 

G. İbrahimova, R. Yusifoğlu və digər qələm sahiblərinin yaradıcılığını görü-

rük. 

Müstəqillik illəri ədəbiyyatımıza yeni mövzular gətirilmiĢ, uĢaq 

nəsrinin və poeziyasının qarĢısında yeni-yeni üfüqlər açılmıĢdır. Bu günün 

uşaq ədəbiyyatında müstəqil Azərbaycan, vətən, Qarabağ, Heydər Əliyev, 

qaçqınlıq, müharibə konseptləri ön plana keçmişdir. Konseptlər dil 

daşıyıcılarının dünyaya, həyata baxışı, linqvokulturologiyası, adət-ənənəsi, 

etnoqrafiyası ilə sıx bağlıdır. ―Mövcud təsəvvürlərə görə, resipientin mətni 

dərk etməsi prosesi zamanı dil vahidləri, əsasən sözlər beyində konseptləri  

hərəkətə gətirir və ya aktivləşdirir. Konseptlərin aktivləşdirilməsi onların gə-

ləcəkdə istifadəyə yararlı olması üçün dərk olunma vəziyyətinə gətirilməsidir. 

Resipient ayrı-ayrı konseptlər arasındakı əlaqələrin xüsusiyyətlərini müəyyən 

edərsə və onları vahid mənalar sistemi daxilində birləşdirərsə mətn bütövlükdə 

koherent olaraq dərk olunur‖(1, 189). Əslində konsept məna və semantika ilə 

sıx bağlıdır. Konseptlər insanın şüurunda, təfəkküründə əks olunan hadisələrin 

dildə təzahürüdür desək yəqin ki, yanılmarıq. Müstəqillik illərində yaranmış 

uşaq ədəbiyyatını əvvəlki dönəmlərin ədəbiyyatından fərqləndirən əsas cəhət 

Qarabağ konsepti ilə bağlıdır. Müstəqillik dönəmində yaranmış uşaq 

ədəbiyyatının böyük bir qismini məhz müharibə və Qarabağ konsepti təşkil 

edir. Bəhs etdiyimiz bu konseptlərin dillə ifadəsi də təbii ki, müəyyən 

özəlliklərə malikdir. G. İbrahimovun ―Sona bülbüllər‖, Simuzərin qisası‖, 

―Evin kişisi‖ hekayələrində, Sevil Nuruqızının, Reyhan Yusifqızının, Rafiq 

Yusifoğlunun, Zahid Xəlilin müxtəlif şeir və hekayələrində Qarabağ, müharibə 

konseptləri çox aydın cizgilərlə ifadə edilib. Məsələn, nümunələrə nəzər salaq: 

―Mənə də avtomat verəcəklər, erməniləri qıracağam,-gedə-gedə fikirləşirdim. 

Bunları yadıma salıb dözürdüm. Bir də Xocalıya qayıdanda götürərik‖. 

(Ġbrahimova G. səh 33); ―Ermənilərin murdarlığına bələd olanlar yavaş-yavaş 

köçməyə hazırlaşırdılar, ermənilərə allahın yaratdığı bir adi insan kimi 

baxanlar isə həyatın axarı ilə yaşamaqlarına davam edirdilər.‖(Ġbrahimova G. 

“BağıĢla məni Sonam”, səh. 42); Zahid Хəlilin ―Хocalı qartalı‖, ―Çərpələng‖, 

―Biz buradayıq‖, ―Balaca kəşfiyyatçı‖ əsərində Vətən , müharibə, qaçqınlar  

konseptləri ön planda dayanır. Bu əsərinin qəhrəmanları qorхmazdır, vətən 

uğrunda mübarizədə böyüklərin köməyinə gəlmək arzusu ilə yaşayırlar. 

Fuad Tanrılının ―Sıldırım‖ hekayəsi də hərbi vətənpərvərlik ruhunda 

yazılan bir əsərdir. Hekayədə Qarabağ uğrunda gedən mühribədən maraqlı bir 

epizod canlandırılıb. Hekayə bu cümlələrlə bitir: ―Kişi abidə qarşısında diz 

çökdü. Uşaqlar da. Bu, ata-anaların yolunu davam etdirəcək övladların andı 

idi. Sədaqət andı‖ (Fuad Tanrılı, Günçiçək. Bakı, 2005, s.159). 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan uşaq ədəbiyyatında da maarifçilik ruhu 

yaşadılmaqdadır. Şübhəsiz ki, yeni dövrün maarifçi tezisləri daha fərqli olmalı, 

milli dəyərləri inkişaf etdirməklə yanaşı, bəşəri dəyərlərin də balansını qoru-

yub saxlamağa xidmət etməlidir. Cəlbedici internet resursları ilə rəqabətdə 

çağdaş uşaq ədəbiyyatı daha canlı, sadə dildə yazılmalı, nəinki uşaqların ürəyi-

nə yol tapmalı, həm də ümummilli ideyalarla zəngin olmalıdır(2). 

―Müstəqilliyimizin ikinci dövründə müstəqilliyimiz əbədiləşdiyi üçün 

ana dilimizə ardıcıl dövlət qayğısının nəticəsi olaraq əlifba və dövlət dili kimi 
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mühüm məsələlər həll olundu, dilimizin təmizliyi və inkişafı məsələləri dövrün 

aktual problemləri sırasına çıxarıldı‖(3, 10). 

 Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev uşaqları xalqın gələcəyi kimi də-

yərləndirmiş, xalqın ədəbiyyatının, incəsənətinin, ümumən mədəniyyətinin in-

kişafına daim önəm vermiş, ölkədə uşaq ədəbiyyatına da xüsusi qayğı göstəril-

məsini tövsiyə etmişdir. Uşaqlara olan belə diqqət tələb edir ki, qloballaşma 

şəraitində xalqımızın zəngin ədəbiyyatının tərkib hissəsi olan uşaq ədəbiyytı, 

milli-mənəvi dəyərlərimizin əsas atributu kimi qorunsun və inkişaf etdirilsin. 

Bunun üçün ―Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının tarixi köklərini, mənşəyini 

araşdırmaq, ilk çağlardan onun hansı keyfiyyətlərinin sonrakı inkişafına necə 

təsir etdiyini, bu ədəbiyyatın söz sənətimizin müstəqil bir sahəsinə (qoluna) 

çevrilməsində tarixi-ictimai hadisələrin təsirini müəyyən etmək, beləliklə, uşaq 

ədəbiyyatının yolunu işıqlandırmaq və onun həqiqi qiymətini vermək başlıca 

vəzifədir‖(4,5). 

Şair və yazıçılarımızdan H.Ziyanın, T.Mahmudun, İ.Tapdığın, Z.Хəlilin, 

Ə.Quluzadənin, İ.Imanzadənin və başqalarının bu mövzuda yazdıqları əsərlər 

də diqqəti cəlb edir. Ancaq etiraf edək ki, bu sahədə müəyyən uğurlar 

qazanılsa da, hələ Azərbaycanın, ulu öndərin, vətənin azadlığı uğrunda şəhid 

olan onlarla milli qəhrəmanımızın adına layiq əsərlərin yazılmasına çoх böyük 

ehtiyac vardır. Ona görə ki, yeni nəslin vətənpərvər ruhda böyüməsi üçün bu 

tipli əsərlərin meydana gəlməsi vacibdir. 

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, XX əsr ədəbiyyatından fərqli olaraq XXI 

əsr ədəbiyyatında uşaq ədəbiyyatı nümunələri kiçik yer tutur. Sanki bu sahə 

unudulmuşdur. Həm XX əsrin sonu, həm də XXI əsrin uşaq ədəbiyyatının ən 

mahir ustadı şair Zahid Xəlildir desək, yəqin ki, yanılmarıq. Sovet dönəmində 

uşaqların sevimli yazıçısı olan Zahid Хəlil müstəqillik illərində də uşaq 

ədəbiyyatı ilə ardıcıl məşğul olmuşdur. Müstəqillik illərində yazıçının təəssüf 

ki, çox az kitabı işıq üzü görmüşdür. Elə buna görə də müasir Azərbaycan 

uşaqlarının bu görkəmli uşaq yazıçısının son illərdə yazıb-yaratdığı əsərlərdən 

az хəbəri var. XX əsrin 60-cı illərində poeziya aləminə, 80-cı illərdən nəsr 

yaradıcılığına qədəm qoymuş Zahid Xəlilin yaradıcılığı folklora soykənir. 

Sənətkar uşaqlarla yaxından təmas yaratdıqca onlara ahəngdar, rəvan nitqlə 

fikrini ifadə etmək bacarığına yiyələnməyi öyrədir. ―Çobanyastığı‖, ―Çəmən‖, 

―Kəpənəklər‖, ―Dəvə‖ və sair şeirlərində təbiətə heyranlıq və pərəstişlə 

yanaşmalar portretli obrazlılıq nümunəsi kimi diqqəti cəlb edir. ―Çəmən‖ şeiri 

şairin poetik yaradıcılığının ən yüksək zirvəsində dayanır.  

 Bununla belə müstəqillik illərində yazıb-yaradan sənətkarların əsərləri 

də az deyildir. Bu illərdə İlyas Tapdığın ―Şeir sevən balalar‖ (2005), Zahid 

Xəlilin ―Dünyanın ən balaca nağılları‖ (2002), ―Orxan və dostları‖ (2004), 

―Yumru yumaq və Qumru‖ (2011), Qəşəm İsabəylinin ―Ay külək, nə əsirsən?‖ 

(2006), ―Elnur, Əkil və onların başına gələnlər‖ (2004), Rafiq Yusifoğlunun 

―Aylı cığır‖ (1992), ―Daha uşaq deyiləm‖ (2006), Ələmdar Quluzadənin ―Alay 

komandiri‖ (1999), ―Məhləmizin uşaqları‖ (2004), ―Qürbətə düşən daş‖ 

(2008), ―Dilotu‖ (2009), Oqtay Rzanın ―Baldan şirin balalar‖ (2008), ―Uşaq 

təbəssümü‖ (2009), Bahar Bərdəlinin ―Ağ kəpənək‖ (1998), Sevinc 

Nuruqızının ―Çərpələng‖ (2002), ―İpəkçənin macəraları‖ (2007), ―Aysu və 

Ay‖ (2009) və digər uşaq yazıçılarının əsərləri müxtəlif illərdə, az tirajla olsa 

da işıq üzü görmüşdür. 
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Son onilliklərin uşaq ədəbiyyatına nəzər yetirdikdə belə bir qənaətdə 

olursan ki, söz sənətimizin bu sahəsinin məhsuldarlığı əvvəlki illərdən az olsa 

da, bu ədəbiyyat mövzu və ideyalar baxımından, fikri ifadə tərzi, konseptlər 

cəhətdən çox zəngindir. ―Bildiyimiz kimi, gənc nəslin tərbiyə olunmasında 

uşaq poeziyası ən mühüm tərbiyə vasitələrindən sayılır. Uşaq şeirinin dilinin 

ən mühüm ünsürlərindən biri onun sadə və aydın olmasıdır. Xalq 

yaradıcılığından qaynaqlanan və eyni zamanda klassik adət-ənənələrə 

söykənən müasir ruhlu uşaq şeirləri obrazlı dil, fikir dərinliyi, poetik üslubi 

vasitələrin zənginliyi ilə diqqəti cəlb edir. Təkrarlar və qoşa sözlər uşaq 

təfəkkür tərzinə çox yaxın olduğu üçün belə şeirlərdə daha səciyyəvi bədii 

təsvir vasitəsi və spesifik əlamət sayılır‖(5,7). 

Uşaqların dilinin, nitqinin formalaşmasında uşaq poeziyası, kiçik həcmli 

uşaq şeirlərinin əvəzsiz önəmi vardır. Uşaqların ilk dil açdığı dönəmlərdə 

rastlaşdıqları ədəbiyyat nümunələri məhz şeirlər olur. Kiçik yaşlı uşaqlar 

şeirləri əzbərləməklə ədəbiyyatla tanışlığa başlayırlar.  Şair Qəşəm İsabəylinin 

qələmə aldığı ―Balaca-bapbalaca‖, ―Nənəm təkdi‖ və s. əsərlərini vərəqlədikcə 

Vətən torpağının bərəkətli, şoran çölləri, palçığı dizə çıxan, çox az insan 

övladının ayağı dəyən daş-kəsəkli yolları göz önündə canlanır. 

 ―Uşaq şeirində sözün iki dəfə təkrarı həm müxtəlif leksik və qrammatik 

mənaların ifadəsinə xidmət edir, həm də ritmik funksiya daşıyır‖(6,6). 

Bu gölün adı 

Bənövşə gölü. 

Demə neyləyir 

Bənövşə gölü 

( Yusifoğlu R. səh 10) 

―Şairlərin tez-tez müraciət etdikləri vokativ sözlər, nidalar, təqlidi sözlər 

və uşaq sözləri şeirlərin uşaqlara, hətta əlifba ilə tanış olmayan körpələrə daha 

anlaşıqlı olmasına, onlara daha tez çatdırılmasına kömək edir. Belə şeirləri 

oxuyan, dinləyən uşaqlar və körpələr bu obrazlar aləminə səyahət edir, onları 

asanlıqla qavrayır və yaddaşına həkk edir. Bu baxımdan da uşaq şeirlərində 

təkrarlar və qoşa sözlərin işlənməsinin intensiv səciyyə daşıması təsadüfi 

sayıla bilməz. Uşaq poeziyasında əsas dil vahidlərindən biri də vokativ 

sözlərdir. Vokativ sözlər, əsasən, nəvaziş, əzizləmə mənasında işləndiyi üçün‖ 

(5,8) uşaqların nitqinə yol açır. Vokativ sözlər uşaq şeirlərini zənginləşdirən 

vasitələrdən biri kimi hər zaman diqqəti cəlb edir. 

Laylay, körpə uĢağım 

Laylay, ġeĢəqulağım 

(Z. Xəlil, “DovĢanın laylası”, s.334 ) 

Bəzən şeirlərin dilində təkrarlara da çox rast gəlinir. M. Adilov üç dəfə 

təkrarlanan vahidləri yalnız ritm yaratmaq üçün olduğunu yazır. Belə ritmik 

təkrarlar uşaq şeirində müraciət, təbrik, tərənnüm, təsvir və s.  yaradır(5,35). 

Məsələn,  

Rənglə rəfi 

Rənglə rəfi 

Al qırmızı 

Rənglə rəfi 

Rəngsaz görsün 

Rənglənibdir 

Rənglə rəfi 



 

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

122 

Hər tərəfi              (S. Nuruqızı. səh 41) 

Müstəqillik illərində yaranmış uşaq ədəbiyyatındakı dil özəllikləri 

əsasən leksik qatda təzahür edir. Çünki dilin ən dinamik və daim dəyişməyə 

məruz qalan qatı məhz leksikadır. Azərbaycan dili leksikasının mühüm bir 

layını da onomastik vahidlər təşkil edir. Müstəqillik illəri uşaq ədəbiyyatının 

onomastik layı da Sovet dönəmindən fərqlənir. Onomastikanın bölmələri olan 

antroponimlərdən, toponimlərdən, etnonim və hidronimlərdən, ktematonimlər-

dən uşaq ədəbiyyatında çox tez-tez istifadə olunmuşdur. Xüsusilə yer adlarının 

gənc nəslə öyrədilməsində, tarixi yerlərimiz haqqında uşaqlara məlumat 

verilməsində bu onomastik vahidlər əvəzsiz mənbədir. Məsələn,  

Bu ġahbuz,o Kolanı, 

Bu Vayxır,o Biçənək. 

Tanrı özü yar olsun 

Buranı yurd seçənə!(R. Yusifoğlu. s. 13). 

Müstəqillik illəri uşaq ədəbiyyatı üslub və obrazlılıq baxımdan da müəy-

yən özəlliklərə malikdir. Sait və samit səslərin təkrarı poeziyada özünəməxsus-

luq yaradır. Məktəbəqədər uşaqların təfəkküründə onların nitqində səslərin, 

samitlərin, saitlərin necə səslənməsinin, tələffüzün formalaşmasını, onların 

beyninin inkişafı üçün yanıltmacların da rolu az deyildir. Uşaq şeirlərində şeir-

yanıltmacların xüsusi yeri vardır. Məsələn,  

 On iki yaĢlı Tutu, 

Çıxıb çırpırdı tutu. 

Bır quĢ isə uzaqdan 

Hey oxuyurdu: Tu-tu 

(Z. Xəlil, “Tutu”, s.166) 

Müstəqillik illərində uşaq ədəbiyyatının leksikası da müəyyən özəlliyi ilə 

əvvəlki dövrlərdən fərqlənir. Əgər Sovet dövrü uşaq ədəbiyyatında dini leksika 

demək olar ki işlənmirdisə, 1990-cı ildən sonra yaranan ədəbi nümunələrdə 

dini məzmunlu leksik vahidlərə “Allah, tanrı, peygəmbər, Məkə, Kəbə” kimi 

sözlərə müasir uşaq ədəbiyyatında intensiv halda rast gəlinir. Məsələn,  

Şükür sənə,ulu Tanrı, 

Məni baba eləmisən. 

Şükür sənə,ulu Tanrı, 

Ömrümə nur eləmisən. 

(R. Yusifoğu, səh. 81) 

-Mehriban balalar, siz gəlməsəydiniz, Allah bilir nə olacaqdı? (İbrahi-

mov G. Səh  25); ―Qədim zamanlarda Əbdül Mütəllib adlı Məkkə hakimi var 

idi‖( Ġbrahimova G. Ən qiymətli hədiyyə, s). Bu, Ərəbistanda gözlənilən 

Peyğəmbərdi, deyə fikirləşdi(Ġbrahimova G. s.91). Müstəqillik illərində nəinki 

islam dini ilə bağlı, digər dini inanclarla bağlı leksika da uşaq ədəbiyyatında 

aktivləşdi. Məsələn, On beş yaşına çatan ZərdüĢt biliyini daha da çoxaltmaq 

üçün ata-anasından izn alır ki, onu səyahətə çıxmağa icazə versinlər( Ġbrahi-

mova G. “DəhĢətli nağıllar” s. 4); Bu zaman səmadan bir mələk peyda olur və 

ZərdüĢtü Tanrının – Ahura Mazdanın yanına aparır. Dərgahda Zərdüşt Ġlahi-

dən vəhy alır.(Ġbrahimova G. “DəhĢətli nağıllar” s. 4). 

Müstəqillik illəri uşaq ədəbiyyatı frazeologizmlərlə də zəngindir. Bu 

haqda N. İsgəndərova yazır: ―Azərbaycan uşaq poeziyasının dilində frazeolo-

gizmlər fəallaşdı, şairlərin yaradıcılıq laboratoriyasında yeni keyfiyyətlər ya-

ratdı. Sadə və aydın şeir dili üçün bu keyfiyyətlər çox lazım idi. Dil sisteminin 
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hər bir elementi kimi, frazeologizmlər və məcazlaşmış başqa lüğəvi vahidlər 

uşaq şeirlərinin dilinin ən aktiv üslubi faktına çevrildi. Bu zaman uşaq 

şeirlərinin dilində məzmun zənginliyi yarandı. Obrazyaratma tipologiyasına 

frazeoloji birləşmələr də öz payını verdi. Obraz bolluğu yarandı, üslubi effekt, 

məna dəyəri çoxaldı. Ona görə də dil qanunlarını müəyyənləşdirərkən, hər 

hansı dil hadisəsini, faktını arayarkən uşaq şeirlərimizə də qaynaq kimi 

müraciət etmək yerinə düşər‖(7, 14). Məsələn, O özündən kiçiklərə 

də,böyüklərə də əl qaldırırdı.(G. Ġbrahimova. s. 8); İlan isə yenə də ondan əl 

çəkmirdi (G. Ġbrahimova, s. 100); Danışıq dilində olduğu kimi, uşaq ədəbiyya-

tında, bədii üslubda da frazeologizmlərin ən çox somatik növü işlənir. İnsanın 

bədən üzvləri ilə bağlı olan frazeologizmlər yuxarıdakı nümunələrdə də olduğu 

kimi, uşaq ədəbiyyatında çoxluq təşkil edir.  

Müstəqillik illərində alınma leksikada da özəllikilər mövcuddur. Alınma 

sözləri bəhs etdiyimiz dövrdə əsasən Avropa mənşəli leksik vahidlər təşkil 

edirdi. Məsələn, - Düzdür ki, sizin müdafiə etdiyiniz Timsah internetə elə bir  

şəkil qoyub? (G. Ġbrahimov. “Kriminal hadisə”  

Araşdırmamızdan belə nəticəyə gəldik ki, müstəqillik illərində yaranmış 

uşaq ədəbiyyatı əvvəlki dönəmlərdə uşaqlar üçün yazılmış nəsr və nəzm 

əsərlərinin dil xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamaqla bərabər bir sıra özəllikləri 

də özündə ehtiva edir ki, bu xüsusiyyətlərlə gələcək tədqiqatlarımızda daha 

detallı şəkildə tanış olacağıq.  
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РЕЗЮМЕ 

АЙШAН ЗАРБАЛИЕВA 

ВЗГЛЯД НА ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 

ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

В статье повествуется об особенностях языка детской литературы, 

зародившейся в Азербайджане в годы независимости (1991-2019). По 

мере того, что самой меняющейся и интенсивной частью языка является 

лексика, все изменения по этой причине проявляются именно в этой 

части языка. Лексика, тематика, а также идея детской литературы 

периода независимости частично отличается от литературы предыдущих 

http://www.diledebiyat.net/cocuk-edebiyati/dil-gelisiminde-cocuk-kitaplarinin-rolu
http://www.diledebiyat.net/cocuk-edebiyati/dil-gelisiminde-cocuk-kitaplarinin-rolu
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времен. Эти различия как и в лексике проявляются и в концептах. Есть 

концепты, которые выступили в роли основного фактора в процессе 

формирования особенностей языка детской литературы только в годы 

независимости.  

Ключевые слова: проза, поэзия, независимость, лексика, дети, 

литература. 

 

SUMMARY 

AYSHAN ZARBALIYEV 

A LOOK AT THE LINGUISTIC FEATURES OF CHILDREN’S 

LITERATURE IN THE YEARS OF INDEPENDENCE 

The article deals with the language features of children's literature 

formed in Azerbaijan during the years of independence (1991-2019). As the 

lexicon is the most changeable and intensive layer of language, the changes 

have mainly gone to this level of language. During the years of independence, 

lexicon, theme, and idea of children's literature differ partially and slightly, not 

completely from the literature of the previous periods. These changes are 

reflected in the concepts as well as in the lexicon. There are some concepts that 

have only started to act as the main factor in the formation of the linguistic 

characteristics of children’s literature in the years of independence.      

Keywords: prose, poetry, independence, lexicon, children, literature. 
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QAZANÇI KÖRPÜSÜ 
 

Məqalədə Azərbaycanda körpüsalma ənənələrinə qısa nəzər salınmıĢ və 

qeyd olunmuĢdur ki, Naxçıvan bölgəsi müxtəlif həcmli körpülərin geniĢ 

yayıldığı ərazilərdən biridir. Belə körpülərdən biri də Culfa rayonunun 

Qazançı kəndindəki biraĢırımlı körpüdür. Azərbaycanda biraĢırımlı körpülərin 

ən gözəl nümunələrindən sayılan bu körpü ətraf kəndlərin əhalisinə, ərazidən 

keçən ticarət karvanlarına və s. xidmət etmiĢdir. Orta əsr Azərbaycan 

memarlığının möhtəĢəm nümunələrindən olan  körpü 2018-ci ildə əsaslı 

Ģəkildə bərpa olunmuĢdur.  

Açar sözlər: Naxçıvan, Qazançı, körpü, Qazançı körpüsü, bərpa. 
 

Azərbaycan ərazisində zəmanəmizədək gəlib çatan tarix-mədəniyyət 

abidələri içərisində mülki memarlıq abidələrinin mühüm hissəsini təşkil edən 

körpülər xüsusi yer tutur. Azərbaycan, o cümlədən onun mühüm mədəniyyət 

mərkəzlərindən olan Naxçıvan ərazisində körpüsalma mədəniyyəti qədim 

zamanlardan yaranmış və formalaşmışdır. Zaman keçdikcə bir hissəsi 

tamamilə dağılaraq sıradan çıxsa da, bir qismi zəmanəmizədək qismən salamat 

və yaxud yarımdağılmış vəziyyətdə gəlib çatan bu abidələr yaradıldıqları 

dövrün mühəndis qurğuları, inşaat texnikası, memarlıq siması, konstruktiv 

həlli haqqında aydın təsəvvür yaratmağa imkan verir. 

Məlumdur ki, körpülər böyük və ya kiçik çayların üzərində salınır. 

Naxçıvan bölgəsi isə kiçik dağ çayları ilə çox zəngindir. Burada böyüklü-

kiçikli 400-ə yaxın çay vardır (29). Qədim və orta əsrlər zamanı yaşayış 

məskənləri salınarkən insanların suya olan tələbatının ödənilməsi zərurətini 

nəzərə alaraq əsasən çay sahilləri seçilirdi. Ona görə də hər hansı bir yaşayış 

məskənində yaşayan insanlar, yaxud da ətraf ərazilərdə məskunlaşan əhali bir 

yerdən digər yerə gedərkən həmin çaylar onların rahat hərəkətinə mane olurdu. 

Bu səbəbdən də insanların, həmçinin bu ərazilərdə hərəkət edən müxtəlif 

təyinatlı karvanların işini asanlaşdırmaq məqsədi ilə bir sıra tədbirlər həyata 

keçirilirdi. Belə tədbirlər sırasında hələ qədim zamanlardan bu çayları keçmək 

üçün istifadə olunan kötükləri, salları, bərə nəqliyyatını və s. qeyd etmək olar. 

Zaman keçdikcə tədricən  inkişaf edərək təkmilləşən bu keçid vasitələri uzun 

müddət insanların tələbatını ödəmiş, çayın bir sahilindən digərinə keçmək 

üçün onlardan hətta iri qoşun birləşmələri də istifadə etmişdirö. İlk orta əsrlər 

dövründə, ərəblərin Azərbaycana ilk yürüşləri zamanı ərəb sərkərdəsi Həbib 

ibn Məsləmənin qoşunları Naxçıvan ərazisinə daxil olduqdan, kəndləri viran 

etdikdən, əhaliyə divan tutduqdan sonra, götürdükləri çoxlu əsirləri Culfa bərə-  
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si ilə Arazdan keçirərək aparmışdılar (2,  s. 82). 

Göründüyü kimi, hələ çaylar üzərində iri körpülər salınmamışdan 

əvvəlki dövrlərdə bərə nəqliyyatından geniş istifadə edilmişdir. Eyni zamanda 

həmin vaxtlar çayları keçmək üçün girmə, keçələt və suvatlardan istifadə 

edilirdi. Bu dövrdə Azərbaycanın iri çaylarında yaz daşqınları olmayan 

dövrlərdə çayı piyada, atla və ya araba ilə keçmək üçün girmə, keçələt və 

suvatlar daha əlverişli sayılırdı. Adətən, onlar təhlükəsizliyi və rahatlığı 

dəfələrlə yoxlanılandan sonra suyun dayaz və ensiz yataqlarında salınır, hələ 

körpülərin olmadığı zamanlarda rəvan əlaqə vasitəsi kimi xalqın köməyinə 

çatırdı (19, s. 249). Ancaq bu nəqliyyat vasitələri, o cümlədən bərə nəqliyyatı 

primitiv olduqlarından, istifadə zamanı müxtəlif çətinliklər yaratdığından və 

böyük əziyyət bahasına başa gəldiyindən insanlar çay maneələrini aradan 

qaldırmaq üçün daha asan, məqsədəuyğun, sərfəli, əlverişli vasitələrdən və 

üsullardan istifadə etməyə çalışmışlar. Belə vasitələrdən biri və ən başlıcası isə 

çayların üstündən salınan körpülər olmuşdur. Beləliklə, maneələri aradan 

qaldırmaq üçün qədim zamanlardan başlayaraq ayrı-ayrı şəxslər, imkanlı 

adamlar, müxtəlif səviyyəli dövlət məmurları, hətta hökmdarlar tərəfindən 

çayların üzərində körpülər salınmağa başlanmışdır. Hətta bu iş dövlət siyasəti 

səviyyəsinə qədər yüksəlmiş, hökmdarlar da körpülər salınmasına diqqət 

göstərmişlər. Qaynaqlardan məlumdur ki, VII-X yüzilliklərdə Azərbaycanda  

körpü tikintisi ərəb və yerli hakimlərin diqqət mərkəzində olmuşdur. Çünki iri 

qoşun birləşmələrinin hərəkəti, yerdəyişməsi,  xarici əlaqələrin inkişaf etməsi 

və genişlənməsi köhnə körpülərin yenidən qurulmasını, yeni iri körpülərin 

tikintisini tələb edirdi (5,  s. 12). Qeyd etmək lazımdır ki, qədim və orta əsr 

dövlət başçılarının qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri də körpülər 

saldırılması olmuşdur. Səlcuq sultanlarından Alp Arslan və Məlikşahın vəziri 

olmuş Xacə Nizamülmülk şahların yerinə yetirəcəyi vəzifələrdən bəhs edərkən 

iri çayların üzərində körpülər saldırılmasını xüsusi qeyd etmiş və digər işlərlə 

yanaşı, bunu da onun adının əbədi qalması, ona həmişə xeyir-dua oxunması, 

savabının o dünyada verilməsi vədi ilə dəyərləndirmişdir (12, s. 33). 

Qeyd etmək lazımdır ki, körpülərin salınmasında ilk vaxtlar ağac və 

taxta materiallarından istifadə edilmişdir. Bu zaman çayın ən dar yerindən hər 

iki sahili birləşdirən qoşa, bəzən də üçəm tirlər atır, onların üzərinə köndələn 

şəkildə xırda ağac parçalarını yan-yana bənd etməklə primitiv körpü – 

―addamac‖ düzəldirdilər. Çayın yatağı enli olduqda, içərisinə çay daşları 

doldurulmuş, əhali arasında ―qoysara‖ adlanan  iri hörmə səbətləri çay 

yatağına yerləşdirir, üstünə tirlər ataraq körpü düzəldirdilər. Bu məqsədlə iri 

sal daşlardan da istifadə edilirdi. Adətən, təkərli nəqliyyat vasitələrinin və 

qoyun sürülərinin keçməsi üçün düzəldilən keçidlərdə tirlərin üstünə çubuq 

çəpərə qoyur, üzərini ot, saman və ağac şaxları ilə örtüb torpaqlayırdılar. 

Azərbaycanın bütün bölgələri üçün səciyyəvi olan bu primitiv əlaqə vasitələri 

çox davamsız olur və tez-tez sıradan çıxırdı (1, s. 289-290; 19, s. 248). Məhz 

bu səbəbdən, həmçinin zaman keçdikcə bu körpülər tələbatı ödəmədiyi, güclü 

sel sularına, ağır yüklərə və s. davam gətirmədiyi üçün onları daşdan və bişmiş 

kərpicdən inşa edilən körpülər əvəz etməyə başladı. Beləliklə, digər ölkələrdə 

olduğu kimi Azərbaycanda, o cümlədən onun ayrılmaz tərkib hissəsi və qədim 

mədəniyyət mərkəzlərindən olan Naxçıvan bölgəsində də tələbata uyğun 

olaraq kiçik və böyük ölçülü möhtəşəm körpülər inşa edilməyə başladı.  
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Məlumdur ki, bütün Azərbaycan ərazisi Böyük İpək yolunun və onun 

qollarının keçdiyi əsas ərazilərdən biri olmuşdur. Azərbaycanın, həmçinin 

Naxçıvan bölgəsinin coğrafi cəhətdən çox əlverişli bir mövqedə, yəni 

Asiyadan Avropaya gedən və əksinə hərəkət edən ticarət yolunun kəsişdiyi 

nöqtədə yerləşməsi ölkəmizi dünya ticarəti mövqeyinə çıxarmışdı (7, s. 74). 

Böyük İpək Yolu ilə Şərqdən Qərbə və əksinə hərəkət edən ticarət 

karvanlarının gediş-gəlişini rahatlaşdıran, həm də bələdçilik edən, onlara 

kompas kimi yol göstərən, istiqamətlərini müəyyənləşdirən bu körpülər ərazidə 

baş verən bir sıra tarixi hadisələrin şahidlərinə çevrilmişlər.  

Orta əsrlər zamanı Naxçıvan ərazisindən keçən ticarət  yolları əsasən 

Ordubad ərazisindən başlayaraq Araz çayı boyunca qərbə doğru uzanaraq 

Sədərəyə qədər getmiş, oradan Osmanlı imperiyası sərhədlərinə daxil olmuş və 

Avropada başa çatmışdır. Bu yolla hərəkət edən ticarət karvanları, həm də 

onunla əks tərəfə – Şərqə doğru hərəkət etmişlər. Həmçinin, Araz boyu gedib 

gələn karvanlar müəyyən yerlərdə Araz çayını keçərək cənuba, eyni zamanda 

şimala doğru da hərəkət etmişlər. Ona görə də hələ qədim dövrlərdən 

başlayaraq Araz çayının üzərində bir neçə yerdə körpülər salınmışdı. Bu  

körpülər haqqında bəzi Antik dövr müəllifləri, o cümlədən Vergili və Tatsit 

maraqlı məlumatlar vermişdir. Hətta Vergilinin yazdığına görə Araz çayı o 

qədər sürətli axırdı ki, üzərində körpü tikmək mümkün deyildi – ―Araz 

körpüləri sevmir‖ (8,  s. 228). 

Araz çayının sahili ilə hərəkət edən karvanlar yol boyu bir sıra yerlərdə 

təbii maneələrlə rastlaşdıqları və bu maneələr onlara çətinliklər törətdiyi üçün 

həmin maneələri aradan qaldırmaqdan ötrü tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu 

maneələr içərisində ilk növbədə şimaldan cənuba doğru axaraq Araz çayına 

qarışan çayları xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Buna görə də ölkədaxili və xarici 

ticarət əlaqələrini çətinləşdirən bu təbii maneələri aradan qaldırmaq, 

Azərbaycan ərazisindən keçərək qitələrarası ticarət marşrutlarında karvanların 

rahat gediş-gəlişini təmin etmək üçün bu çaylar üzərində möhtəşəm körpülər 

salınırdı (4, s. 119). Bu məqsədlə inşa edilən körpü nümunələrinə Naxçıvan 

bölgəsində tez-tez rast gəlinir. Belə ki, Naxçıvan bölgəsinin çayları, o 

cümlədən Arpaçay, Naxçıvançay, Əlincəçay, Gilançay, Vənəndçay və s. 

şimaldan cənuba doğru axaraq Araza qovuşduğu üçün şərqdən qərbə və əksinə 

hərəkət edən ticarət karvanları bu çayları mütləq keçməli idilər. Bu çaylar isə 

ilin əksər vaxtlarında, xüsusilə yaz və payız vaxtlarında yağışlar yağması 

səbəbindən kifayət qədər sulu olduqları üçün onları adlayıb keçmək böyük 

çətinlik törədirdi. Ona görə də bu çayların üzərində müxtəlif yerlərdə körpülər 

salınırdı. Bu körpülər təkcə ticarət karvanlarının və əhalinin  rahatlığını təmin 

etmək üçün deyil, həm də hərbi məqsədlərlə salınırdı. Qədim yunan 

müəlliflərindən Herodot və Ksenofontun məlumatlarından aydın olur ki, 

Azərbaycan, o cümlədən Naxçıvan ərazisində orduların keçməsi üçün də 

körpülər inşa olunmuşdu (8,  s. 228). 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan xalqının adət və ənənələri sırasında 

xeyirxahlıq məqsədilə yol saldırılması, kəhrizlər qazdırılması, su xətləri çəkdi-

rilməsi, körpülər tikdirilməsi və s. bu kimi işlər görülməsi bəyənildiyindən və 

təqdir edildiyindən bir sıra insanlar bu cür işlərlə məşğul olmuş, o cümlədən 

körpülər inşa etdirmişlər. Həmçinin, bütöv bir yaşayış məskəninin əhalisinin 

gücü və vəsaiti ilə inşa etdirilən körpülər də olmuşdur.  
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Körpülər inşa edilərkən bunun üçün münasib yerlər seçilirdi. Bu zaman 

çayların üzərində salınacaq körpülərin yüzillər boyu üzərindən o tay bu taya 

keçəcək böyük karvanların, saysız orduların, ağır köçlərin, sürü və ilxıların 

yükünə dözməsi, altından axan suların aşınmalarına, sellərin dağıdıcı 

zərbələrinə tab gətirmələri nəzərə alınırdı. Bunun üçün hər şeydən öncə 

mühəndis qurğusu olan körpünün möhkəmliyi ilkin olaraq seçilən yerdən asılı 

idi və burada əsas tələb körpü dayaqları üçün təbii özüllərin – qayalıqların 

olması sayılırdı (5, s. 139). Bu cəhətdən çay yataqlarındakı qayalar ən davamlı 

təbii özüllər olduğundan onların olduğu bu yerlər körpülərin inşası üçün ən 

əlverişli yer kimi seçilir və körpünün dayaqları, dalğayaranları bu qayalar 

üzərində tikilirdi. Məhz bu səbəbdən də, yəni iri həcmli körpülərin dayaqları 

müxtəlif məsafələrdə yerləşən qayalar üzərində inşa edildiyindən onların 

tağları bəzən böyük, bəzən isə kiçik olmaqla müxtəlif ölçülü olurdu.  

Azərbaycan ərazisində körpülərin salınması zərurətindən bəhs edən 

AMEA-nın müxbir üzvü C.Qiyasi qeyd edir ki, mürəkkəb relyefli yer 

quruluşu, ərazisində çayların sıx şəbəkəsi Azərbaycanda çoxlu körpülər 

tikilməsinin ilkin amilləridir. Ölkə daxili ilişgiləri çətinləşdirən təbii maneələri 

azaltmaqla yanaşı, Azərbaycan ərazisini kəsib keçən qitələrarası ticarət 

marşrutlarında da rahat gediş-gəlişi təmin etmək üçün körpülər salınması 

zəruri idi. Bu səbəblərdən qonşu ölkələrlə müqayisədə, Azərbaycanın zəngin 

körpüsalma ənənələri olmuşdur. Azərbaycanın istər güney, istərsə də quzey 

bölgələrində qalan bir sıra körpülər nadir memarlıq-mühəndis əsərləri sayılır 

(5,  s. 134). 

Bölgə əhalisinə və ərazidən keçən ticarət karvanlarına xidmət etmək 

məqsədi ilə orta əsrlər zamanı salınmış həmin körpülərdən zəmanəmizədək 

nisbətən salamat və ya dağılmış vəziyyətdə gəlib çatanlar da vardır. Belə 

körpülərdən biri də Naxçıvan bölgəsinin böyük çaylarından olan Əlincəçay 

üzərində, indiki Culfa rayonunun Qazançı kəndinin cənub tərəfində orta əsrlər 

zamanı şərq memarlıq üslubunda inşa edilmiş bir aşırımlı körpüdür. 

Tədqiqatçıların fikrincə, Azərbaycan ərazisində mövcud olan körpülər çayın 

yerləşdiyi ərazinin relyef quruluşu və hövzənin enindən asılı olaraq bir – on 

beş aşırımlı olub, uzunluğu 200 metrə çatır (7, s. 75). Qazançı körpüsü bu 

körpülərdən bir aşırımlı körpülər qrupuna aiddir.  

Rayon mərkəzindən 43 kilometr şimalda, Əlincəçayın sağ sahilində 

yerləşən, adını Bulqar türk tayfalarından alan (13, s. 433-434; 22, s. 23; 23, s. 

35) Qazançı kəndi qədim və orta əsrlər dövrünə aid tarix-mədəniyyət abidələri 

ilə zəngindir. Ərazisində eramızdan əvvəl III-I minilliklərə aid möhtəşəm 

müdafiə qalasının (10, s. 262), IX-XVIII əsrlərə aid yaşayış yerinin (11, s. 

262), biraşırımlı körpünün və başqa bir körpünün qalıqlarının  qalması kəndin 

zəngin tarixi keçmişindən xəbər verir.  

Qazançı körpüsü inşa edilərkən coğrafi şərait, bütün təbii amillər nəzərə 

alınmış, beləliklə onun üçün çox əlverişli bir yer seçilmişdir. Çünki körpülərin 

inşası zamanı tikinti materialı kimi əsasən yaxınlıqdakı dağların daşlarından 

istifadə edilməsi, bu inşaat materialının isə bütün Naxçıvan ərazisində olduğu 

kimi Qazançı kəndində və ətraf  ərazilərdə də çoxlu çeşidinin bolluğu körpü 

salan sənətkarlara körpülərin müxtəlif formalarda inşa edilməsi və bu zaman 

quraşdırılma üsullarına yaradıcı yanaşmaları üçün geniş imkanlar yaradırdı. 

Qazançı körpüsü də inşa edilərkən onun salınacağı yer və ətrafdakı dağlarda 

olan daş tikinti materialları, xüsusilə bu materialların yaxınlıqda yerləşməsi 
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çox dəqiq qiymətləndirilmiş, düzgün olaraq nəhəng və möhtəşəm biraşırımlı 

körpü yaradılmasına qərar verilmişdir.  

Akademik Ə.Salamzadənin ―Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində 

ən qiymətli körpülərdən biri‖ (15, s. 58) kimi dəyərləndirdiyi, yerli əhali 

arasında ―Qozbel körpü‖ adı ilə tanınan bu körpü yaradıldığı vaxtdan keçən 

müddət ərzində müəyyən qədər aşınmalara məruz qalsa da, zəmanəmizədək 

nisbətən salamat vəziyyətdə gəlib çatmışdır. Keçən yüzillikdə nəqliyyat üçün 

yararsız olsa da, çayda suyun çox olduğu vaxtlarda həmin ərazidə hərəkət edən 

insanlar və heyvan sürüləri bir sahildən o biri sahilə keçmək üçün bu körpüdən 

yararlanırdılar. Dayaqları arasındakı məsafə 10,85 metr, eni 3,55-3,95 metr, ən 

hündür yeri 8,80 metr olan körpü az yonulmuş çapma daşlardan inşa olunmuş, 

tağların haşiyəsi və arxivoltu (körpünün tağını profillə və yaxud xüsusi hörgü 

ilə çərçivəyə alan çıxıntılı haşiyə) təmiz yonulmuş qumdaşı ilə işlənmişdir. 

Buna görə də tağların kənarı körpü divarının yonulmamış səthindən 

fərqlənərək onun konstruksiyasını nəzərə çatdırır (11,  s. 262). 

Qazançı körpüsü Azərbaycanın ―qozbel‖ körpülər tipinə aiddir. Körpü-

nün dayaqları çayın sahillərində təbii özüllər – iri qayalar üzərində oturdul-

muşdur. Çünki hələ qədim və orta əsrlər dövründən körpülər inşa edilərkən on-

ların konstruktiv sistemi çay yataqlarındakı qayalar davamlı təbii özüllər oldu-

ğu üçün bu möhkəm dayaqlar arasında qurulan tağbənd aşırımlarından yaradı-

lırdı. Bu təbii qaya özüllər körpülərin möhkəmliyini və davamlılığını təmin et-

məklə bərabər, həm də körpünü olduğu yerə, təbii landşafta birbaşa bağlayırdı. 

Bu zaman körpünün orta üfüqi hissəsi bir qayda olaraq pandus (tikintilərdə 

pilləkən əvəzinə istifadə edilən maili yeniş yol) şəklində sahilə yenirdi. Bu 

fənd azaşırımlı körpülərə ―qozbel‖ biçim verirdi. Belə biçim təbiətə bağlılıq, 

tikinti materiallarına qənaət baxımından əlverişli olmaqla aramsız sellərə qarşı 

da daha dayanıqlı olurdu (5, s. 139). Xalqımızın keçmiş körpüsalma ənənələri-

ni və təcrübəsini parlaq surətdə əks etdirən (19, s. 249) Qazançı körpüsü də bu 

tələblərə uyğun inşa edildiyindən elmi ədəbiyyatda və xalq arasında ―Qozbel 

körpü‖ kimi dəyərləndirilir. 

Körpü Qazançı kəndindən keçən, şərqdən qərbə və əks istiqamətdə hərə-

kət edən, Araz çayı sahillərində Böyük İpək yolunun əsas marşrutlarına bir-

ləşən ticarət karvanlarına xidmət etmişdir. Həmçinin orta əsrlər dövründə baş 

verən feodal  müharibələri zamanı ərazidə hərəkət edən qoşun  birləşmələri, 

Qazançı kəndinin və ətraf yaşayış məskənlərinin əhalisi də orta əsrlər zamanı 

və sonrakı dövrlərdə bu körpüdən yararlanmışlar.   

Şərq memarlıq üslubunda inşa edilən və Azərbaycan ərazisində zəmanə-

mizədək müəyyən qədər salamat vəziyyətdə gəlib çatan biraşırımlı körpülərin 

möhtəşəm nümunələrindən olan körpünün üzərində epiqrafik sənəd – kitabə 

olmadığı üçün onun inşa tarixi haqqında sanballı və dəqiq elmi fikir söyləmək 

mümkün deyildir. Yerli əhali arasında da körpünün inşa tarixi ilə əlaqədar 

əsaslı bir fikir yoxdur. Ancaq yaşlı sakinlərin  fikrincə, körpü I Şah Abbasın 

dövründə inşa olunmuşdur. Bəzi ədəbiyyat materiallarında (6, s.32; 14, s.70) 

körpünün 1551-ci ildə inşa edilməsi haqqında məlumat verilsə də, bu tarixin 

hansı qaynağa əsasən söyləndiyi məlum olmadığı üçün onun heç bir elmi əsası 

yoxdur. Bütün bunlarla yanaşı tikinti texnikasına və memarlıq-konstruktiv 

quruluşuna əsasən körpünü bu qəbil abidələrin tikintisinin geniş miqyas aldığı 

XVII əsrə, daha dəqiq desək həmin əsrin əvvəllərinə, Səfəvi hökmdarı I Şah 

Abbasın hakimiyyəti illərinə (1587-1629-cu illər) aid etmək olar.  
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 Nахçıvаn ərаzisində оrtа əsrlər zаmаnı inşа еdilmiş bir çох аbidələr, о 

cümlədən məscidlər, hаmаmlаr, körpülər, göllər və s. Səfəvilər dövlətinin ən 

qüdrətli hökmdarlarından I Şаh Аbbаsın аdı ilə əlаqələndirilir və hətta el ara-

sında ―Şah Abbas məscidi‖, ―Şah Abbas körpüsü‖ və s. adlandırılır. Nахçıvаn 

Muxtar Respublikasının əhаlisi аrаsındа indi də bеlə bir fikir vаrdır ki, I Şаh 

Аbbаsın hаkimiyyəti dövründə (1587-1629-cu illər) Аzərbаycаndа müхtəlif 

təyinаtlı 999 аbidə tikdirilmişdir (18, s. 37). Hətta bu fikir elmi ədəbiyyatda da 

öz əksini tapmışdır (21, s. 125). Bu аbidələrin sаyının kоnkrеt оlаrаq 1000 

dеyil, 999 kimi ifаdə оlunmаsı I Şаh Аbbаs dövründə Səfəvi-Оsmаnlı mühаri-

bələri nəticəsində Аzərbаycаnın siyаsi, iqtisаdi, hərbi vəziyyətinin аğır оlmаsı-

nа bахmаyаrаq ölkədə quruculuq işlərinə yüksək dərəcədə fikir vеrilməsi, bu 

rəqəmin dаhа əzəmətli səslənməsi və sоnsuzluğа dоğru gеtməsi ilə əlаqədаrdır. 

Bu səbəbdən də Naxçıvanda bir sıra memarlıq abidələri, o cümlədən körpülər 

Şаh Аbbаsın аdı ilə tanınır. Məsələn, Ordubad rayonunun Aza və Darkənd 

kəndlərini birləşdirən beş aşırımlı möhtəşəm körpü, Yuxarı Əylis kəndindəki 

körpülərdən biri el arasında ―Şah Abbas körpüsü‖ adlandırılır (18, s. 114-116, 

118-119). Məhz buna görə də Şah Abbasın adını daşımasa da, Qazançı 

körpüsünün də onun hakimiyyəti dövründə inşа еtdirilməsi еhtimаl оlunur.  

Bəzi ədəbiyyat materiallarında körpü haqqında qısa da olsa müəyyən 

məlumatlara rast gəlinir. Məsələn, Naxçıvan xanlığının Rusiyaya ilhaq edilmə-

sindən az sonra bölgədə olmuş və Naxçıvan əyaləti haqqında 1833-cü ildə 

Sankt-Peterburqda dəyərli əsər nəşr etdirmiş rus məmuru V.Qriqoryev bölgə-

dəki çaylardan bəhs edərkən Əlincəçaydan da söhbət açır və Qazançı körpüsü 

haqqında məlumat verir. O yazır: ―Qazançı kəndi yaxınlığında Əlincəçay üzə-

rində bir hündür tağ şəklində yonulmuş daşdan inşa edilmiş körpü vardır. Bir 

vaxtlar Təbrizdən Şuşaya və başqa yerlərə gedən karvan yolu bu körpüdən 

keçirdi‖ (25, s. 11-12). V.Qriqoryevin Qazançı körpüsü haqqında söylədiyi bu 

fikir 1836-cı ildə Sankt-Peterburqda nəşr olunmuş ―Обозрение Российских 

владений за Кавказом‖ kitabında olduğu kimi təkrar olunmuşdur (26, s. 307). 

Azərbaycanda orta əsrlər zamanı ticarətin inkişaf tarixini öyrənən tədqiqatçılar 

da bu fikirdədirlər ki, Təbrizdən Qara dəniz vasitəsilə Avropaya gedən yol 

Naxçıvandan keçirdi. Bu yol ən qısa yollardan biri sayılırdı. Naxçıvan və Culfa 

tərəfdən keçən körpülər bu yolu xeyli rahatlaşdırırdı (3, s. 33). 

         V.Qriqoryev əsərində qeyd edir ki, əvvəllər İrandan gələn ticarət karvan-

ları Əlincəçay mahalından keçərək Qarabağa və Cənubi Qafqaz ölkəsinin digər 

şərq əyalətlərinə gedirdi (25, s. 76). Bir sıra tarixi məlumatlar təsdiq edir ki, bu 

yol XIX yüzillikdə də fəaliyyət göstərirmiş və həmin vaxt insanlar bu yoldan 

istifadə edirmişlər. Məsələn, görkəmli rus diplomatı və şairi A.S.Qriboyedov 

əsir düşmüş rus əsgərlərini müşaiyət etmək üçün 4 sentyabr 1819-cu ildə Təb-

rizdən çıxır və 6 gündən sonra Naxçıvana gəlir. O Naxçıvandan Tiflisə kəsə 

yolla getməyi qərara alır və Əlincəçay mahalından keçən həmin yolla gedərkən 

11-13 sentyabr 1819-cu il tarixində Qazançı kəndində qalır. A.Qriboyedov 11 

sentyabr 1819-cu ildə Qazançı kəndindən S.İ.Mazaroviçə göndərdiyi raportda 

bu haqda yazır: ―Biz dağlara qalxdıq, bir neçə saatlıq yoldan sonra, zənnimcə, 

dörd yarım fərsəng keçib, məşhur İlanlı dağın yanına çatdıq. Biz buradan Qa-

zançı adlanan kəndə qalxdıq‖ (10, s. 15-16; 24, s. 462-463). Deməli Qriboye-

dov həmyerlilərini Naxçıvan – Əlincəçay boyunca Qazançı kəndi istiqamətin-

də müşayiət etmiş, sonralar Qarabağ və Gəncədən keçib Tiflisə getmişdir. Gö-

ründüyü kimi, A.S.Qriboyedov V.Q.Qriqoryevin qeyd etdiyi ticarət-karvan yo-
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lundan istifadə etmiş və qısa yolla Tiflisə yetişmişdir. Heç şübhəsiz ki, həmin 

vaxt görkəmli diplomat ticarət karvanları kimi Qazançı körpüsündən də 

keçmişdir.     

Naxçıvan və İrəvan xanlıqlarının Rusiyaya ilhaq edilməsini rəsmiləşdi-

rən və 10 fevral 1828-ci ildə Rusiya ilə İran arasında imzalanan Türkmənçay 

müqaviləsindən sonra ərazidə olan rus məmuru İ.Şopen 1852-ci ildə Sankt-

Peterburqda nəşr etdirdiyi kitabında yazır ki, Qazançı kəndində yaxşı vəziyyət-

də qalmış körpü vardır (28, s. 325). Bu məlumatdan aydın olur ki, XIX yüzilli-

yin 20-ci illərinin sonu – 30-cu illərinin əvvəllərində Qazançı körpüsü cüzi 

aşınmalara məruz qalsa da əsasən salamat vəziyyətdə olmuşdur. Deməli, hə-

min vaxt körpüdən istifadə olunmuşdur. Həmçinin kitabda yazılanlardan aydın 

olur ki, İ.Şopen Naxçıvanda olarkən mindən artıq ailə yaşayan Qazançı kən-

dində olduqca möhkəm və davamlı karvansara da olmuşdur (28, s. 325). İ.Şo-

pen əsərinin başqa bir yerində Əlincəçay mahalındakı körpülərdən bəhs edər-

kən yenə də Qazançı körpüsündən bəhs edir və yazır ki, Qazançı kəndinin qar-

şısında Əlincə çayı üzərində bünövrəsi kobud daşdan olan bir tağdan ibarət daş 

körpü vardır (28, s. 724). 

 Naxçıvanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin elmi katibi Mirbağır Mir-

heydərzadə ―Azərbaycanı öyrənmə yolu‖ məcmuəsində 1930-cu ildə nəşr 

etdirdiyi ―Əbrəqunus dairəsi məşhur Əlincə çayı sahilində vaqe bir neçə 

kəndlərin və Əlincə qalasının tədqiqi‖ məqaləsində Qazançı kəndi haqqında 

bəhs edərkən orada olan memarlıq nümunələrindən biraşırımlı körpünün də 

adını çəkir: ―Qazançı kəndi 107 evdir. Kişisi 130, qadını 117, uşaqları 147 

nəfərdir. Qazançı kəndi ehtimal var ki, Qazan xanın adı ilə adlanmış ola. 

Kövşənlərinin cənub-qərbi Məzrədir, bu yerdə təbii buzxana vardır. Şimalı Qul 

dərəsi, şərqi Pir dərəsi, Dingə daşıdır. Qazançının yanında, Əlincə çayının 

üstündə əski zamanlardan qalmış daşdan bir körpü vardır. İndi bu körpüdən 

keçilib Anzırlar və başqa kəndlərə gedilir. Qazançıya məxsus, kəndin şimal-

qərbində daşdan təbii bir qala vardır. Bu qalada yer altı ilə çaydan su 

gətirməkdən ötrü yol vardır. Süni surətdə yaradılmış mühafizə səngərləri var. 

Kənd əhli fəqir və yoxsuldurlar. İşləri əkinçilik və bir az da üzüm bağları 

bəsləyib yetişdirməkdir. Məhsulları arpa, buğda, üzümdür. Torpaqları münbit 

və yaxşıdır‖ (9, s. 80). 

Qazançı körpüsü indiyədək tədqiqatçılar tərəfindən geniş və sistemli 

tədqiqat obyektinə çevrilməmişdir. Onun haqqında bəhs edən tədqiqatçılar qısa 

məlumat verməklə kifayətlənmişlər. Körpü haqqında ilk məlumat verən 

tədqiqatçılardan biri akademik Ə. Salamzadədir. 1958-ci ildə nəşr etdirdiyi 

kitabında XVI-XVII əsrin ictimai binalarından bəhs edərkən yazır ki, ―öz 

quruluşu etibarı ilə bu dövrün körpülərindən fərqlənən abidələrdən biri 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində olan Qazançı kəndinin yaxınlı-

ğında 1551-ci ildə inşa edilmiş biraşırımlı ―qozbel körpü‖dür‖ (14, s. 70). 

Göründüyü kimi, alim körpü haqqında bir cümlə ilə məlumat vermiş, hətta 

onun inşa tarixini də dəqiqliyi ilə qeyd etmişdir. Ancaq abidənin üzərində onun 

inşa tarixi haqqında dəqiq, ətraflı məlumat verə biləcək kitabə olmadığı üçün 

bu tarixin nəyə əsasən söyləndiyi məlum deyildir. 

Akademik Ə.Salamzadənin Azərbaycanın görkəmli memar və alimlərin-

dən akademik M.Hüseynov və sənətşünaslıq doktoru L.Bretanitski ilə birlikdə 

1963-cü ildə rus dilində nəşr etdirdikləri ―Azərbaycan memarlıq tarixi‖ mono-

qrafiyasında da Qazançı kəndindəki Qozbel körpü haqqında məlumata rast gə-
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lirik: ―Qozbel körpü Azərbaycanın kiçik körpülərinin ən yaxşı nümunələrindən 

biridir. Körpü ətrafdakı dağlardan qoparılmış və yonulmuş dağ daşlarından 

inşa edilmişdir. Məhəccəri (parapeti) və arxivoltu  təmiz yonulmuş əhəng 

daşından hazırlanmışdır (27, s. 296).  

Bundan bir neçə il sonra akademik Ə. Salamzadə sənətşünaslıq doktoru 

K. Məmmədzadə ilə 1985-ci ildə  müştərək nəşr etdirdikləri ―Azərbaycan 

memarlığının Naхçıvan məktəbi abidələri‖ adlı  çox sanballı monoqrafiyada da 

Qazançı kəndindəki körpü haqqında qısa şəkildə bəhs edirlər və yazırlar ki, 

Əlincəçayın üzərində salınmış bu körpü yerli əhali arasında ―Qozbel körpü‖ 

adı ilə məşhurdur. XVI əsrə aid edilən bu körpü hazırda da yerli əhali tərəfin-

dən istifadə olunur. Doğrudur, müasir nəqliyyat üçün o, az yararlıdır. Bununla 

belə o, Azərbaycanın kiçik körpülərinin ən yaxşı nümunəsi sayılır (16, s. 231). 

Körpü zaman keçdikcə təbii qüvvələrin təsirindən, xüsusilə keçən yüzil-

likdə baxımsız qaldığından müəyyən aşınmalara məruz qalmış, bəzi yerləri 

uçub dağılmışdı. Ona görə də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri Vasif Talıbovun tapşırığı ilə 2018-ci ilin iyul ayında körpüdə əsaslı bərpa 

işlərinə başlanmışdır. Bərpa işlərinə başlanarkən ilk növbədə körpünün ətrafı 

təmizlənmişdir. Bundan sonra məlum olmuşdur ki, körpünü tikmək üçün yer 

seçilərkən körpüsalma ənənələrinə uyğun olaraq təbii amillər nəzərə alınmış, 

körpü demək olar ki, bütöv bir nəhəng qayanın üzərində inşa edilmişdir. Onun 

hər iki tərəfi qayanın üstündə oturdulmuşdur. Bu da körpünün sel sularına və 

digər təbiət hadisələrinə qarşı davamlılığını artırmışdır. Ancaq körpünün 

oturacaq hissəsində elə bir ciddi aşınma olmasa da, zaman keçdikcə sel, qar və 

yağış sularının təsirindən körpünün sağ tərəfində təxminən 10 metr hissəsinin 

üst qatının divar hörgüləri, sol tərəfində isə sahilə qədər 30 metr hissəsi tama-

milə yuyulub dağılmışdı.  

Bərpa işlərinə başlandıqdan sonra körpüdə və ətrafında bir sıra işlər 

həyata keçirilmişdir. Körpünün sol tərəfində dağıntıya məruz qalmış 30 metr 

hissədə yer qatı səviyyəsi ilə körpünün üst qatı səviyyəsinə qədər hər iki 

tərəfdən divarlar hörülmüş, sağ tərəfdə isə, sağ sahildəki, yol ilə birləşmə 

hissəsinin üst qatdakı divarları orijinallıq saxlanmaqla bərpa edilmişdir. Hətta 

Naxçıvan-Ərəfsə yolundan körpünün yerləşdiyi əraziyə asfalt yol çəkilmişdir. 

Yeni çəkilən yol körpüdən cənub tərəfdə əsas yoldan ayrılır və körpünün 

yanından keçərək şimalda əsas yola birləşir. Yeni çəkilən yolun sahil boyu 

kənarlarında sürüşmənin qarşısını almaq, güclü sel sularının, daşqınların 

yaranması zamanı körpünün təhlükəsizliyini təmin etmək üçün digər tədbirlər 

həyata keçirilmişdir. Körpünün hər iki tərəfində, Əlincəçayın sağ və sol 

sahilində geniş miqyaslı sahilbərkitmə işləri aparılmışdır. Dəmir-betondan 50 

metr uzunluğunda istinad divarı salınmışdır və onun üzəri dağ daşları ilə 

üzlənilmişdir.  

Tikintisində müxtəlif həcmli çay və dağ daşları, bərkidici material kimi 

isə əhəng məhlulundan istifadə edilən biraşırımlı körpünün bərpası zamanı 

onun yükdaşıyan hissəsinin aşınmış daşları tamamilə dəyişdirilərək yeniləri ilə 

əvəz olunmuş, daşların arası təmizlənərək əhəng məhlulu ilə doldurulmuş və 

keyfiyyətli şəkildə yenidən bərkidilmişdir. Körpünün qərb tərəfdən yol ilə 

birləşən hissəsi orijinallığı saxlanılmaqla yüksək şəkildə bərpa edilmişdir. 

Həyata keçirilən bu tədbirlər nəticəsində körpünün uçub dağılmış təxminən 40 

metr hissəsi bərpa olunaraq uzunluğu ilkin şəklinə, yəni 50 metrə 
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çatdırılmışdır. Bütün bu işlərin yerinə yetirilməsində əsasən körpünün inşa 

edildiyi yerli dağ daşlarından istifadə olunmuşdur.  

Uzun müddət baxımsız qaldığından heç bir bərpa və təmir işləri 

aparılmadığından körpünün yol hissəsinin kənarlarında, yolun sağ və sol 

hissəsində düzəldilmiş məhəccərlərin böyük bir hissəsi aşınaraq uçub 

dağılmışdı. Məhəccərlərin hazırlandığı sarımtıl rəngli dağ daşı ətraf dağlarda 

olmadığı üçün onları bərpa etmək üçün lazım olan eyni material Qazançı 

kəndindən təxminən 10 kilometr şimalda yerləşən Milax kəndi ilə Ərəfsə 

kəndinin arasında yerləşən və yerli əhali tərəfindən ―Ağ sal‖ adlandırılan 

qayalıqda aşkarlanmışdır və həmin daşlar oradan gətirilmişdir. Həmin daşlar 

yonularaq üst-üstə iki cərgədə, hündürlüyü 80 santimetr, eni 45 santimetr 

olmaqla hörülmüş və məhəccərlər bərpa edilmişdir. Beləliklə, körpünün şimal 

və cənub kənarlarında salamat qalmış məhəccərlərə toxunulmamış, təxminən 

100 metr uçub dağılmış məhəccər isə bərpa olunaraq əvvəlki görkəminə 

qaytarılmışdır. Körpünün məhəccərləri ilə bərabər sütun və karnizi də ―Ağ 

sal‖dan gətirilmiş daşlarla işlənmişdir.  

Məhəccərlərin xaricindən götürüldükdə körpünün eni bütövlükdə 4 

metrdir. Məhəccərlərarası daxili yol hissəsinin eni isə 3,1 metrdir. Uzunu 50 

metr olan bu yolun döşəmə hissəsi və yeni çəkilən avtomobil yolu ilə birləşən 

sağ və sol istinad divarlarının arasındakı yer, cəmi 350 kvadratmetrlik sahə 

Ordubad rayonu ərazisindən gətirilmiş, qalınlığı 10 santimetr olan sal daşlarla 

üzlənmişdir. Ümumiyyətlə, uzunluğu 50 metr olan körpünün və körpüətrafı 

ərazinin bərpası zamanı 600 kvadratmetrə yaxın sahədə üzləmə işləri 

aparılmışdır. Bundan əlavə yeni salınan asfalt yolun kənarlarına 100 metrə 

yaxın beton bardur daşları düzülmüşdür.  

Bərpa işləri zamanı Əlincəçayın sol sahilində, körpüdən təxminən 20 

metr cənub tərəfdə yerləşən bulaq da təmizlənmiş, ətrafı abadlaşdırılmışdır. 

Ümumiyyətlə, Qazançı kəndinin cənub tərəfində yerləşən və kəndin adı ilə 

―Qazançı körpüsü‖ adlandırılan bu memarlıq abidəsi və onun ətrafı orijinallığı 

saxlanmaqla yüksək səviyyədə bərpa olunmuş, onun əvvəlki görkəmi özünə 

qaytarılmışdır.  

Körpüdə aparılan bərpa işləri 2018-ci ilin noyabr ayında başa 

çatdırılmışdır. Bərpa işləri  başa çatdıqdan sonra körpünün yanında üzərində 

―Qazançı körpüsü. XVII əsrə aid tarix-memarlıq abidəsi‖ sözləri yazılmış 

lövhə qoyulmuşdur.  

30 noyabr 2018-ci ildə Qazançı körpüsü tarixi-memarlıq abidəsi 

bərpadan sonra istifadəyə verilmişdir. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov iştirak 

etmiş, körpünün bərpadan sonrakı vəziyyəti ilə tanış olmuşdur. Tanışlıq 

zamanı Ali Məclisin Sədri körpünün, körpüətrafı ərazinin  saxlanılması, ondan 

istifadə olunması, muxtar respublikada bərpa olunmayan tarixi abidələrin 

müəyyən edilməsi və onlarda bərpa işlərinin aparılması, Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi tərəfindən Qazançı körpüsü haqqında 

tarixi mənbələrdən məlumatların toplanılması və monoqrafiya şəklində nəşr 

olunması, Qazançı körpüsü haqqında materialların və foto-şəkillərin internetdə 

yerləşdirilməsi və tanıdılması barədə tapşırıqlar vermişdir (20).    

Beləliklə, muxtar respublika ərazisində zəmanəmizədək gəlib çatan daha 

bir abidəyə – Culfa rayonunun Qazançı kəndindəki Qozbel körpüyə yeni həyat 

verilərək xalqa qaytarılmışdır. Bununla da körpünün orta əsrlər zamanı və 
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sonrakı dövrlərdə Qazançı kəndinin və ətraf yaşayış məskənlərinin əhalisinin 

həyatında oynadığı əvəzolunmaz rolu bərpa olunmuşdur. 

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində aydın olmuşdur ki, Naxçıvan bölgəsində 

üzərində çoxlu körpü salınan çaylardan biri Əlincəçay olmuşdur. Bu çayın 

üzərində Əlincəçay mahalının Xoşkeşin, Xanəgah, Qazançı və  Ləkətağ 

kəndlərində böyük və kiçik həcmli körpülər salınmışdır (17, s. 19-22). Kənd 

əhalisi ilə söhbətlərimiz, kəndin ərazisində aparılan tədqiqatlarımız əsasında, 

həmçinin indiyədək gəlib çatan qalıqlarına əsasən məlum olmuşdur ki, orta 

əsrlər zamanı Qazançı kəndi ərazisində biraşırımlı körpü ilə yanaşı, 

Əlincəçayın üzərində, kənd əhalisi tərəfindən ―Çay məhəlləsi‖ adlandırılan 

yerdə başqa bir körpü də inşa edilibmiş. Bu körpü  Qazançı kəndinin şimal-

şərq tərəfində salınıbmış və kəndin cənub tərəfindəki ―Qozbel körpü‖dən çox 

böyük imiş. İndiyədək qalan qalıqlarına əsasən bu körpünün yeri müəyyən 

edilmiş, təxmini də olsa ölçüləri götürülmüş, haqqında məlumat toplanmışdır. 

Körpünün çayın sahilində və ortasında qalan qalıqlarına əsasən müəyyən 

edilmişdir ki, onun tağlarının dayaqları arasındakı məsafə təxminən 10 metr, 

ümumi uzunluğu 30 metrdən artıq olmuşdur. İnşasında çaydaşı, yonulmuş yerli 

dağ daşı və bərkidici material kimi əhəng məhlulundan istifadə olunmuş körpü 

haqqında aparılan tədqiqatların nəticəsi olaraq bəzi monoqrafiyalarda və 

məqalələrdə qısa şəkildə məlumat verilmişdir (4, s.123; 17, s. 20; 18, s.124). 

Qazançı kəndindəki bu körpü də ―Qozbel körpü‖ kimi orta əsrlər zamanı 

Əlincəçay mahalı ərazisində şərqdən qərbə və əks istiqamətdə hərəkət edən 

müxtəlif təyinatlı ticarət karvanlarına və ətraf kəndlərin əhalisinə xidmət 

göstərm işdir. Körpü Səfəvi hökmdarı I Şah Abbasın hakimiyyəti illərində 

(1587-1629-cu illər), XVII əsrin əvvəllərində inşa etdirilmişdir. 
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РЕЗЮМЕ 

ГАДЖИФАХРЕДДИН САФАРЛИ 

                                           ГАЗАНЧИНСКИЙ МОСТ 

В статье сделан краткий обзор традиций мостостроения в 

Азербайджане и отмечено, что Нахчыванский регион являлся одним из 

регионов широкого распространения  мостов разного объѐма. Одним из 

таких мостов является находящийся на территории Джульфинского 

района однопролѐтный Газанчинский мост. Этот мост, считающийся 

одним из самых лучших образцов однопролѐтных мостов в 

Азербайджане, служил населению окрестных селений, проходившим 

через эту территорию торговым караванам и т.п. Мост, являющийся 

величественным образцом азербайджанского зодчества средних веков, в 

2018-м году был основательно реконструирован. 

         Ключевые слова: Нахчыван, Газанчы, мост, Газанчинский мост, 

реставрация  
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SUMMARY 

HAJIFAKHRADDIN SAFARLI 

BRIDGE OF GAZANCHI 

The article gives a brief overview on bridging traditions in Azerbaijan 

and it was noted that Nakhchivan region is one of the most widely used areas 

of diverse bridges. One of such bridges is the united bridge in the village of 

Gazanchi in Julfa district. This bridge, which is considered one of the most 

beautiful examples of bridges in Azerbaijan, this bridge is served the 

population of surrounding villages, commercial caravans passing through the 

territory, etc. The bridge, which one of the most magnificent examples of the 

medieval Azerbaijani architecture, and also mainly restored in 2018.  

Key words: Nakhchivan, Gazanchi, bridge, Gazanchi bridge, restore 
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NADĠR ġAHIN DĠNĠ SĠYASƏTĠNƏ OSMANLI DÖVLƏTĠNĠN 

MÜNASĠBƏTĠ 
 

Məqalədə 1736-cı ilin yanvar-mart aylarında Nadir Ģahın Muğan qurul-

tayında Ģah seçilməsindən sonra baĢladığı dini siyasətindən bəhs edilir. Qeyd 

edilir ki, bu, onun taxta çıxması ilə eyni vaxtda gündəmə gətirilmiĢdi. Belə ki, 

hələ tacqoyma ərəfəsində Nadir Ģah Osmanlı dövləti ilə razılığa gələrkən 

məzhəbçiliyin aradan qaldırılması məsələsini irəli sürmüĢ və onu Ģah seçən 

ətrafına qəbul etdirmiĢdir. Daxildə qəbul etdirilsə də, bunu qonĢu Osmanlı 

dövləti ilə həll etmək ilk baxıĢdan mümkün sayılmayacaq bir iĢ idi. Yəni 

qurultayda Nadirin ətrafına toplaĢmıĢ yüksək vəzifəli hakimiyyət dairələri bu 

məsələni qəbul etdilər. Təkcə mollabaĢı Mirzə Əbülhəsən buna etiraz etmidir. 

Lakin onu tezliklə ölümə aparan bu fikirlər heç nəyi dəyiĢdirə bilməmiĢdi.  

Qeyd edilir ki, məzhəbçiliyin aradan qaldırılması məsələsi ilə bağlı 

Nadir Ģahın əsas məqsədi o zaman türk dünyasının aparıcı dövlətlərindən olan 

Osmanlı imperiyası ilə məzhəbçilik müharibələrinə son qoymaq, türk xalqları 

arsında milli və dini daxili birlik yaratmaq olmuĢdur. 

Bu məsələdə razılığa gəlməyi Ġslam dininin qanunlarına zidd olduğunu 

əsas gətirən Osmanlı tərəfi əslində bu anlaĢmanı bilərəkdən pozurdu. Belə bir 

addım sultan sarayının siyasi manevri idi. Yəni Osmanlı dövlətinin yeri 

gələndə onun iĢinə yarayan məzhəb ayrı-seçkiliyini aradan qaldırmağı Ġslam 

dinin qanunlarına zidd sayması elə bu dinin qanunları baxımından düzgün 

deyildi. Bu sultan sarayına istənilən vaxt ƏfĢarlar dövlətini daxildən çalxala-

maq üçün orada yaĢayan sünni məzhəbi tərəfdarlarından istifadə etmək üçün 

lazım idi. Sonda göstərilmiĢdir ki, Nadir Ģahın Türk-Ġslam dünyası üçün həyata 

keçirmək istədiyi dini siyasətinə Osmanlı dövləti dini baxımdan deyil, dövlətçi-

lik maraqları baxımından yanaĢmıĢ, bu isə hər iki türk dövlətinin güclərini 

parçalamıĢ, tez bir zamanda ƏfĢarlar dövlətinin süqutuna, Osmanlı dövlətinin 

isə öz əvvəlki qüdrətini getdikcə itirməsinə gətirib çıxarmıĢdır. 

Açar sözlər: Nadir Ģah, Osmanlı dövləti, məzhəbçilik, din, siyasət, milli 

birlik  
 

GiriĢ. 1736-cı ilin yanvar-mart aylarında Nadir şahın Muğanda keçirdiyi 

tacqoyma mərasimi tarixə bir neçə yeniliyin yazılması ilə düşmüşdür. 

Bunlardan Səfəvilər dövlətinə son qoyulması, Əfşarlar sülaləsinin hakimiyyətə 

gətirilməsi, Nadirin dini siyasətdə dəyişiklik etmək istəyi və s. baş verənlər 

yeni siyasi mənzərənin yaranmasına rəvac vermişdir.  

Sonuncu qeyd etdiyimiz məsələ də Nadirin taxta çıxması ilə eyni vaxtda 

gündəmə gətirilmişdi. Belə ki, zahirdə özünün şah seçilməsini istəməyən Nadir 

xan, əslində bir neçə şərtini ətrafındakılara qəbul etdirdikdən sonra tacqoymanı 

həyata keçirmişdir. Onun qəbul etdirdiyi hakimiyyətinin irsən keçməsi, Səfəvi 
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xanədanından heç kimə etibar edilməməsi və məzhəbçiliyin aradan qaldırılma-

sı [5, s. 82] şərtlərinin ikisinin yerinə yetirilməsi öz-özlüyündə labüd idi. Yəni 

monarxiya dövlətində onsuz da hakimiyyət irsi keçirdi, devrilmiş Səfəvi 

xanədanına mənsub heç kəs şübhəsiz ki, Əfşarların hakimiyyəti zamanı üstün 

tutula bilməzdi. Amma üçüncü şərt sünni və şiə məzhəbləri arasındakı münasi-

bətlərdə dəyişiklik etmək məsələsi tamamilə yeni bir ideyanın gerçəkləşdi-

rilməsi idi. Bu həm də çətin həll ediləsi bir məsələ idi. Daxildə qəbul etdirilsə 

də, bunu qonşu Osmanlı dövləti ilə həll etmək ilk baxışdan mümkün sayıl-

mayacaq bir iş idi. Yəni qurultayda Nadirin ətrafına toplaşmış yüksək vəzifəli 

hakimiyyət dairələri digər iki şərt kimi bu məzhəb məsələsini də qəbul etdilər. 

Təkcə mollabaşı Mirzə Əbülhəsən buna etiraz etmiş, bildirmişdi ki, məzhəb 

məsələlərində şübhəli görünən iddialar qəbul edilə bilməz və onlar möminlərin 

etirazı ilə qarşılaşa bilərlər [5, s. 302]. Lakin onu tezliklə ölümə aparan bu 

fikirlər heç nəyi dəyişə bilməmişdi.  

Nadirin məzhəbçilik məsələsinə tədqiqatçıların münasibəti. Qeyd 

etmək lazımdır ki, Nadirin məzhəbçiliyin aradan qaldırılması məsələsi ilə bağlı 

fikrinə tədqiqatçıların münasibəti birmənalı olmamışdır. Bəzi müəlliflər qeyd 

etmişdir ki, Nadir şiəliyin sünniliklə əvəz edilməsi şərtini irəli sürmüşdür [3, s. 

171; 5, s. 304]. Məsələn, L.Lokart göstərmişdir ki, Nadirin bununla bağlı 

iddiası belə olmuşdur ki, əgər xalq bizim hakimiyyət sürməyimizi istəyirsə, 

adlı-sanlı əcdadlarımızın və peyğəmbərimizin böyük ailəsinin inamına zidd 

olan bu təlimdən imtina etməli və sünni məzhəbinin ardınca getməlidir. Belə 

ki, peyğəmbərin nəslindən olan İmam Cəfər Sadiqin etiqadı xalqın əsl dinidir. 

Onlar bunu həmin cərəyanın başçısı etməlidirlər [3, s. 171]. Müəllifin fikirləri 

bir-birilə ziddiyyət təşkil edir. Yəni əgər Nadir sünniliyi qəbul etməyi və həm 

də İmam Cəfər Sadiqin Cəfərilik təriqətini seçilməsini istəyirdisə, bu mümkün 

deyildi. Çünki Cəfərilik şiə məzhəbinin ən böyük təriqətlərindəndir. Əslində 

isə bu məsələ ilə bağlı Nadirin fikirləri belə olmuşdu: ―Şiə məzhəbi ilə yanaşı 

sünni məzhəbinə də hörmət olunsun, bundan sonra Ömərə, Osmana lənət 

oxunmasın. Çünki bizim dinimiz birdir. Bu məzhəbçiliyi ortaya atanlar osman-

lılarla bizim aramıza nifaq toxumu səpiblər. Bundan sonra bütün bunlara son 

qoyulacaq, bizimlə osmanlılar arasında ixtilaf və müharibələr olmayacaqdır‖. 

Sonda onu da bildirmişdir ki, amma İmam Cəfər Sadiqin yolunu xalq tərk et-

məməlidir [2, s. 213]. Əslində Nadirin məqsədi şiəliyə son qoymaq olmamış, 

onun İslam qanunları baxımından daha dəqiq Cəfəri təriqətini sünni məzhəbi-

nin əsas 4 qolu olan Hənəfi, Maliki, Şafii və Hənbəli təriqətləri ilə birlikdə os-

manlılar tərəfindən qəbul edilməsi olmuşdur. Bununla Nadir o zaman türk dün-

yasının aparıcı dövlətlərindən olan və xilafətin mərkəzi sayılan Osmanlı impe-

riyası ilə məzhəbçilik müharibələrinə son qoymaq, türk xalqları arsında milli 

və dini daxili birlik yaratmaq istəmişdi.  

Nadir Ģahın sülh müqaviləsi Ģərtləri. Elə bu məqsədlə də hələ tacqoy-

ma mərasimi ərəfəsində Nadir Osmanlı dövləti ilə sülh muzakirələrinin aparıl-

masını da davam etdirdi. Bu muqaviləyə Nadir böyuk əhəmiyyət verirdi. Onun 

bağlanması ilə o, bir tərəfdən ölkənin qərbində və Cənubi Qafqazda əldə et-

diklərini rəsmiləşdirməyə calışır, digər tərəfdən də Osmanlı sarayı ilə daha 

yaxın münasibətlər qurmaq istəyirdi. Muğan qurultayının iştirakcıları qarsısın-

da sünni məzhəbinə qarşı münasibətin dəyişdirilməsi tələbinin irəli sürülməsi 

Osmanlı dövləti və bütünlükdə müsəlman aləmi ilə daha isti münasibətlərin 

qurulmasına imkan verə bilərdi [2, s. 308]. Qurultayda Osmanlı dövləti ilə 
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müəyyən edilmiş şərtlər daxilində sülh imzalanması qərarı qəbul edildikdən 

sonra həmin toplantıda iştirak edən Osmanlı nümayəndəsi Gənc Əli Paşa ilə 

Nadirin yeni təyin etdiyi Əbdülbaqi xan 1736-cı il mart ayının əvvəllində sul-

tan sarayına yola salındı. O, Osmanlı sarayına Nadir şahın beş şərtini catdırıl-

malı idi. M.H.Quddusi yazır ki, şah Osmanlı dövlətindən beş məsələni tələb et-

di: 

1. Bizim xalqımız köhnə əqidəsini buraxıb haqq olan Cəfəri məzhəbini qəbul 

edib. Osmanlı qaziləri, alimlər və əfəndilər onu beşinci məzhəb hesab etsinlər 

(yəni sünni məzhəbinin beşinci qolu olaraq qəbul etsinlər); 

2. Kəbədə Məscidül-Həram 4 böyük şəxsiyyətə - 4 məzhəb rəhbərinə mənsub-

dur. Bu məzhəbin rəhbərləri Şafii rüknündə onlara şərik olublar. Onlar da 

ayrılıqda Cəfəri (şiə) əqidəsi ilə namaz qılsınlar (yəni, Kəbədə İslamın sünni 

məzhəbinin dörd mehrabı olduğu ücün təklif olunurdu ki, İmam Cəfər 

tərəfdarları ücün də beşinci mehrab yaradılsın və Cəfəri davamcıları da 

Məscidül-Haramda namaz qıla bilsinlər [bax 5, s. 309]); 

3. Hər il bizim tərəfdən Məkkəyə əmirhac (zəvvarlar ücün Həcc karvanlarının 

başçısı) təyin olunanlara da Misir və Şam əmirhacları kimi ehtiram edilib 

məqsədə çatmalarına Osmanlı dövlətində də şərait yaradılsın ki, bizim hacılar 

rahat Kəbə ziyarətinə getsinlər; 

4. Hər iki tərəfin əsirləri qeyd-şərtsiz buraxılsın;  

5. Hər iki dövlətin digər dövlətin paytaxtında nümayəndə heyəti (vəkilliyi) 

təsis edilsin [2, s. 219; 5, s. 309]. 

Əbdülbaqi xan təklif edilən bu müqavilə layihəsinin müzakirəsi ilə 

bərabər, Osmanlı sultanına Nadirin taxta cıxması xəbərini və müqavilə 

imzalamağa səlahiyyətli olduğunu da catdırmalı idi. Bu səfərdə onu Mirzə 

Əbulqasim Kaşani və yeni baş molla olan Əli Əkbərin də daxil olduğu, bir 

necə nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti muşayiət edirdi. Heyətin tərkibində din 

xadiminin olması Cəfəri təriqəti ilə əlaqədar yarana biləcək suallara cavab 

verilməsi ilə bağlı idi [11, s. 118].  

Osmanlı dövlətində bu məsələ ilə bağlı müzakirələr. 1736-cı ilin 

avqustunda İstanbula çatan nümayəndə heyətini sultan sarayı qəbul etdi. 

Birinci görüşdə Nadir şahın sultana, sədrəzəmə və müftiyə məktubları oxundu. 

Hər iki tərəfin nümayəndələri şahın irəli sürdüyü təklifləri geniş şəkildə 

müzakirə etdilər [8, s. 84-85]. Müzakirənin nəticələrinə görə, Osmanlı tərəfi 

dinlə əlaqədar Nadirin təkliflərini, yəni Cəfəriliyin sünni məzhəbinin beşinci 

qolu olaraq tanınması və Kəbədə beşinci mehrabın yaradılmasını qəbul 

etməkdən boyun qaçırdılar [8, 182-183]. Yəni Osmanlı tərəfi aşağıdakı 

bəndlərlə razılığa gəldi:  

a) Əfşarlar dövləti ərazisindən gələcək  əmirhac Şam yolu ilə deyil, Nəcəf yolu 

ilə getsin; 

b) Cəfəriliyin sünni məzhəbinin beşinci qolu olaraq qəbul edilməsinin 

mümkünsüz olması səbəbilə ―o öz məzhəbləridir, bizə zərəri yoxdur‖ kimi 

təsis edilsin. Amma Kəbədə beşinci mehrab məsələsi qəbul edilməyərək bu 

məsələ ilə bağlı Osmanlı nümayəndəsinin şah sarayına getməsi uyğun 

görülsün;   

c) Üç ildən bir dəyişmək şərtilə hər iki dövlətin paytaxtında  ―mir ələm‖ 

rütbəsi ilə bir konsul təyin edilsin; 

d) Əsirlər sərbəst bıraxılsın, bundan sonar əsirlər alınıb-satılmasın, Vətəninə 

dönmək istəyənlərə sərhəddə mane olunmasın; 
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e) İki dövlət arasında sərhəd məsələsi Sultan IV Murad zamanındakı Səfəvi 

xanədanı ilə bağlanan müqavilə əsasında qurulsun və s. [8, s. 85; 10, s. 62].  

Göründüyü kimi, Nadir şahın məzhəb və Kəbədə mehrab məsələsi ilə 

bağlı təklifləri qəbul edilmədi. Lakin bu iki maddə ilə bağlı tərəflərdən heç biri 

güzəştə getmək istəmədiyindən qərara alındı ki, yalnız üç maddəni əhatə edən 

müqavilə tərtib edilsin və bu barədə şaha xəbər çatdırmaq üçün elçi göndəril-

sin. Əbdülbaqı xan şahın qəbul edəcəyi təqdirdə müqaviləni belə ixtisar edil-

miş şəkildə tanımaqla razılaşdı. Tərəflər arasında 1736-cı il sentyabrın 28-də 

Nadirin Osmanlı dövləti tərəfindən rəsmən şah kimi tanınması, onun təklif 

etdiyi üç maddənin qəbul edilməsi və iki dövlət arasında sərhədlərin 1639-cu 

ildə bağlanmış Qəsri-Şirin sülhü ilə müəyyən edilmiş hüdudlarla olması 

bəndləri ilə müqavilə imzalandı [2, s. 260-261; 5, s. 315].  

Osmanlı tərəfi Nadir şahın məzhəb məsələsinə dair əsas iki təklifinin qə-

bul edilməməsinə görə, öz nümayəndələrini onun qəbuluna göndərdi. 1736-cı 

il noyabrın 23-də Osmanlı nümayəndə heyəti Mustafa bəy, Məsihzadə Abdulla 

Əfəndi və Ədirnə qazısı İstanbuldan İsfahana yola düşdü [3, s. 183]. 

Osmanlı nümayəndə heyəti Nadir Ģahın görüĢundə. 1738-ci ilin ma-

yında Osmanlı nümayəndə heyəti Nadir şahın görüşundə oldu. Mustafa paşa 

Osmanlı sarayının qiymətli hədiyyələrini təqdim etməklə bərabər, yazılı və 

şifahi mülahizələrini də Nadir şaha təqdim etdi. Osmanlı sultanı məktubunda 

Cəfəriliyin tanınması və onunla bağlı Kəbədə 5-ci mehrabın acılmasının, yəni 

artıq formalaşmış olan 4 rüknə dəyişiklik edilməsinin fayda verməyəcəyindən 

təəssüfləndiyini bildirirdi. Əfşarlar dövləti ərazisindən gələcək zəvvar karvan-

ları ilə bağlı Osmanlı sultanı xahiş edirdi ki, Məkkəyə doğru hərəkət zamanı 

Şam marşrutunun əvəzinə Nəcəf marşrutu secilsin. Bildirilirdi ki, Şam marşu-

rutu hərəkət üçün muəyyən cətinliklər yarada bilər. Nəcəf marşrutunun rahatlı-

ğının və əmin-amanlığının olacağına isə Osmanlı sultanı təminat verirdi [5, s. 

329-330; 11, s. 146]. 

Nadir şah iranlı zəvvarların Nəcəf yolu ilə Məkkəyə göndərilməsinə razı 

oldu. Bir şərtlə ki, Bağdad onların zəvvar karvanlarının mühafizəsinə və ehti-

yaclarının ödənməsinə öz köməyini əsirgəməsin. Cəfəri təriqətinin tanınması 

və Kəbədə 5-ci mehrabın acılması Nadir şah üçün əsas əhəmiyyət kəsb edən 

məsələlərdən biri idi. Ona görə bu məsələlərin Osmanlı sarayı tərəfindən qəbul 

edilməsinə yenidən cəhd göstərdi və Luristan bəylərbəyi Əlimərdan xanı, 

Herat müftisi molla Məhəmməd Möhsünü və Quruyan hakimi Oğuz Əli xanı 

öz elcisi kimi Osmanlı nümayəndə heyəti ilə birlikdə yenidən sultan sarayına 

göndərdi. Osmanlı sarayına olan xoş münasibətini nümayiş etdirmək üçün Na-

dir şah Osmanlı elcilərinə isti qonaqpərvərlik göstərdi, nümayəndə heyətinin 

üzvlərinə bahalı hədiyyələr bağışladı və onları ehtiramla yola saldı [5, s. 329-

330]. Şah Mustafa paşa ilə sonuncu görüşü zamanı tapşırdı ki, sultana Hindis-

tan səfərindən qayıdandan sonra bu məsələnin cavabını almaq istədiyini çatdır-

sın [3, s. 208]. 

Hindistan səfərindən sonra Nadir Ģahın elçiləri yenidən sultan sara-

yında. Bu görüşdən sonra, yəni elə həmin vaxt – 1738-ci ilin mayın sonlarına 

yaxın Nadir şah Hindistan yürüşünə çıxdı. Qalibiyyətlə apardığı bu hücumda 

Dehlini tutduqdan sonra 1739-cu il aprel ayının əvvəllərində Moğol hökmdarı 

Məhəmməd şah onunla sülh müqaviləsi imzalamış oldu [6, s. 15-17]. 57 gün 

Hindistanda qaldıqdan sonra həmin ilin mayında Dehlidən çıxan Nadir şah 

1740-cı iln mayında Nadirabada çatdı. Hindistan səfərindən qayıtdıqdan sonra 
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şah 1736-cı il müzakirələrindən qalan iki məsələ ilə bağlı Əlimərdan xanı 

yenidən İstanbula göndərdi. Lakin Əlimərdan xanın yolda ikən Sivasda vəfat 

etməsi xəbərini eşitdiyi üşün onun yerinə Hacı xanı təyin edərək yola saldı. 

Hacı xan 10 fil, çoxlu qiymətli cəvahirat və geniş tərkibli nümayəndə heyətilə 

Osmanlı sarayına gəldi. Nadir şah belə bir heyəti Osmanlı paytaxtına 

göndərməklə öz qüdrətini – yəni 1736-cı ildən bəri çıxmış olduğu Əfqanıstan, 

Hindistan və Türküstan səfərlərindən qələbə ilə döndüyünü sultana göstərmək 

istəyirdi. Təkcə Hindistan səfəri ilə Şərqin bu qədim ölkəsinin əfsanəvi zəngin-

liklərinə sahib olduğunu, şərqdən və cənub-şərqdən gələ biləcək hücumların 

qarşısını aldığını nümayiş etdirirdi [8, s. 90-91]. 1741-ci il aprel ayının 

əvvəllərində Hacı xan sultan sarayında təntənəli şəkildə qəbul edildi. Gətirdiyi 

qiymətli hədiyyələri təqdim etdikdən sonra Hacı xan şahın məktubunu 

Osmanlı padşahına verdi. Əvvəlki müqavilədən qalan 5 şərtin ikisini – 

Cəfəriliyin sünni məzhəbinin beşinci qolu olaraq qəbul edilməsi və Kəbədə 

bunun üçün beşinci rüknün yaradılması məsələləri yenidən gündəmə gətirildi. 

Lakin yenə də Osmanlı tərəfi bu iki maddənin şəriət qanunlarına uyğun 

gəlmədiyini əsas gətirərək razılıq vermədi və məktubdan Nadirin sülh, yoxsa 

müharibə istədiyi tamam aydın olmadığından öz elçi heyətini qiymətli 

hədiyyələrlə Nadir şahın yanına göndərdi [10, s. 104-106; 3, s. 372-373].  

Münif Mustafa və Nəzif Mustafa əfəndilərin rəhbərlik etdiyi Osmanlı 

nümayəndə heyəti 1742-ci ilin yanvar ayında, Dərbənd yaxınlığında, Nadir 

şahın qəbulunda oldular. Şaha təqdim etdikləri sultan I Mahmudun 

məktubundan iki maddənin nə üçün qəbul edilmədiyi üzrlü səbəbiylə aydın 

oldu. Göstərilən səbəblərə baxmayaraq, şah əvvəlki fikrində qalaraq beş 

maddənin hamısının sultan sarayı tərəfindən tanınmadığı təqdirdə sülh 

şərtlərini pozacağını bildirdi [8, s. 93]. Bu zaman Nadir şah yenidən sultana 

məktub göndərdi. O, məktubunda bildirirdi ki, irəli sürülən təkliflər qəbul 

edilərsə, iki dövlət arasında birlik yarana bilər və bu təkliflərin qəbul edilməsi 

müsəlmanların vəziyyətinin yaxşılaşmasına xidmət edərdi. Onun fikrincə, 

Osmanlı sultanı islamiyyətin xəlifəsi kimi bu məsələyə diqqətlə yanaşmalı idi. 

Nadir şah onu da bildirirdi ki, irəli sürülən şərtlər qəbul edilmədiyi təqdirdə, 

əvvəllər verdiyi vədlərə uyğun olaraq həmin ölkənin sərhədlərinə doğru 

hərəkət etməli olacaqdır [5, s. 422]. 1742-ci iln aprelində Münif Mustafa və 

Nəzif Mustafa əfəndilərin gətirdiyi Nadir şahın məktubu Vəzirəzəm sarayında, 

böyük divanın toplantısında müzakirə edildi [10, s. 107-108].  

Şahın açıq təhdidlərinə baxmayaraq, sultan sarayı öz mövqeyindən 

dönmədi və Osmanlı dövlətinin mövqeyini özündə əks etdirən məktubunu 

növbəti elçilik heyəti 1743-cü ilin əvvəlində Nadir şaha çatdırdı. Məktubda 

Osmanlı sarayı Cəfəri təriqəti barədə Nadir şahın təklifinin qəbul 

olunmamasına görə üzrxahlıq edir və həmin təklifin əvəzində başqa bir təklif 

irəli sürürdü. Bu dəfəki cavabında da Nadir şah Osmanlı dövlətini yeni 

müharibəyə hazırlaşmağa cağırdı. Cavab məktubunda bildirilirdi ki, Dağıstan 

yürüşü başa catan kimi Nadir şahın qoşunları Osmanlı sərhədinə doğru 

hərəkətə başlayacaqdır [5, s. 423]. 

Nadir Ģahın Osmanlı dövləti ilə müharibəyə baĢlaması. Tezliklə 

Osmanlı dövləti müharibə hazırlıqlarına başladı və Nadir şaha qarşı 

müharibənin şəriət qanunları ilə vacib olduğunu bildirdi. Digər tərəfdən, 

Osmanlı dövlətinin Nadir şahın irəli sürdüyü 5 maddədən üçünün (1736) qəbul 
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etməsi məsələsini ləğv etməsi şahı daha da qəzəbləndirdi və o, da bu dövlətə 

qarşı dini müharibə elan etdi [8, s. 94-95].   

Nadir şah 1743-cü ilin fevralında böyük bir ordu ilə (375 minlik) Bağdad 

istiqamətində Osmanlı üzərinə hücum etdi. Şahın əmri ilə hərbi qüvvələrin bir 

hissəsi Hillə, Nəcəf və Kərbəla, digər bir hissəsi Bəsrə, özünün rəhbərlik etdiyi 

seçmə birliklər isə Bağdad üzərinə hərəkət etdi [8, s. 97].  

Əvvəlcə Ərol qalasını, avqustda isə Kərkükü tutdu. Orada Osmanlı sulta-

nından belə məktub aldı ki, Osmanlı müftisi sünni məzhəbi əleyhinə olan şiələ-

rin öldürülməsinə və ya əsir edilməsinə şəriətə uyğun hökm verib. Bundan 

bərk qəzəblənən şah sultanı xəlifə kimi tanımaqdan boyun qaçırdı və avqustun 

sonlarında Ərbili tutdu. Oradan Mosul qalası üzərinə qoşun çəkdi və sentyabı-

rın sonlarına doğru qalanı mühasirəyə alıb fasiləsiz top atəşləriylə hücuma keç-

di. Qala divarlarından bəzi yerlər dağıdılsa da və qalanı ələ keçirmək mümkün 

hala gəlsə də Nadir şah hücumu dayandırdı. Bu zaman şaha sultandan xəbər 

gəldi ki, əgər o, qoşunları geri çəkərsə və əvvəllki beş təklifi üzərində təkid et-

məzsə sülh danışıqları bərpa edilə bilər [5, s. 425-431; 6, s. 22]. Yenə də məz-

həb məsələsində Osmanlı tərəfi israrlı idi. Yenə də Nadir şah öz fikrindən əl 

çəkməmişdi. Belə ki, o, Bağdad ətrafında mübarizə apardığı vaxt vali Əhməd 

Paşaya göndərdiyi mesajında Osmanlı sultanına müraciətlə yenə bildirirdi ki, 

qəti olaraq fikrim budur ki, İmam Cəfər də İslam peyğəmbərinin nəslindəndir. 

Biz sizin məzhəbin qanunlarını pozmayacayıq. Hər iki tərəf razılaşaraq bu 

xüsusda sülh imzalasa, müharibələrə son qoyulacaqdır [8, s. 98]. 

Lakin ölkə daxilində və xaricdə təxribatçı ziddiyyətlərin baş qaldırması 

Nadir şahı hücumunu dayandırmağa məcbur edirdi. Belə ki, Şirvanda ―Sam 

Mirzə‖, Ərzurumda ―Səfi Mirzə‖ adlı yalançı şahzadələr Osmanlı dövlətinin 

gizli yardımıyla qiyam qaldırdılar, Türküstanda qarışıqlıq baş verdi, orduda da 

xəstəlik yayıldı, buna görə sultanla razılaşmalı olan şah 20 oktyabr 1743-cü 

ildə qoşunun irəliləməsini dayandırdı, Mosuldan Kərkükə, oradan da Qaratəpə-

yə gəldi. Burada onu Bağdad hakiminin nümayəndələri qarşıladılar. Bundan 

sonra Nadir şah qoşunlarını Qaratəpədə saxlayıb öz qvardiyası ilə Bağdada 

getdi. Kazımeynə yollandı və orada İmam Museyi Kazımın və İmam Məhəm-

məd Tağının qəbirlərini ziyarət etdi. Sonra Əhməd paşanın verdiyi gəmidə 

Dəclə cayını adlayıb Əbu Hənifənin qəbrini ziyarət etdi. 1743-cü ilin noyabrın 

19-da Kərbəlaya getdi, oradakı şəhidlərin qəbirlərini ziyarət etdi. Orada arvadı 

Səfəvi şahı Sultan Hüseynin qızı Raziyə bəyim şəhidlərin qəbirlərinin təmiri 

üçün 20 min nadiri pul verdi. Sonra Nadir şah Hilə yolu ilə Nəcəfə yollandı [2, 

s. 218]. Qeyd edək ki, İmam Museyi Kazımın və İmam Məhəmməd Tağının 

ziyarərgahları Cəfərilikdə 3-cü ən müqəddəs məkan hesab edilir [12]. Əbu 

Hənifə isə sünni məzhəbinin ən böyük qolu olan Hənəfi təriqətinin yaradıcısı-

dır. Eyni vaxtda hər iki məzhəbdən olan ayrı-ayrı rəhbərlərin qəbirlərinin ziya-

rət etməsi həmin ərəfədə Nadir şahın İslamda birliyin yaradılmasına münasi-

bətdə göstərdiyi nümunəvi bir jest idi.  

Nadir Ģahın Nəcəf məclisini təĢkil etməsi. Nadir şah 1743-cü il noyabr 

ayının sonunda Nəcəfə gəldi. Burada müqəddəs yerləri ziyarət etməklə bə-

rabər, İmam Əli türbəsinin gümbəzini qızıl lövhələrlə örtdürdü və üləmaların 

Nəcəf məclisini təşkil etdi [5, s. 432; 8, s. 100]. 1743-cü il dekabrın 12-də 

Azərbaycanın, Türküstanın (Buxara, Bəlx), Xorasanın, Beynənnəhreynin və b. 

yerlərin, o cümlədən Əhməd paşanın göndərdiyi türk-ərəb ilahiyyatçısı Abdul-

lah ibn Hüseyn əs-Süveydinin də [bax. 7, s. 72] iştirak etdiyi tanınmış din 

https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99f%C9%99rilik
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alimlərindən ibarət 70 nəfərlik bir heyətlə Nəcəfdə böyük bir məzhəb məclisi 

quruldu. Süni və şiə məzhəbi tərəfdarları olan bu alimlər arasında aparılan 

müzakirələrdən sonra həmin alimlər xüləfayi-raşidinin (Əbubəkr, Ömər, Os-

man) xilafətini qəbul etmək, imam Cəfər Sadiqin əqidəsinə inanmaq və hörmət 

etmək haqqında bir sənəd imzalayaraq möhürlədilər. Abdullah ibn Hüseyn əs-

Süveydi də vasitəçi kimi sənədlərin təsdiq edilməsində iştirak etdi. Nəhayət ki, 

Cəfəriliyin tanınması ilə bağlı sultanın iştirakı ilə olmasa da, hər iki tərəf 

alimlərinin bir razılıq sənədi imzalandı [3, s. 388-389; 6, s. 22]. 

1744-cü ilin əvvəlində Nadir şah və Əhməd paşa Bağdad ətrafında 

görüşüb sülh müqaviləsini müzakirə etməyə başladılar. Razılaşmaya əsasən 

Nadir şah Kərkük, Ərbil, Qərnə və digər tutulmuş qalaları osmanlılara 

qaytardı, Bəsrənin mühasirəsini dayandırdı. İmzalanmış bu razlıq sənədi ilə 

bağlı mənbələrdə məlumat az olsa da [5, s. 433], L.Lokardın fikrincə şübhəsiz 

ki, bu sənəddə Nadirin dini tələbləri ilə bağlı heç bir yumşalma yox idi [3, s. 

388]. Şahın tutduğu yerləri geri qaytarmaqda güzəştə getməsinin bir səbəbi 

çoxdan tələb etdiyi məzhəb məsələsinin bu razılaşmada öz əksini tapması, 

digər səbəbi isə Əfşarlar dövlətinin şimal və şərqində baş vermiş qiyamların 

aradan qaldırılması ilə bağlı vaxt qazanması idi. Lakin sultan I Mahmud şiəliyi 

Osmanlı dövlətinin siyasətinə zidd sayaraq 1744-cü ilin martında bu 

müqaviləni təsdiq etmədi [2, s. 271]. Əslində isə Osmanlı hökmdarı Nadir 

şahla nəinki razılığa gəlməyə çalışır, əksinə şahın hakimiyyətinə qarşı Əfşarlar 

dövləti ərazisində yaşayan sünni məzhəbli bölgələrin əhalisindən bu dövlətin 

zəiflədilməsi üçün istifadə edirdi. Osmanlı dövləti Nadir şahın dini siyasətinə 

qarşı bu mövqedən çıxış etməyə 1743-cü ilin əvvəllərindən başlamışdı. Belə 

ki, yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, həmin vaxt Şirvanda özlərini Səfəvi 

şahzadəsi adlandıran, əslində osmanlıların hazırladığı yalançı I, II və III ―Sam 

Mirzə‖lər şaha qarşı üsyan qaldırmışdılar [6, s. 23]. Nadir şah bu üsyanları 

yatırsa da, 1743-cü ilin sonunda Osmanlı tərəfi Səfi Mirzə adlı başqa bir 

yalançı ―şahzadə‖ni, yəni Məhəmmədəli Rəfsəncani adlı bir nəfəri şah Sultan 

Hüseynin oğlu adlandıraraq hakimiyyətini tanıdılar və onu Nadirə qarşı 

mübarizəyə qoşdular [10, s. 110-111; 6, s. 23]. Bundan sonra Diyarbəkir, 

Mosul, Van və digər bölgələrin valiləri ilə yanaşı Qars paşasına da taxtın 

Səfəvi iddiaçısı Səfi Mirzəyə kömək göstərmək əmri göndərildi. Bu əmrə 

uyğun olaraq Qars valisi Əfşarlar dövləti ilə sərhəddəki tayfa başçılarına, 

nüfuzlu şəxslərə Səfi Mirzənin tərəfindən çıxış etməklə bağlı üsyana çağıran 

məktublar göndərdi [3, s. 410-411; 8, s. 98 ].  

Son döyüĢlərin heç nəyi dəyiĢməməsi. Bu xəbər Nadir şaha çatdıqda o, 

sultanın Əhməd paşa ilə gəldiyi razılığa münasibət bildirməsini gözləyirdi. 

Bundan qəzəblənən şah Qars paşasına sülh müqaviləsinin müzakirə edildiyi 

vaxtda bu təxribatı törətdiyinə görə müharibəyə hazır olması mesajını göndərdi 

[2, s. 271]. Ardınca Nadir şah qoşunu ilə Naxçıvandan kecərək Göycə yaylağı-

na gəldi və sonra Arpacayın 6 fərsəngliyində olan bir ərazidə düşərgə saldı. 

Şah qoşunların yüklərini və təchizatını orada qoyub 1744-cü il iyulun 30-da 

Qarsa yetişdi və onun əmri ilə Qars qalası mühasirəyə alındı. Şah qoşunları bu-

rada Osmanlı qüvvələri ilə gərgin döyüşlərdə hər dəfə qalib gəlsə də, qalanın 

alınması baş tutmadı. 1744-cü il oktyabrın 9-da Nadir şah mühasirəni dayan-

dırdı, Axalkələki və Ahısqa istiqamətində hərəkət edərək Bərdəyə gəldi [5, s. 

436]. Ancaq bu ərəfədə Səfi Mirzə yaxalandı. Şah onun bir gözünə  mil çəkdi- 

rərək Qars sərəsgəri Əhməd paşaya göndərdi. Lakin o, yolda öldü [8, s. 104]. 
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1744-cü ilin dekabrında Nadir şah Dağıstana hücum etdi və 1745-ci ilin 

əvvəllərini Dağıstanda baş qaldıran qiyamların yatırılması və bu bölgənin tam 

itaət altına gətirilməsi ilə məşğul oldu [6, s. 23].  

1745-ci ilin əvvəllərində Osmanlı dövləti Nadir şahla müharibə üçün 

hazırlıq işləri apardı və böyük bir ordu təşkil etdi. 1745-ci ilin avqustunda 

Osmanlı ordusunun iki istiqamətdə hücum edəciyini xəbər alan Nadir şah oğlu 

Nəsrulla Mirzənin başçılıq etdiyi qoşunu Mosul tərəfə göndərdi, öz tabeliyində 

olan hərbi qüvvələrlə isə Qarsa doğru hücum etdi. Bu istiqamətdə əvvəlcədən 

göndərdiyi kəşfiyyat birləşmələri Naxçıvandan keçib Qars istiqamətində 

irəliləyərkən İrəvanla Qars arasında Yegən Məhəmməd paşanın qüvvələri ilə 

döyüşə girmiş və onları məğlub etmişdilər [5, s. 439].  1745-ci il avqustun 

ortalarında, İrəvanın 6 fərsəngliyində Murad təpə adlı yerdə Nadir şahla 

Osmanlı qoşunları arasında gərgin bir döyüş başlandı. Ağır mübarizə 

şəraitində keçən döyüşün sonunda, avqust ayının 21-də 10 il qabaq osmanlılar 

Nadir şah tərəfindən ağır məğlubiyyətə uğradıqları bu yerdə yenidən uduzaraq, 

çoxlu itki verdikləri və əksər döyüş təchizatını qoyduqları döyüş meydanından 

Qarsa qalasına çəkildilər. Bu döyüşdə osmanlılar 3 paşa, xeyli zabit, 28 min 

əsgər, bütün toplarını itirərək məğlub oldular. Mosulda da Nəsrullah Mirzə 

qələbə çaldı. Lakin geri çəkilən Osmanlı qoşununu bu vəziyyətdə təqib edərək 

qarşı tərəfi daha çox itkiyə məruz qoymaq əvəzinə Nadir şah qalib tərəf olsa 

da, sülh təklif etdi [6, s. 23-24; 8, s. 107-108].  

Osmanlı dövləti ilə Nadir Ģah arasında son sülh müqaviləsinin 

imzalanması. Nadir şahla Sultan I Mahmud arasında elçilər vasitəsilə 

danışıqlar aparıldı. 1746-cı ilin fevralında sultanla görüşən Fətəli xan şahın iki 

məktubunu ona təqdim etdi. Şah bu danışıqlarda məzhəb məsələsinin hər iki 

tərəf üçün daha çox qan tökülməsinə səbəb olduğunu əsas gətirərək Cəfəriliyin 

qəbulu və şiələrə Kəbədə bir rükn ayrılması məsələsindən əl çəkdiyini, ancaq 

rükn olmadığına görə şiələrin dörd məzhəb adamlarından istədiklərinə 

qoşularaq Həcc ziyarətinin tələblərini yerinə yetirmələrinə icazə verilməsini 

tələb etdi və sərhədlər məsələsini isə sultanın öhdəsinə buraxaraq bunu da 

əvvəlki prinsiplərə söykənərək həll etməsini istədi. Sultan I Mahmud Nadir 

şahın sülh danışıqlarına hörmətlə yanaşaraq 1746-cı ilin martında Osmanlı 

elçisi Nəzif Mustafa əfəndini danışıqlar aparmaqçün Fətəli xanla birgə Nadir 

şahın yanına göndərdi. 1746-cı il avqustun sonlarında Qəzvinlə Tehran 

arasında – Sovucbulaqdakı Kürdan (Kerden) adlı yerdə Nadir şah Osmanlı 

nümayəndə heyətini qəbul etdi [8, s. 108-109]. Osmanlı nümayəndə heyəti ilə 

şah və onun səlahiyyətli nümayəndələri arasında sülh muqaviləsinin mətni ilə 

bağlı xeyli müzakirələr aparıldı. Nəhayət, 1746-cı il sentyabrın 4-də Əfşarlar 

dövləti ilə Osmanlı dövləti arasında sülh muqaviləsi imzalandı. 

Sülh müqaviləsi giriş, üç maddə və əlavələrdən ibarət idi. Girişdə 

göstərilirdi ki, Sultan IV Murad zamanında dövlətlər arasında imzalanmış sülh 

muqaviləsinin (1639-cu il, Qəsri-Şirin) şərtlərinə riayət olunmalı, onun 

əsasında muəyyənləşdirilmiş sərhədlər dəyişməz qalmalıdır. Hər iki tərəf fikir 

ayrılığı doğuran və sülh əldə edilməsinə ziyan vuran məsələlərdən uzaq 

olmalıdır. Birinci maddəyə əsasən, Bağdad və Şam marşrutu ilə Məkkəyə 

yollanan Əfşarlar dövlətindən olan zəvvarlar mühafizə olunmalıdır. İkinci 

maddəyə əsasən, qarşılıqlı hörmət və dostluğun möhkəmləndirilməsi üçün hər 

üç ildən bir diplomatik nümayəndələrin mübadiləsi olmalıdır. Ücüncü 

maddəyə görə, hər iki ölkədən olan bütün əsirlər azad edilməli, onların alınıb 
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satılmasına yol verilməməli idi və onların maneəsiz vətənə dönmələrinə şərait 

yaradılmalı idi [3, s. 424-425]. 

Rusiyanın iştirakı olmadan bağlanmış bu sülh müqaviləsi 6 oktyabr 

1746-cı ildə Bağdadda vali Əhməd paşanın onu imzalamasından sonra qüv-

vəyə mindi. Bununla da iki dövlət arasında gedən müharibələrə son qoyuldu. 

Lakin ölkədə çox gərgin, daxili ziddiyyətlərin baş qaldırdığı bir zamanda bütün 

daxili və xarici proseslərə Osmanlı dövləti ilə bağlanacaq bu sülh müqaviləsin-

dən sonra son qoyacağını düşünən Nadir şah bu dəfə Rusiyanın hədəfinə tuş 

gəlmiş oldu. Çünki hələ Nadir şah seçilməmişdən əvvəl (1735) Rusiya dövləti 

ilə razılaşması belə idi ki, Osmanlı dövləti ilə hər hansı danışıqlar prosesində 

rus çarının da iştirakı olmalı idi. Digər tərəfdən, 1740-cı illərin əvvəllərindən 

Rusiya ilə münasibətlərin soyuqlaşmasına görə Rusiya hökumətinin Qafqazda-

kı bütün sonraki xarici siyasəti Nadir şah Əfşarın təsirinin və hakimiyyətinin 

zəiflədilməsinə yönəldilmişdi [1]. Osmanlı dövləti ilə sülh müqaviləsi imzala-

dıqdan sonra çar Rusiyası ilə yaranacaq vəziyyəti Nadir şah həm də qabaqca-

dan bilirdi. Ona görə də Osmanlı dövlətini Rusiya ilə mübarizədə məzhəbçilik 

müharibələrinə son qoymaqla dini birliyə səsləyirdi. Sülh müqaviləsi imzala-

maqla Osmanlı və Əfşarlar dövləti arasında hərbi müdaxilələri dayandırmağa 

nail olsa da, lakin Nadir şahın bu birlik ideyasını həyata keçirməsinə imkan 

vermədilər. Öz yaxın ətrafının əli ilə, 1747-ci il iyunun 19-dan 20-ə keçən gecə 

süi-qəsd nəticəsində onun həyatına son qoyuldu. 

Nəticə.  Fikrimizcə, Nadir şahın Osmanlı dövləti ilə razılığa gələrkən 

Cəfəriliyi sünni məzhəbinin beşinci qolu olaraq qəbul etdirmək istəyi bir neçə 

məqsəd üçün nəzərdə tutulmuşdu. Birincisi, hələ XVI əsrin başlanğıcında Qərb 

dövlətlərinin dəstəyi ilə özünün ən möhtəşəm çağını yaşayan Osmanlı dövləti-

nə qarşı məzhəb aryı-seçkiliyi prinsipi ilə yaradılmış və sonadək bu istiqamət-

də müharibələr aparmış Səfəvilər dövlətinin dini siyasətinə son qoymaq olmuş-

dur. Yəni məqsəd şiə məzhəbinə son qoymaqla türk-müsəlman birliyini təmin 

etmək yox, hər iki məzhəbi İslam dininin təməl prinsiplərinə uyğun olaraq 

birləşdirmək və xristian dövlətlərinin bu iki türk dövlətini daxildən zəiflətmək 

istəyinə son qoymaq olmuşdur. İkincisi, regionda yeni torpaqlara sahib olmaq 

istəyən Rusiya dövləti ilə yaxınlaşmaqdansa Osmanlı dövlətinə üstünlük ver-

mişdir ki, buna da o zaman ən çox mane olan məzhəb ayrı-seçkiliyi idi.  

Osmanlı dövlətinin Nadir şahın dini siyasətinə münasibəti məsələsinə 

gəldikdə isə bütün yuxarıda bəhs etdiklərimiz bunun açıqlaması üçündür. De-

məli, Nadir şahın şah seçildiyi zamandan hakimiyyətinin sonlarına qədər Os-

manlı dövlətindən istədiyi Cəfəriliyi sünni məzhəbinin beşinci qolu kimi qəbul 

etdirmək məsələsinə sultan sarayının əvvəldən sonadək mövqeyi dəyişməz 

olmuşdur. Bu məsələdə razılığa gəlməyi İslam dininin qanunlarına zidd oldu-

ğunu əsas gətirən Osmanlı tərəfi əslində bu prinsipi bilərəkdən pozmuşdur. 

Fikrimizcə, bu sultan sarayının siyasi bir manevri idi. Yəni Osmanlı dövlətinin 

yeri gələndə işinə yarayan məzhəb ayrı-seçkiliyini aradan qaldırmağı İslam 

dininin qanunlarına zidd sayması elə bu dinin qanunları baxımından düzgün 

deyildi. Bu Osmanlı dövlətinə istənilən vaxt Əfşarlar dövlətini daxildən çalxa-

lamaq üçün orada yaşayan sünni məzhəbi tərəfdarlarından istifadə etmək üçün 

lazım idi. Necə ki, Nadir şah belə daxili qarşıdurmalarla dəfələrlə üzləşmiş 

olurdu. Son olaraq qeyd etmək istərdik ki, Nadir şahın Türk-İslam dünyası 

üçün həyata keçirmək istədiyi dini siyasətinə Osmanlı dövləti dini baxımdan 

deyil, dövlətçilik maraqları baxımından yanaşmış, bu isə hər iki türk dövlətinin 
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güclərini parçalamış, tez bir zamanda Əfşarlar dövlətinin süqutuna, Osmanlı 

dövlətinin isə öz əvvəlki qüdrətini getdikcə itirməsinə gətirib çıxarmışdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ИЛЬХАМИ АЛИЕВ 

ОТНОШЕНИЕ ОСМАНСКОГО ГОСУДАРСТВА К 

РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКЕ НАДИР ШАХА 

Церемония коронации, которая была проведена Надир-шахом в 

Мугане в январе-марте 1736 года, вошла в историю с написанием 

нескольких нововведений. К ним относятся отмена государства 

Сефевидов, приход к власти династии Афшаров, желание изменить 

религиозную политику Надира и так далее, то, что произошло, породило 

новую политическую сцену. 

Последнее, что мы упомянули, произошло  одновременно с 

приходом Надира на престол. Надир-хан, который не хотел формально 

быть избранным королем в заповеднике, фактически выполнил 

коронованный ритуал, приняв несколько условий для своего окружения. 

Было неизбежно, что выполнение двух условий, при которых он примет 

его суверенитет, недоверие к династии Сефевидов и ликвидация 

сектантства. То есть правительство наследовало монархию безоговороч-

но, и никто, принадлежащий к опустошенной династии Сефевидов, не 

мог превзойти власть Афшаров. Но третьим условием было изменение 

отношений между суннитскими и шиитскими сектами, что было 

совершенно новой идеей. Это было также сложное решение. Хотя он был 

принят внутренне, на первый взгляд, было невозможно урегулировать его 

с соседней Османской империей.. То есть созванные правительственные 

https://bao.az/categories_Medeniyy%C9%99t/subcategories_azerbaycan-medeniyyet%20/product_9750193429
https://bao.az/categories_Medeniyy%C9%99t/subcategories_azerbaycan-medeniyyet%20/product_9750193429
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Ei%C9%99likd%C9%99_m%C3%BCq%C9%99dd%C9%99s_m%C9%99kanlar
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круги высокого уровня вокруг Надира приняли эту проблему секты на 

конгрессе как два других условия. Только главный Мула Мирза Абулха-

сан возразил против этого и заявил, что требования, которые подозрева-

лись в сектантских делах, не могут быть приняты, и они могут столк-

нуться с проблемой верующих. Однако эти идеи, которые вскоре привели 

его к смерти, ничего не могли изменить. 

Следует отметить, что основной целью Надир-шаха в вопросе лик-

видации сектантства было прекращение межрелигиозных войн с Осман-

ской империей, одним из ведущих государств турецкого мира, и создание 

национального и религиозного единства среди турецких народов. 

Ключевые слова: Надир-шах, Османское государство, сектантство, 

религия, политика, национальное единство. 
 

SUMMARY 

ILHAMI ALIYEV 

THE ATTITUDE OF THE OTTOMAN STATE TO NADĠR SHAH’S 

RELIGIOUS POLICY 

 The crowning ceremony, which was held by Nadir Shah in Mughan in 

January-March of 1736 fell into the history with the writing of several 

innovations. These include the abolition of the Safavids state, bringing the 

Afshar dynasty to power, the desire to change Nadiri's religious policy, and so 

on. what happened gave rise to a new political scene. 

The last thing we mentioned was simultaneously with Nadir's coming to 

the throne. Nadir Khan, who did not want to be elected as a king in the reserve 

formally, actually carried out the crowning ritual after accepting several 

conditions to his surroundings. It was inevitable that the fulfillment of two of 

the conditions under which he would adopt his sovereignty, the lack of trust in 

the Safavid dynasty and the elimination of sectarianism. That is, the 

government was inheriting in the monarchy unconditionally, and nobody 

belonging to the devastated Safavid dynasty could have been superior than 

Afshar's rule. But the third condition, which was the change of relations 

between the sects of Sunnite and Shiite, was a completely new idea. This was 

also a difficult problem for solution. Although it was accepted internally, but it 

was not possible to settle this with the neighboring Ottoman Empire at first 

sight. That is, the convened high-level government circles around Nadir had 

accepted this sect problem in the congress as the other two conditions. Only 

Moolah in-chief Mirza Abulhasan objected to this and stated that claims that 

were suspected in sectarian matters could not be accepted and they could face 

the challenge of believers. However, these ideas that led him to death soon 

could not change anything. 

It should be noted that Nadir Shah’s main purpose on the issue of 

elimination of sectarianism was to end the sectarian wars with the Ottoman 

Empire, one of the leading states of the Turkish world, and to create national 

and religious unity among Turkish peoples. 

Key words: Nadir shah, Ottoman state, sectarianism, religion, politics, 

national unity 
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GƏMĠQAYA ƏTRAFINDA PROTOTÜRK MƏDƏNĠYYƏTĠNĠN 

ĠZLƏRĠ 
 

Məqalədə Gilançay çayının vadisində qeydə alınmıĢ yeni arxeoloji 

sahələrin araĢdırılmasından bəhs edilir. 1968-ci ildən bu ərazidə arxeoloji 

tədqiqatlar aparılmıĢdır. Tədqiqatlar zamanı müxtəlif tarixi dövrlərə aid olan 

bir çox arxeoloji abidələr tapıldı. Abidələrin  öyrənilməsi bir daha təsdiq etdi 

ki, Gilançay çayının vadisi türk xalqlarının erkən yerləĢdiyi yerdir. Aparılan 

araĢdırma, bir çox keĢfedilmemiĢ abidələrin var olduğunu ehtimal etməyə əsas 

verir.  Bu istiqamətdə daha geniĢ arxeoloji tədqiqatların aparılması vacibdir.  

Açar sözlər: Gəmigaya, Gilancay vadisi, yeni arxeoloji abidələr, 

arxeoloji tədqiqatlar. 
 

Gəmiqaya özünün adı və еcazkar gözəlliyi ilə min illər bоyu haqqında 

söylənilən əfsanə və rəvayətlərlə gеniş еlmi ictimayyətin maraq оbyеktinə 

çеvrilmişdir. Buradakı yalçın qayalı yamaclarda оlan zəngin tariхi abidələr, 

vulkanik mənşəlli daşlardakı qayaüstü təsvirlərdən ibarət yazılı daş salnamə-

lərimiz hər birimizi Azərbaycan хalqının milli mənəvi dünyasının ulu yaddaş 

çağlarına aparıb çıхarır. Həmin tariхi abidələr kоmplеks şəkildə Azərbaycanın 

qədim mədəniyyət və incəsənət хəzinəsinə qızıl fоnd kimi daхildir.  

Gəmiqaya abidəsinin daha dərindən tədqiqi üçün qayaüstü təsvirlərlə ya-

naşı onun ətrafında оlan və insanların yaddaşlarından böyük mifоlоji məzmun 

daşıyan tariхi abidələrin, yurd yеrlərinin öyrənilməsinin də çох böyük еlmi 

əhəmiyyəti var. Ona görə ki oradakı  qayaüstü təsvirlər, qədim yurd yеrləri və 

digər abidələr Gəmiqaya ətrafında е.ə. IV minillikdən etibarən  yaşamış qədim 

əhalinin həyat tərzini, mədəni inkişaf yоllarını, dini inanclar sistеmini izləməyə 

imkan vеrir. Оnların tədqiqi Naхçıvanın bütün bölgələri kimi Gəmiqaya ətra-

fında, Gilançay vadisində məskunlaşmış insanların Yaхın Şərqin yüksək inki-

şaf etmiş mədəniyyət mərkəzləri ilə sıх əlaqədə оlduğunu göstərir. Gəmiqaya 

ətrafında aparılan arxeoloji tədqiqatlar zamanı tərəfimizdən aşkar olunmuş 

yeni abidə olan Hümay qayası nekropolu (qəbristanlığı) belə abidələrimizdən 

olub tariximizin, maddi və mənəvi mədəniyyətimizin öyrənilməsində mühüm 

yer tutur. 

Humay qayası nekropolu. Nəsirvaz kəndinə gedən yoldan yuxarıda, Nəbi 

yurdu və Qara pirdən aşağıda, ―Humay qayası‖ dağının ətəyində, təpə üzərində 

yеrləşir. Abidə bir tərəfdən dərin dərə ilə, digər tərəflərdən düzənlik sahələrlə 

əhatə оlunmuşdur. Sahəsi 1 ha yaхındır. Nekropoldakı qəbirlərin üzü  şərq isti- 
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qamətindədir. Qəbirlərin çохu təbii aşınma nəticəsində dağılmışdır. Nekropol-

da aparılan araşdırma zamanı yerli əhalidən toplanılan etnoqrafik material-

lardan da istifadə edilmişdir. Yerli əhalinin verdiyi məlumata görə vaxtı ilə 

nekropolun yaxınlığında ―Kollu‖ adlı yerdə divar qalıqları olmuşdur. Orada 

müxtəlif dövrlərdə aparılmış təsərrüfat işləri nəticəsində divar qalıqları dağıl-

mışdır. ―Humay qayası‖ nekropolundakı qəbirlərin quruluşuna əsasən abidənin  

erkən orta əsrlər dövrünə aid olduğunu ehtimal etmək olar.   

―Hümay qayası‖nda dəfn olunmuş insanların kimliyi, abidənin adı və 

digər məsələlərin araşdırılmasında iki mühüm faktı nəzərə almaq lazımdır. 

Həmin faktlardan birini abidədəki qəbirlərin üzünün şərq istiqamətində qibləyə 

doğru olması təşkil edir. Digər mühüm faktlardan biri nekropolun yerləşdiyi 

ərazinin adı ilə bağlı insanların yaddaşlarında qalan əfsanə və rəvayətlərdən 

ibarətdir. Həmin əfsanə və rəvayətlərdə Humay (Umay) ilahəsi ilə Humay 

quşu arasındakı mif yaхınlığı daha aydən şakildə görünür. Gəmiqaya ətrafında-

kı ərazilərdə  olduğu kimi Azərbaycanın bir çох yеrlərində о cümlədən 

Laçında, Qubadlıda, Kəlbəcərdə, Şamaхıda da Umay ilahəsi ilə bağlı müxtəlif 

əfsanə və rəvayətlər insanların yaddaşlarında qalmaqdadır. 

Humay qayası ilə bağlı apardığımız araşdırma zamanı Gəmiqaya ətrafın-

dakı Tivi, Nəsirvaz və Bist kəndlərinin sakinlərindən toplanılan etnoqrafik ma-

teriallardan məlum olur ki, həmin ərazinin Humay qayası adlanması ilə bağlı 

iki əfasanə insanların yaddaşında dövrümüzədək qalır. Əfsanələrdən birində 

deyilir ki, Humay adlı gözəl bir qız olmuşdur. Bu qızla kəndin (hansı kəndin 

çobanı olduğu dəqiq bilinmir) çobanı bir-birini sevirmişlər.  Humayın gözəl-

liyinə aşiq olan varlı bir oğlan onu zorla almaq istəmişdir. Sevgilisindən 

ayrılmamağa söz verən Humay varlı oğlanla evlənməmək üçün kəntdən qaç-

mış özünü həmin yerdə qayadan atmışdır. Buna görə də oraya Humay qayası 

adı verilmişdir.  

Abidə ilə bağlı toplanılmış digər maraqlı etnoqrafik materallardan birin-

də qeyd olunur ki, bu qayanın adı çox müqəddəs olan Humay quşu ilə bağlı 

olmuşdur.  

 Humay qayası haqqında insanların yaddaşlarında günümüzədək oz varlı-

ğını qoruyub saxlayan əfsanə və rəvayətlər fərqli olslar da onların mənşəyi qə-

dim türk mədəniyyəti ilə bağlılıq təşkil edir. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün 

mənbələrə nəzər salsaq görərik ki, quş motivi əvsanələrlə yanaşı qayaüstü 

təsvirlərdə, keramika, metal məmulatlarında geniş yayılmışdır. Onların hər bi-

rində insanların həyat tərzi, dini ideoloji görüşlərii ilə bağlı maraqlı kompozi-

siyalar verilmişdir. Humay qayasının quşla bağlı əfsanəsində Humay quşunun 

daşla bağlılığı əks olunmuşdur. Türk хalqlarının mifоlоgiyasında Humay qu-

şunun, Umay ilahəsinin günəşlə, dünya ağacı ilə bağlılığı da öz əksini tapmış-

dır. Umay ilahəsinin ölüm mələyi, ölünün ruhunu yоla salan mif kеyfiyyətləri 

də olmuşdur.  

Quşun daşla bağlılğının kökünü araşdırdıqda məlum olur ki, türk mifolo-

giyasında onqon-quş motivi ən geniş yayılmış motivlərdən birini təşkil edir. 

İnsanların insansеvərliyindən yaranmış zооmоrf оnqоnlardan, ilahələrdən biri 

оlan Umay ilahəsi bütün türk хalqlarının mifоlоgiyasında daha çох ümumbəşə-

ri, ümuminsani mövqе tutmuşdur. Humay adına ilk dəfə Gültəkin abidəsində, 

daha sоnra isə Tоnyuqukda rast gəlinmişdir. Bu abidələrdə Umay ilahəsinə 

inamdan bəhs olunmuşdur (8).  



 

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

150 

Tonyuquk abidəsində Humay haqqında belə yazılmışdır. ―Geri dönelim. 

Ere (?) nefsini saklamak yektir dedi. Ben (ise) böyle derim! Ben Bilge 

Tonyukuk Altun ormanını aşarak geldik, İrtiş Irmağı’nı, geçerek geldik. 

(buraya) gelenler (düşmanlar) cesur dedi (demişler); (bizim geldiğimizi ise) 

duymadılar. Tanrı, Umay kutsal yer, sular (bizim için onlara) gaflet verdi. 

Neye kaçarız. (Onlar) çok diye niye korkarız. Az[ız] diye niye basılalım. 

Taarruz edelim dedim. Taarruz ettik, perişan ettik. Ertesi günü çok geldiler (8, 

s. 113-114). 

Tədqiqatçılardan bir qrupu hər bir oğuz soy və boyunun ayrıca quş onqo-

nu olduğunu qeyd etmişlər (5, s. 54-60; 3, s. 70-72). B. Ögəl həmin onqonları 

boy və soylar üzrə qruplaşdırarkən Çəbni-Şunqar / Humay (Hümay) formasın-

da göstərmişdirTədqiqatçı  qeyd etmişdir ki, ―əfsanəvi hüma / humay quşunun 

adı indi mövcud olan quşlara da verilmişdir. Məsələn, huma və ya hüma 

Krımda ən yaxşı cins qartallardan birinə verilən ad olmuşdur. Bu quşun adı 

qırğız ləhcəsində kumaykimi kimi  işlənmişdir. Qırğızlar vulturide quş növü-

nün ən böyük cinsinə kumay demişlər‖ (6, s. 365).  H. Tantəkin qeyd olunan 

məsələyə öz münasibətini bildirərkən onqon kimi tanınan Humay quşunu 

―Hüma quşu‖ adlandıraraq qeyd etmişdir ki, ―.... bu quş şahlıq quşu surəti kimi 

nağıllara daxil olmuşdur. O  kimin başına qonarsa, xalq həmin adamı hakimiy-

yətə gətirib özünə padşah etmişdir. Huma (Humay) quşu sinfi mənsubiy-

yətindən, cinsindən asılı olmayaraq hər kəsin başına qona bilmişdir‖ (7, s. 59). 

Tədqiqatçının qeyd etdiyi kimi Azərbaycan folklorundakı  ―Hazarandastan 

bülbül‖ və ―Altun bülbül‖ ( 4, s. 167), Qaraquş (1, s. 102) və digər nağıllarda 

da onqon-quş motivləri verilmişdir. 

Humay qayası abidəsi ilə bağlı apardığımız tədqiqatlar zamanı məsələyə  

kompleks şəkildə yanaşsaq görərik ki, bu zaman onun Gəmiqaya ətrafındakı 

digər arxeoloji abidələrlə müqayisəli şəkildə öyrənilməsi də yer tutur.  Abidə-

nin Nəbi yurdu və Qara pirin lap yaxınlığında yerləşməsinin bu cəhətdən elmi 

əhəmiyyəti böyükdür. Məsələyə hərtərəfli yanaşaraq onun ətrafındakı abidələri 

də müqayisəli şəkildə öyrənsəg  görərik ki, Nəbi yurdunda Gəmiqaya qayaüstü 

təsvirlərinin xeyli hissəsi var. Oradakı e.ə  IV-I minilliyə aid insan, heyvan, 

astral və digər rəsmlərdə qədim insanları həyat tərzi, dini ideolji görüşləri əks 

olunmuşdur. Bu rəsmlər forma və xüsusiyyətlərinə görə Qobustan, Kəlbəcər, 

Şərqii Anadolu, Sibir və s. qayaüstü təsvirləri ilə, qədim türk mədəniyyəti ilə 

bağlılıq təşkil edərək lap qədim dövrlərdən  Naxçıvanın bütün bölgələrində 

olduğu kimi, Gəmiqaya ətrafında da türk etnoslarının yaşadığını göstərir.  

Qara pirlə bağlı apardığımız araşdırma zamanı məlum olur ki, bu abidə 

sıldırım yamaclı və kоnsvari fоrmalı müqəddəs dagdır. Onunla bağlı insanların 

yaddaşlarında qalan qədim əfsanə və rəvayyətlərdən birində piri ilanların 

qоruduğu söylənilir. Digər əfsanələrdən birində isə qeyd olunur ki, bu pir 

Gəmiqaya ətrafındakı digər abidə olan Bibqətəl piri ilə bacı-qardaşdırlar. Hər 

yeddi ildən bir görüşən bu pirlər həmin  ərazini  şər qüvvələrdən qoruyurlar. 

Qeyd olunan əfsanəyə diqqət yetirsək görürük ki, Humay qayasında olduğu 

kimi  Bibqətəl və Qara pirlə bağlı əfsanələrin hər ikisində  dağla bağlı inamdan 

bəhs olunur. Mənbələrə nəzər salsaq görürük ki, Türk mifologiyasında dağa 

olan inam, dağ kultu da geniş yayılmışdır. Yalnız Altay-Sayan Türklerində 

deyil, Yakutların  mifoloji inanclarında  da dağ əhəmiyyətli yeri tutur. Yakutlar  

dağa hörmətlə dağ sahibi (yakyca tia iççite ) deyirlər. Yaqut mifologiyasında 

dağların qohum və nəsilin qoruyucusu olması ilə bağlı xeyli məlumatlar vardır. 
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Hakasların inancına görə dağlar canlı varlıqlar kimi böyüyərlər. Şorların 

inancına görə isə kiçik dağlar daha böyük dağlara tabedirlər, dağlar bir yerdən 

başqa yerə gedə bilər, bir-birləri ilə döyüşər və hətta evlənərlər (2, s. 51). 

Gəmiqaya ətrafında 2005-ci ildən etibarən tərəfimizdən aparılan arxeolo-

ji tədqiqatlar zamanı bu ərazidə qeydə alınmış  yeni arxeoloji abıdələr (Dəmyə-

lər, İlikli qaya, Haça qaya və s. ), qayaüstü təsvirlər bu ərazinin qədim yaşayış 

məskənlərindən biri olduğunu, Gəmiqaya təsvirlərinin heç də təsadüfən çəkil-

mədiyini qeyd etməyə əsas verir. Humay qayası ilə bağlı aparılan tədqiqatlar 

bir daha onu göstərir ki, qədim və zəngin tarixə malik Naxçıvanın hər daşında, 

hər qayasında zəngin tariximiz yaşayır. Yeni abidələrin qeydə alınaraq daha 

dərindən öyrənilməsi Naxçıvanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri 

olduğunu, tarixən bu ərazidə qədim türk etnoslarının yaşadığını, xalqımızın 

tarixi ilə bağlı saxta fikirlərin heç bir elmi əsası olmadığını  bir daha sübut edir. 
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РЕЗЮМЕ 

TOГРУЛ ХAЛИЛОВ, МЕХМАН ШАБАНАОВ 

СЛЕДЫ ПРОТУРКСКОЙ  КУЛЬТУРЫ ВОКРУК ГЕМИГАЯ 

В статье изучается исследования новых археологических 

памятников, зарегистрированных в долине реки Гиланчай. На этой 

территории, начиная с 1968 г. преводятся археологические исследование. 

Во время которых были найдены многие археологические памятники 

относящиеся к разным историческим периодам. Изучение памятников 

лишний раз подтвердило то, что долине реки Гиланчай является местом 

раннего поселения тюркских народов. Проведенные исследование дают 

осневаные предполагать наличии множества не изученных памятников. 

Важно археологические исследование в этом направлении. 

Kлючевые слова: Гемигая, долина Гиланчай, новые археологичес-

кие  памятники, археологическиe исследования. 
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SUMMARY 

TOGRUL KHALILOV, MEHMAN SHABANAOV 

DETAILS OF THE PROTOTURKIC CULTURE ON GAMIGAYA  

In the article archaeological monuments which are registered in The 

Valley of Gilanchay is learned. In this area Archaeological investigations have 

been conducted since 1968. During scientific investigation many 

archaeological monuments concerning defferent period was registered. 

Investigation of monuments once again proved that The Valley of Gilanchay is 

one of the ancient dwellings and ancient Turkish nations live in this area 

historically. Researchs give reason to note it that there are many our 

unresearched monuments in The Valley of Gilanchay. That is why conducting 

archaeological investigations is necessary in this branch.    

Key words: Gamikaya,  valley of Gilanchay, archaeological 

investigations, new archaeological monuments.  
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FƏRƏC  XAN  I  KALBALI  XAN  OĞLU KƏNGƏRLĠ- 

NAXÇIVANSKĠ 

 

Məqalədə I Kalbalı xanın oğlu, məĢhur hərbçi Fərəculla xanın (Fərəc 

ağanın) həyatından və fəaliyyətindən danıĢılır. Onun Abbasabad qalasında  

hərbi xidmətindən, rus-türk (1828-1829) müharibəsində, Dağıstan ekspedisi-

yasında (1831) iĢtirakından və Naxçıvanın Kəngərli süvarilərinə komandirlik 

etməsindən də söhbət açılır. Məqalədə Fərəc xanın varislərinin 1867-ci ildən 

sonra Kalbalıxanov familiyasını qəbul etmələri haqqında arxiv sənədləri əsa-

sında məlumat verilir. Məqalənin hazırlamasında yeni tapılmıĢ arxiv sənədlə-

rindən də istifadə edilmiĢdir. 

Açar sözlər: Naxçıvan, Abbasabad qalası, süvari, Qarabağlar kəndi, 

Dağıstan, rus-türk müharibəsi, hərbi mükafatlar.                                                                                                                                 
 

Rusiyanın hərbi xadimi Nikolay Muravyovun xatirələrində belə bir qeyd 

var: "Ehsan xanın qardaşlarından biri olan Fərəculla bəy 16-17 yaşlarında bir 

gəncdir. Ona Naxçıvanı idarə etmək tapşırılmışdır..." (4, s.218). Bu qeydlərin 

1827-ci ildə yazıldığını nəzərə alsaq, onda demək olar ki, Fərəc xan (sənədlər-

də Fərəculla xan) təxminən 1810, yaxud 1811-ci ildə Naxçıvan şəhərində I 

Kalbalı xanın ailəsində anadan olmuşdur. Fərəc xanın anası sənədlərdə Immi 

Şərəf xanım kimi qeyd edilib (1). Muravyovun yazdığına görə Fərəc xan 1827-

ci ildə Rusiya imperiyasında xidmətə başlayır. Həmin illərdə hərbi komendan-

tın (qalabəyinin) qərargahı Abbasabad qalasında yerləşirdi. Fərəc xanın da 

vəzifəsi hərbi komendanta tabe idi (6, s.202). 1828-1829-cu illərdə Fərəc xan 

(çox vaxt sənədlərdə o, Fərəc ağa kimi də yazılıb) Rusiya-Türkiyə müharibə-

sində iştirak edib və orada rus şairi A.S.Puşkinlə də tanış olub. 1831-ci ildə 

Rusiya ordusunun tərkibində Dağıstana gedən ekspedisiyanın tərkibində vuru-

şub. Elə həmin ildə ona kapitan hərbi rütbəsi verilib. Sonralar mayor hərbi rüt-

bəsi ilə təltif edilən Fərəc xan 4-cü dərəcəli Müqəddəs Vladimir ordeninin 

(bantla birlikdə) sahibi olmuşdur (1). Rusiya hökuməti ona ildə gümüş pulla 

250 rus rublu məbləğində təqaüd də təyin edir. Bir müddət, təxminən 1830-

1840-cı illərdə Kəngərli süvarilərinə komandirlik etmişdir. 1840-cı ildən sonra 

komandirliyi onun böyük qardaşı I Ehsan xan aparmışdır. 1831-ci ilin məluma-

tına görə, Qoşadizə kəndinin torpaqlarının yarısına sahiblik etmişdir. Sənədlər-

dəki məlumata görə, onun əkin sahəsi 350 xalvar olmuşdur (5, s.331). 

Azərbaycan Respublikasının Tarix Arxivində saxlanılan bir sənəddə 

onun həyat yoldaşının Pərizad xanım (1811-ci ildə doğulub - 1831-ci ildə vəfat 

edib) olduğu yazılıb (1). Ancaq Rusiya Dövlət Tarix Arxivinin (Sankt-Peter-

burqda) fondlarından tapılan sənəddə onun daha üç həyat yoldaşının da olduğu 

məlum oldu. Onlar Fatma xanım, Şərəf xanım və Manica xanım kimi qeyd edi- 
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lib (7, v.166). Fərəc xanla adları yuxarıda çəkilən xanımların nikahından Əli-

qulu xan, Cəlil xan, Kiçik Bəyim xanım, Nəsrulla xan və Əsədulla xan adlı öv-

ladları dünyaya gəliblər. Hələlik tapılan sənədlərdə onların adları qeyd edilib 

(2). Biz Naxçıvan xanlarının şəcərəsini hazırlayanda məlum oldu ki, onun va-

rislərindən hazırda Naxçıvanda və Bakıda yaşayanlar vardır. Əliqulu xanın 

Zəhra bəyim, Çöhrə bəyim, Həcər bəyim və Şövkət bəyim adlı qızları olub. 

Hacı Nəsrulla xan Naxçıvan mahalının Qarabağlar kəndində yaşamışdır. O, 

1853-1856-cı illərdə baş verən Şərq müharibəsinin (Krım müharibəsi) iştirak-

çısı olmuşdur. Həmin müharibədə Irəvan dəstəsinin tərkibində olan Bəy druji-

nasının komandir müavini vəzifəsini daşımışdır. "İgidliyə görə"  qızıl medalı 

ilə mükafatlandırılan Nəsrulla xan Məkkəyə ziyarətə gedəndən sonra Hacı 

Nəsrulla xan kimi tanınıb. Əshabi-Kəhf mağara ziyarətgahının yaxınlığındakı 

Haçaparaq kəndində məscid tikdirmişdir (8, s.97). 1865-1867-ci illərdə Naxçı-

van Bəy komissiyasının üzvü olmuşdur. Atası Fərəc xanın vəfatından sonra 

anası, bacısı və qardaşları ilə birlikdə onlara məxsus mülkləri idarə etmişdir.  

Onlara məxsus kəndlərin adları sənədlərdə aşağıdakı kimi qeydə alınıb (Rusiya 

Dövlət Tarix Arxivində): Qarabağlar (illik gəlir 100 gümüş rubl), Acı (50 

rubl), Qabıllı (50 rubl), Tənənəm (25 rubl) və Qoşadizə kəndinin yarısı. Onun 

oğlunun da adı Fərəc xan olmuşdur. Sankt-Peterburqdakı arxivdə varislərin 

tərtib etdikləri şəcərədə adı II Fərəc xan kimi yazılıb. II Fərəc xan oğlu 

Mustafa xanla birlikdə Makı xanları ilə qohum olduğu üçün, 1934-cü ildə 

bolşeviklərin təqibindən yaxa qurtarmaq üçün Makıya getmişdir (5, s.332). 

Fərəc xanın oğlu Əsədulla xan Naxçıvan şəhərində yaşamışdır. 1853-

1856-cı illərdəki Krım müharibəsində iştirak etmişdir. Müsəlman süvari polku-

nun naibi olmuşdur. "Igidliyə görə" qızıl medalı ilə təltif edilmişdir (3). O, 

Novruz ağa Kəngərlinin qızı ilə ailə qurmuşdur. Onun bu nikahdan Süleyman 

xan, Məmmədağa xan, Maqsud xan və Xəncər xan adlı övladları dünyaya gəl-

mişdir. Xəncər xanın Heydər xan, Maqsud xanın Məhbubə xanım, Hacıbəyim 

xanım, Qonça xanım, Tuba xanım (yazıçı Eynalı bəy Sultanovun arvadı) adlı 

qızları və Əsədulla adında oğlu olub. Məmmədağa xanın oğlanlarından  Temur 

xanın, Nəsrulla xanın, Qəzənfər xanın və Mahmud xanın adları sənədlərdə 

qeyd edilib. Onu da deyək ki, Qəzənfər xanın oğlanlarından İzzət və Fərəməz 

Azərbaycanın tanınmış alimləri olublar. Onlar ana babalarının adı ilə bağlı 

Maqsudov soyadını daşımışlar. Nəsrulla xanın Heydər xan, Əhməd xan, Xəli-

fəqulu xan və Fərəc xan adlı oğlanları və Fatmanisə bəyim adlı qızı olmuşdur 

(1).  Onların varislərindən hazırda Naxçıvanda yaşayanlar vardır. Teymur xa-

nın Ənvər xan və Küşvər xanım adlı övladları Sirab kəndində yaşamışlar. Cəlil 

xanın Əli xan, Xəlifəqulu xan, Məhəmməd xan, Əhməd xan, Heydər xan adlı 

övladlarının adlarına kameral siyahılarda rast gəldik. Xəlifəqulu xanın oğlu 

Cəmşid xan 1934-cü ildə Makıya mühacirət edib (5,s.332). Axtarışlar zamanı 

məlum oldu ki, mayor Fərəc xanın bütün varisləri 1867-ci ildən sonra Kalbalı-

xanov familiyasını daşımışlar. Onlar uzun illər Qarabağlar kəndində yaşa-

mışlar. Bəzi mülkləri indiyədək həmin kənddə qalmaqdadır. Kalbalıxanovlar 

hamısı Kəngərlilərdir. Çünki, ulu babaları I Kalbalı xan Kəngərlidir. Mayor 

Fərəc xanın nəsil ağacı ətraflı tədqiq edilmədiyindən onlar haqqında az yazılıb. 

Gürcüstan Milli Arxivində onun Gürcüstan-Imerti qubernatoruna yazdığı 

ərizəni tapdıq. Orada ona məxsus möhürün də təsdiqi vardır. Axtarışlar zamanı 

I Kalbalı xanın oğlanlarına məxsus (atadan qalma miras kimi) 33 kəndin 

siyahısına da rast gəldik. Bu siyahı hökumət tərəfindən təsdiqlənib. 



 

ELMĠ ƏSƏRLƏR – 2019 № 2 

 

 

 

 

 

155 

 Fərəc xan Kəngərli 1847-ci ildə 36, yaxud 37 yaşında vəfat etmiş və 

Naxçıvan şəhərində Imamzadəyə bitişik Naxçıvan xanlarının məqbərəsində 

dəfn edilmişdir. 
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РЕЗЮМЕ 

МУСА КУЛИЕВ 

ФАРАДЖ ХАН КЕНГЕРЛИ- НАХЧЫВАНСКИЙ СЫН КАЛБАЛЫ 

ХАНА I. 

В статье рассказывается о жизни и деятельности сына Калбалы хана 

I  Фараджулла хана(Фарадж аги) Кенгерли-Нахчыванского. Также гово-

рится о его военной службе в крепости Аббасабада,его участии в русско-

турецкой (1828-1829) войне, в Дагестанской экспедиции и командиром 

Нахчыванской Кенгерлинской конницы. В статье также даѐтся информа-

ция о том,что его наследники после 1867 года приняли фамилию Калба-

лыханов. 

В подготовлении статьи использованы приобретенные новые архив-

ные документы. 

Ключевые слова: Нахчыван, Аббасабад, конница, село Карабаглар, 

Дагестан, русско-турецкая война, военные награды. 
  

SUMMARY 

MUSA GULIYEV 

THE COMMANDER OF THE KANGARLI CAVALRY REGIMENT 

FARAJULLA KHAN NAKHCHIVANSKI AND SOME NOTES ABOUT 

HIM 

The article is about the son of Kalbali khan I, the well-known military 

Farajulla khan’s (Faraj agha) life and activity. His military service in the 

Abbasabad fortress, his attendance in the Russo-Turkish War (1828-1829), in 

Dagestan expedition (1831) and his commanding the Kangarli cavalries of 

Nakhchivan are mention here too. In the research work, the information about 

his heritors’ taking the Kalbalikhanov surname after 1867 is also given 

according to the archive documents. While preparing this article the newly 

found archive documents are used as well. 

Keywords: Nakhchivan, Abbasabad fortress, cavalry, Garabaghlar 

village, Dagestan, Turkish and Russion war, military awards 
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QARAQOYUNLU DÖVLƏTĠNDƏ TORPAQ MÜLKĠYYƏT 

FORMALARI VƏ VERGĠLƏR 
 

Qaraqoyunlu dövlətinin hakim olduğu ilk dövrlərdə kənd təsərrüfatı, 

ümumiyyətlə desək, ölkə iqtisadiyyatı tənəzzül etmiĢ vəziyyətdə idi. Ardı-arası 

kəsilməz müharibələr insanları müflis hala salmıĢdı. XV əsrin ikinci yarısından 

sonra ölkədə vəziyyət nisbətən düzəlməyə baĢlamıĢdı. Bu dövrdə torpaqlar bir 

neçə hissəyə ayrılmıĢ və əhalidən müxtəlif adda vergilər alınırdı.  

Məqalədə bu dövrdə Qaraqoyunlu dövlətində tətbiq olunan vergilər haq-

qında məlumat verilmiĢdir. Bununla yanaĢı burada həmçinin bu ərazilərdə 

olan torpaq mülkiyyət formalarından da bəhs edilmiĢdir.  

Acar sözlər: Qaraqoyunlu dövləti, kənd təsərrüfatı, vergi, dövlət, əhali. 
 

XV əsrdə Azərbaycan iqtisadi cəhətdən inkişaf etməyə başlamışdı. Lakin 

bu inkişaf müxtəlif sahələrdə qeyri-bərabər şəkildə özünü büruzə verirdi. 

Həmin dövr Azərbaycanda Qaraqoyunlu dövlətinin yarandığı və inkişaf 

etdiyi dövrə təsadüf edir. Qaraqoyunlu dövlətinin ilk illərində kənd təsərrüfatı 

tənəzzül etmiş vəziyyətdə idi. XV əsrin əvvəllərində baş vermiş dağıdıcı mü-

haribələr, daxili çəkişmələr ölkə iqtisadiyyatını bərbad hala salmışdı. Həmçi-

nin yadellilərin hücumları, əsgərlərin yerli əhaliyə qarşı olan özbaşınalığı ölkə 

iqtisadiyyatını pis vəziyyətə salmışdı. Bütün bunlar da əhalinin müflisləşməsi-

nə gətirib çıxarmışdı. XV əsrin ikinci yarısından sonra ölkədə vəziyyət nisbə-

tən düzəlməyə, təsərrüfat inkişaf etməyə başlamışdı. Bu dövrdə dövlət torpaq-

ları iki hissəyə ayrılırdı. Bunlardan birincisi ―əraziyi-divani‖, ikincisi isə ―əra-

ziyi-xassə‖ adlanırdı. Əslində bunların hər ikisi adları fərqli olsa da eyni şəxsə 

məxsus idi. Bu torpaqlar üzərində ixtiyar sahibi padşah idi. Divan torpaqların-

dan gələn gəlir əsasən ordunun saxlanması ilə bağlı xərclərdə istifadə olunur-

du. Xassə torpaqlarından əldə olunan gəlir isə bütünlükdə sarayın ehtiyaclarını 

qarşılamaqda istifadə olunurdu. Burada olan diğər torpaq növlərinə gəldikdə 

isə bunlardan birincisi soyurqal torpaqlardır. Artıq XV əsrdə hərbi qulluqçula-

ra etdikləri xidmət müqabilində torpaqlar paylanılırdı ki, bunlar da soyurqal 

adlanırdı. Soyurqal torpaqları monqolların Cənubi Azərbaycan ərazilərini ələ 

keçirdikdən sonra daha geniş vüsət almışdı. Bu torpaq növünün yayılması 

feodalizmin inkişafında vacib rol oynamışdır. Soyurqal sahibləri dövlət büdcə-

sinə heç bir vergi ödəmirdilər. Soyurqal verilərkən hökmdar tərəfindən hökm 

yazılır və ərkami-soyurqal, nişanı-soyurqal adlı möhürlə də təsdiq edilirdi. 

Hökmdar istədiyi şəxsə soyurqal verə bilərdi [7, s. 196]. Soyurqal sahibləri bu 

torpaqların tam müstəqil sahibləri idilər. Məmurların bu ərazilərə yaxın durma-

sı belə qadağan idi. Qaraqoyunlular dövründə bu dövlətin bütün ərazilərində  

soyurqalın paylanması tətbiq edilirdi. 1410-cu ildə 
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Qara Yusiflə Sultan Əhməd arasındakı döyüşdə Qara Yusifin qələbəsindən 

sonra əsgərlərə külli miqdarda soyurqallar paylanmışdır [7, s. 201]. K. Paydas 

bildirir ki, 1417-ci ildə Qara Yusifin verdiyi fərmanla əmir Şəmsəddinə Bitlis, 

Əxlət və Muşu soyurqal olaraq vermişdir. Qara Yusif tutduğu ərazilərdəki 

soyurqal torpaqları yenə də öz əvvəlki sahiblərinə verirdi [7, s. 202]. Qara 

Yusif 1417-ci ildə Bitlis əmiri Şəmsəddinə göndərdiyi fərmanda Şəmsəddinə 

oğlum deyərək müraciət etmiş və onu çox tərifləmişdi. Həmçinin onu vergi 

verməkdən də azad etmişdi [7, s. 202]. Soyurqallar bəzən güclü düşmənlərlə 

dostluq etmək məqsədi ilə də verilirdi [5, s. 77]. 1453-cü ildə Qaraqoyunlu 

hökmdarı Cahanşah soyurqalla bağlı fərman vermişdir. Bu fərmanda Culah 

adlı yerin Şeyx Daraiyə soyurqal olaraq verildiyi bildirilir. Qeyd edək ki 

AMEA M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan bir sənəddə 

Culah adlı yerin haqqında məlumat verilmişdir. Bu sənəd Şah Sultan Hüseyn 

tərəfindən verilmiş şəcərədir [8]. Həsən bəy Rumlunun yazdığına görə Cahan-

şah Həmədanı əmir Satılmış və əmir Şahsuvara vermişdir [3, s. 79]. Soyurqal-

ların çoxalması əslində dövlətin mərkəzləşmiş sistemini zəiflədirdi. Soyurqal 

sahiblərinin vergi ödəməməsi nəticəsində dövlət büdcəsinin gəlirləri nəzərə 

çarpacaq dərəcədə azalmışdı [6, s. 169]. 

Soyurqal torpaq mülkiyyəti iqtaya bənzəsə də bunlar içərisində fərqli çə-

hət də var idi. Bu fərq ondan ibarət idi ki, soyurqal torpaq sahiblərinə məhkə-

mə səlahiyyəti də verilirdi. Bu torpaq sahibəri hətta xəzinəyə də vergi vermək-

dən azad edilmişdilər. Vergidən azad olmaq isə soyurqal totpaq sahiblərini 

zənginliyini xeyli artırırdı. Bu torpaq mülkiyyəti üzərində olan bütün vəzifələ-

rə soyurqal sahibləri özləri istədikləri şəxsləri təyin edirdilər. Həmin şəxlər 

soyurqal sahiblərinə tabe idilər və öz işləri haqda yalnız onlara hesabat verirdi-

lər. K.Paydaş bildirir ki, Qaraqoyunlu Qara Yusif gürcü çarı II Konstantin və 

Şirvanşah I İbrahimlə döyüşü zamanı yerli əmirlərin köməyindən istifadə 

etməyə çalışmış və bu məqsədlə də bir çox əmirlərə soyurqal paylamışdır. Bu 

əmirlərin içərisində əmirul-ümarə Bistam bəy Cagirliyə Ərdəbil və Xalxal 

bölgəsini soyurqal olaraq vermişdir [4, s. 406]. A.A. Arayançay da Cahanşahın 

da atası kimi əmirlərə soyurqal payladığını qeyd edir [1, s. 239]. 

XV əsrdə Azərbaycanda mövcud olan digər bir torpaq mülkiyyəti növü 

iqtadır. Əyalətlər torpaq sahiblərinə iqta kimi paylanırdı. İqta sahibləri öz 

ərazilərinin müdafiəsini həyata keçirməli idilər. Cahanşahın dövründə İsfahan 

və Bağdad kimi böyük vilayətlər şahzadələrə iqta kimi verilirdi.  Qaraqoyunlu 

Cahanşahın dövründə Qəzvin şəhəri Söhrab bəyə iqta olaraq verilmişdir. Qeyd 

edək ki, Söhrab bəy Rüstəm Tərxanın oğlu idi [5, s. 268; 4, s. 148]. 

Cahanşahın dövründə ölkənin iqtisadi vəziyyəti get-gedə yaxşılaşmışdı. 

Bu da əhalinin vəziyyətinin yaxşılaşmasına və təbii ki, iqta və soyurqal sahib-

lərinin iqtisadi cəhətdən güclənməsinə gətirib çıxarırdı. Get-gedə güclənən 

əmirlər həm bir-birləri ilə, bəzən də sultanlarla mübarizə aparırdılar.  

Qaraqoyunlu hökmdarlarının payladığı digər şərti torpaq mülkiyyəti 

növü tiyul adlanır. Tiyul müvəqqəti istifadə olunması üçün verilən torpaq 

növüdür. Bu torpaq mülkiyyəti formasında gələn gəlirin ya böyük bir hissəsi, 

bəzən də çox hissəsi tiyul sahibinin olurdu. O hər il dövlət büdcəsinə təyin 

olunmuş müyyən miqdarda pul verməli idi. Bundan başqa bəzən də tiyul sahibi 

müəyyən qoşun hissələri saxlamalı və hökmdar tələb etdikdə həmin əsgəri 

qüvvəni hökmdarın hüzuruna çıxarmalı idi. Tiyul torpaqları irsən keçmirdi. 

Əbubəkr Tehrani qeyd edir ki: ―1466-cı ildə oğlu Pirbudağın üsyan etdiyini 
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eşidərək onun üzərinə Bağdada hücum edən Cahanşah qoşun toplamaq məqsə-

di ilə hər tərəfə çapar göndərdi. Məhəmədi Mirzəni İsfahandan digər əmirləri 

və tiyul sahiblərini vilayətlərindən çağıraraq böyük bir qoşun tərtib elədi‖ [3, s. 

276] 

 T. Nəcəfli bildirir ki Cahanşahın ölümündən sonra padşahın öz tiyulların-

da qalmış əyanları və sərkərdələri onun yanına gəlib rütbələrinə uyğun ənamlar 

və mükafatlar aldılar, ona itaət göstərməyə məcbur olub münasib şərait 

göstərməyə başladılar‖ [4, s. 413] 

XV əsrdə Azərbaycanda olan digər bir torpaq növü mülk adlanan torpaq 

mülkiyyəti formasıdır. Bu torpaq növü atadan oğula, həmçinin vərəsəlik yolu 

ilə digər bir şəxsə də keçə bilər. Mülk torpaqları mülkiyyətçi tərəfindən müxtə-

lif şəxslərə istifadəyə verilirdi. Buna görə də buna icma torpaqları da deyilirdi.  

Bu dövrdə tətbiq olunan digər bir torpaq mülkiyyəti növü də vəqf 

torpaqlarıdır. Bu torpaq mülkiyyəti din xadimlərinə verilirdi. Bu torpaqlarda 

yaşayan əhali din xadimlərindən asılı idi. Vəqflərdən götürülən gəlirlər müxtə-

lif mədrəsələrin, məscidlərin tikilməsinə xərclənirdi. Buradan gələn gəlirlərin 

böyük bir hissəsini də məhz ruhanilər mənimsəyirdi [4, s. 414]. Din xadimləri-

nin ixtiyarında təkcə torpaqlar deyil, həmçinin vəqf ölünmüş bazarlar, evlər, 

karvansaralar və s. var idi [3, 74-75]. Vəqf torpaqları iki yerə ayrılırdı. Bunlar-

dan biri ―vəqfi-xeyri‖, ikincisi isə ―vəqfi-əhli‖ adalnırdı. Dini müəssisələrin ix-

tiyarında olan torpaqlar ―vəqfi-xeyri‖ adlanırdı. Seyidlərə, dərvişlərə və bu ki-

mi başqa zümrəyə verilən torpaqlar isə ―vəqfi-əhli‖ adlanırdı [4, s. 414]. A. A. 

Arayancan Qaraqoyunlular vəqf idrə sisteminin Teymuri və Cəlairilərinki ilə 

eyni olduğunu bildirir [1, s. 239-250]. Qaraqoyunlular dövründə vəqflərə Ər-

dəbil şəhərindəki Şeyx Səfiyəddin məqbərəsi, Təbrizdə olan Həsən şah məsci-

di, Cahanşah tərəfindən vəqf edilən Cahanşahiyyə vəqfləri, Cahanşahın məzarı 

daxil idi [4, s. 415]. Bu ərazilərdə olan belə abidələrin təmiri də vəqf sahibləri 

tərəfindən icra olunurdu. Həsən bəy Rumlu Cahanşahın Təbrizdə tikdirdiyi 

məscid haqda belə deyir: ―Heç kəs belə kamil işlənmiş bina tikməmişdir… 

Məscidə bitişən günbəzi qızılla bəzədilmişdir. Bu məscidə doğru küçə salın-

mışdır [1, s. 75]. Vəqf torpaqlarında torpaq mülkiyyəti nəsildən-nəsilə keçə 

bilməzdi.  

Qaraqoyunlu dövlətində toplanan vergilərə gəldikdə isə bu dövrdə iri 

torpaq mülkiyyətləri əldə etmiş sahibkarların əhaliyə tətbiq etdiyi vergilər 

həddindən artıq çox idi. Orta əsr müəlliflərindən Həsən bəy Rumlu Əhsənüt-

təvarix əsərində bildirir ki, əhali mühəssirlərin əlindən zara gəlib. Mühəssirlər 

vergiləri təyin olunmuş məbləğdən qat-qat artıq yığırlar. Qeyd edək ki, həmin 

dövrdə verği yığanlar tərəfindən toplanılırdı. Bu şəxslərə mühəssir deyirdilər. 

Vergilər toplanılan zaman vergi üdəyə bilməyənlər cəzalandırılırdı. 

Vergilər əhalidən pul və məhsul şəklində yığılırdı. Bu dövrdə əhalidən yığılan 

vergilərdən bəzilərinə nəzər salaq. 

Bac və xərac vergisi. Bu vergi əvvəllər dövlətin özünə tabe etdiyi 

vilayətlərin əhalisindən yığılırdı. Xərac vergisi həm kənd təsərrüfatı məhsulla-

rından, həm də pul şəklində ödənilirdi. Əgər hər hansı bir vilayət xəracı ödə-

məkdən boyun qaçırmış olsaydı bu həmin vilayətin üsyan qaldırması demək 

idi. Ümumilikdə götürdükdə xərac çox ağır vergi növü idi. Mənbələrdə bac 

vergisi adlandırılan vergi növü də xərac vergisinin sinonimi kimi işlədilmişdir.  

Digər bir vergi növü də mal adlanırdı ki, bu vergi də ya məhsulla, ya da 

pulla verilirdi. Bəzən bu vergi aman-malı da adlanırdı. Əgər bir hökmdar 
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şəhəri tutmuşsa o əhalisindən aman-malı tələb edilirdi. Qaraqoyunluların 

hakimiyyətdə olduğu dövrdə belə bir hadisə olmuşdu. Cahanşah İsfahanı oğlu 

Məhəmmədi Mirzəyə vermişdi. Məhəmmədi Mirzə hələ həddi-buluğa çatma-

dığından şəhəri onun lələsi idarə edirdi. Lakin lələ ilə isfahanlılar arasında 

münaqişə yarandığına görə İsfahan camaatı Cahanşahın qəzəbinə düçar olmuş-

dur. Bu səbəblə də onlardan 3000 tümən aman-malı vermək tələb olunmuşdu. 

Bundan başqa həmin dövrdə əhalidən malu-cəhət, qan bahası, ələf və 

uləfə, ixracat, tamğa kimi vergilər də alınırdı. Qan bahası vergisi ən çox müha-

ribələrdən sonra alınırdı. Ələf və uləfə vergisinə gəldikdə isə bəzi alimlərin 

fikrincə ələf heyvanlar üçün uləfa isə insanlar üçün yığılırdı.Diğər bir qurup 

alimlərə görə isə bu vergi ümumilikdə heyvanların yemlənməsi üçün tədarük 

edilən vergi növü idi. İxracata gəldikdə isə bu vergi əyalətdə olan dövlət 

qulluqçularının və döyüşçülərin ehtiyaclarını ödəmək məqsədilə yığılırdı. 

Tamğa əsasən tacir və sənətkarlardan alınırdı. Tacirlər satdıqları malların, 

sənətkarlar isə istehsal etdikləri malları satarkən bu vergini ödəməli idilər. 

Nəticə olaraq demək lazımdır ki, həmin dövrün tarixçilərinin əsərlərində 

dövlətlərin siyasi tarixləri ilə yanaşı dövlətin iqtisadi vəziyyətinə də yer veril-

mişdir. Onlar öz əsərlərində xalqdan alınan vergilərə və bu vergilərin camaatın 

həyatına təsirindən bəhs etmişlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, dövrün mənbələrində müəlliflər şərh edilən mü-

əyyən məsələ və siyasi hadisələrə həmişə biganə qalmamış, bəzən öz fikir və 

münasibətini də bildirmişdir. 

Orta əsr tarixi mənbələrində bu və ya digər ölkənin iqtisadi vəziyyəti 

haqqında siyasi və diplomatik məlumatlara nisbətən olduqca az məlumat olma-

sına baxmayaraq, həmin məlumatların araşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. 
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РЕЗЮМЕ 

НИДЖАБЕТ  ИСЛАМОВА 

ВИДЫ ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И НАЛОГИ В 

ГОСУДАРСТВЕ КАРАКОЮНЛУ 

На первых этапах развития государства Каракоюнлу, сельское 

хозяйство, и в целом экономика страны были на грани упадка. 

Бесконечные междоусобицы привели к разорению населения. 
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 Начиная со II половины XV века положение в стране немного 

улучшилось. В это время начали раздавать участки земель, а с населения 

собирались различные налоги. В статье даны сведения о налогах и 

пошлинах, которые взымались с населения в государстве Каракоюнлу в 

те времена. На ряду с этим, здесь говорится о существующих тогда видах 

собственности на землю. 

 Ключевые слова: Каракоюнлу, сельское хозяйство, налоги, госу-

дарстве, населения. 
 

SUMMARY 

NICABET ISLAMOVA 

LAND PROPERTY FORMS AND TAXES IN THE GARAGOYUNLU 

In the early years of Garaqoyunluʼs  rule,  agriculture, in other words the 

countryʼs  economy was in decline. Unrestrained wars had made people 

bankrupt. After the second half of the 15
th

 century, the situation in the country 

was relatively better. During this period, the area was divided into several parts 

and the population was taxed on a variety of terms.  The article provides 

information on the taxes in Garaqoyunlu  state during this period. At the same 

time,  it also gives information about the owned lands in these area. 

Key words: Garagoyunlu, agriculture, tax, state, population 
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“HOMO LUDENS” VƏ NAXÇIVAN XALQ OYUNLARININ 

TƏKAMÜLÜ PROBLEMINƏ DAĠR  

(Novruz bayramı materialları əsasında ) 
 

        Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan qədim və zəngin 

tarixə malikdir. Bu bölgədə olan və xalq tərəfindən yaĢadılan və sonrakı 

nəsillərə ötürülən zəngin xalq oyunları vardır. Novruz bayramında müxtəlif 

xalq oyunları keçirilir. “Kosa-Kosa”, “Qodu-Qodu”, "Xan bəzəmə” və digər 

xalq oyunları vardır. Bu oyunlar qədim zamanlardan yaradılmıĢ və dəyiĢilərək 

indiki dövrümüzə çatmıĢdır. 

Açar sözlər: Homo Ludens, oyun, Novruz bayramı, Naxçıvan, xalq 

oyunları. 
 

        Xalq oyunları hər bir xalqın milli sərvətidir. O özündə qədimliyi və mil-

liliyi təcəssüm etdirir. Xalq oyunları milli mədəniyyətin ən qiymətli parçasıdır. 

Xalq oyunları dedikdə buraya mərasim oyunları, meydan oyunları, uşaq 

oyunları və başqa oyun növləri daxildir. Qədim tarixə malik olan Naxçıvan 

diyarı bu baxımdan olduqca zəngindir. Tarixin hər mərhələsində mədəniyyətin 

ardıcıl olaraq yaşandığı və heç bir kəsilmə dövrü olmadan günümüzə qədər 

gəlməsi Naxçıvanda mədəni proseslərin aktivliyinin yüksək olması ilə diqqəti 

cəlb edir. V.Baxşəliyev haqlı olaraq qeyd edir: ―Naxçıvanda digər bölgələrdən 

fərqli olaraq mədəniyyət kəsilmədən davam etmişdir‖ (4, s. 67).  

          Oyunun günümüzdəki funksiyasına baxarkən onun özünün də uzun bir 

təkamül yolu keçdiyi aydın olur. Təkamül prosesinin yaratdığı süjetlər mədə-

niyyət ilə birlikdə gen şəklində bir nəsildən digər nəslə ötürülərək dəyişilmiş, 

inkişaf etmiş və zənginləşmişdir. Oyunun yaranması haqqında müxtəlif 

konsepsiyalar vardır. Bu konsepsiyalardan biri də Yohan Huzinqin Homo Lu-

dens (oynayan insan) konsepsiyasıdır. ―Homo Ludens‖ yunan sözü olub oyna-

yan insan deməkdir. O, Homo Ludensin yaranmasının ilkin şərti kimi ilk ins-

tinkt oyunları əsas götürmüş, sonrakı mərhələlərdə inkişaf edərək indiki 

vəziyyətə gəldiyini sübut etməyə çalışmışdır. Huzinq oyunu mədəniyyətdən 

daha öncə yarandığını isbat etməyə çalışmışdır. Belə ki, təbiətin bir parçası 

olan insan, digər parçası olan quşlar və heyvanlarda olduğu kimi oyunun ilkin 

―dərs‖ sanmışlar. Ancaq insanlardan fərqli olaraq heyvanlarda oyunlar daha 

ciddi və onun həyatında baş verən hadisələrə ilkin icra ediləcək hərəkətlərin 

sadələşmiş formasıdır. Bununlada öyrənən insan artıq dərsini ilkin vaxtlarda 

almağa başlayır.  

        Homo Ludens əslində oynayaraq özünün təbiətin bir parçası olduğunu 

göstərir. Oyun bacarığı onu digər canlılardan müxtəlfliyi və funksiyasının 

çoxluğu  ilə  seçilir.  Edə biləcəklərinin arasında  ən yaxşısı, ən humanist və ən  
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vacibi olanı şübhəsiz oynamaq bacarığı daxilində ilkin instinkt oyunun özüdür. 

Heyvanlar bala olarkən, vəhşi həyatda təhlükələrdən ana və atanın himayəsi al-

tında qorunarkən, oynama bacarıqlarını nümayiş etdirirlər və daha sonra bu 

oyun gələcəkdə cütləşmə üçün edilən eyni  cəlbedici oyunu oynayırlar (13, 

s.48).  

      Heyvanların oyun anlayışı sadəcə instinkt bir hərəkətdən o tərəfə keçmir. 

Onlar oyunlar zamanı bunu tamamilə göstərirlər. Çünki, bu oyunlar insanlarda 

olduğu kimi qələbəni və ya məğlubiyyəti göstərmir, sadəcə həyatda baş 

verəcək hadisələrə qarşı ―bilgi‖ və ―bacarıq‖ aşılayır. 

       Oyunun insan həyatında olan rolunu instinkt bir hərəkətlə məhdudlaşdır-

maq mümkün deyildir. Çünki, insan Homo Sapiensdən daha çox Homo Lu-

densdir. Homo Sapiens düşünür və öz uğurlarını Neandertaldan fərli olaraq 

sadəcə fiziki güclə deyil, ağlın gücüylə edir və o ağıllandıqca yavaş-yavaş 

instinkt hislərini itirərək, özündən öncəkilərin qazandıqları vərdişləri miras 

almağa çalışır. İnsanoğlu çox erkən tarixlərdən başlayaraq günlük qazancların 

qabağına keçən fikir yaratma bacarığıyla digər canlılardan ayrılırlar (1, s. 7). 

Artıq bununla da Homo Ludens ilk olaraq oyunu icra etməyə başladı. 

       Bu əslində bir inqilab idi. Artıq Homo Ludens instinkt oyunlara son 

verərək yeni həyata başladı. Oyun özünün ilkin formasını sadəcə bioloji varlıq 

kimi 1 yaşına qədər yerinə yetirirdi. 1 yaşına qədər (hər uşaqda nisbi ay fərqi 

ola bilər) körpələr instinkt oyunu icra edirdilər. Onlar oyuncaqları əlləri ilə 

oynadaraq, bədən hərəkətlərini inkişaf etdirmklə, həm də ağızlarında onların 

dadına baxaraq onun xüsusiyyətlərini kəşf edirlər. Körpələrin bu ilk oyunu 

əslində onların əşyalara qarşı davranışlarını təkmilləşdirir. Daha sonra o önün-

dəkiləri təqlid edərək başqa bir rol  oynamağa başladı. Bu Homo Ludens üçün 

əsas mərhələni yaratdı yəni, ayinləri. İlkin insanlar oyunla birlikdə, artıq inanc 

sistemi mürəkkəbləşməyə başladı. Homo Ludensin qazandığı ən böyük uğur 

simpatetik sehrin kəşfi idi. İnsanlar təbiətin onlara verdiyi  instinkt oyun 

bacarığı artıq simpatetik sehrə keçməyə başladı. Bununla da oyun insan düşün-

cəsində həlledici rollardan birinə keçdi. Yəni Fizuli Bayatın dediyi kimi: ― 

oyun hər bir insanın heyvani hislə rəhmani hissi nizamlayan elementir‖ (5, 

s.13). Bununla da alim haqlı olaraq insanın heyvani hislərdən ayrılmasının ən 

əsas səbəbi kimi oyunu qeyd edir. Yəni, insanın təkamülünə təsir edən qüvvə-

lərdən biri də oyundur. 

       Homo Ludensin simpatetik sehrin kəşfindən sonra artıq, oyun tamamilə öz 

yüksəlişinə qədəm qoydu. Homo Ludens oyunu mifikləşdirməyə başladı. İn-

sanlar inandıqları varlıqlara qarşı təqlidə keçməyə başladı. Ondan kömək istə-

mək və ya ondan qorunmaq üçün ayinlər icra etməyə başladılar və bu ayinlər 

oyunlarla ifadə edilirdi. Bu oyunlar artıq öz oyuncularını yaradırdı. Müqəddəs 

hərəkətlər hər baxımdan oyundur və iştirak edənlər də bir-birinin üzərinə qoy-

duğu ölçüdə, özü etibari ilə oyuncudur (8, s.34). Oyunçunun yaranması ilə 

birlikdə artıq onun davamlılığı və əhəmiyyəti artmağa başladı. Biz onu daha 

aydın dərk edilməsi üçün oyunu funksiyasına görə bir neçə qrupa bölməliyik.  

Rəqs, təqlid və çəkişmə. 

      Oyun insanların yaşadıqları dünyadan bir anlıq çıxması kimi də başa düşül-

məlidir.  Real həyatdan başqa insanın görünməyən xəyali həyatı da vardır. Bu 

həyatı xəyalən anlatmaq üçün oyun (rəqslər) ifa olunur. Əlbətdə, bu oyunların 

ilkin forması sadəcə ayinlərlə bağlanıla bilər. Hər cür rəqs başlanğıcda müqəd-

dəsdir, başqa bir deyimlə insan xaricində bir modeli vardır (8, s.41). Yəni in-
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sanlar oynayaraq ayini icra edərkən xəyalən yaratdıqları mifioloji varlıqları 

təqlid edirlər. Məhz bunun üçün ovçu-yığıcı topluluqlarda oyunlar mifiologiya 

ilə iç-içə olmuşdur və biri digərini tamamlayırdı. Oyunun ayin əsasında yaran-

ması ilk növbədə onun ciddi və əyləncə əsaslı olduğuna dəlalət edir. Hər iki 

formada rəqs zamanı insan mifik varlıqlarla transa keçməli və tamaşaçılara 

hərəkətləri ilə nə baş verdiyini anlatmalı idilər. Uşaq oyunları, rəqslər ayin hə-

rəkətlərinin hamısı və oyuncaqların çoxu dini bir kökə malikdirlər. Bunlar 

daha əvvəllər toplumda ibadət, obyekt və jestlər idi (7, s.36).         

         Naxçıvan xalq oyunları ən çox Novruz bayramında müşaiyət olunur. 

Belə ki, qədim dövrlərdən keçirilən bu bayram özündə tarixi mirası qoruyub 

saxlayır. Novruz bayramı Şimal yarım kürəsində baş verən astronomik 

dəyişikliklərlə bağlı olmuşdur (14,s. 306). Məhz bu iqlim qurşağı əzəldən türk 

xalqlarının yaşayıb, yaratdığı bölgələrdəndir. Xalqımızın mənəvi mədəniyyəti-

nin, etnik-mifioloji keyfiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsində, bu xalqın qədim 

mifik görüşlərindən tutmuş adət-ənənələrini, həyat haqqında düşüncələri 

barədə aydın təsəvvürlər əldə edilməsində Novruz bayramının rolu olduqca 

əhəmiyyətli və əvəzsizdir (17, s.42). 

Novruz bayramında müxtəlif oyunlar keçirilir. Bu oyunlardan ən çox ifa 

olunanı rəqslərdir. Rəqslər Naxçıvanda ən çox da Şərur rayonunda Yallı 

rəqslərinin çoxluğu ilə diqqəti cəlb edir. Qobustanda qayaüstü rəsmlərdə 

yallılar da təsvir edilmişdir. Təsvirə diqqət yetirdikdə aydın olur ki, yallı 

rəqsləri ayin əsasında yaranmışdır. Qədim insanlar ən çox ocaq başında əl-ələ 

tutub oynayaraq bu qədim ayini icra edirmişlər. Yallının bu formada yaranması 

məntiqə uyğundur. Qayaüstü incəsənətə dair əldə olunan materiallar arasında 

ayrı-ayrı süjetləri nəzərdən keçirdikdə məlum olur ki, ən qədim təsvirlər ov 

səhnələri və mərasim rəqsləridir (10, s.31). 

Naxçıvanda xalq oyunlarının əsasını mərasim oyunları təşkil edir. Bu 

oyunlar qədim dövrlərdə icra olunan hər hansı bir ayinin qalıntısı olaraq gəlib 

dövrümüzə çatmışdır. Bu oyunların qədim olması onların təkamül nəticəsində 

bəzi dəyişikliklərə məruz qalmasına səbəb olmuşdur. Bunlardan Kosa-Kosa, 

Qodu-Qodu, Çömçəxatun, Xanbəzəmə və başqalarını xüsusi olaraq qeyd 

etmək olar. Mövsüm  mərasimləri ilə bağlı olan bu oyunlar əsasən ilin başlan-

ğıcı sayılan Novruz bayramında öz zənginliyi ilə seçilir. Novruz bayramı Yeni 

ili təmsil etməsi ilə özündə  Günəş simvollarını qoruyub saxlayır. Bu özünü 

mərasim oyun-tamaşalarında daha qabarıq göstərir. Oyun və həyatın hər 

mərhələsini içinə alan ayin və mərasimlər hər zaman bir toplum gücü olaraq 

iç-içə günlük həyatın təməlini təşkil etməkdədir (6, s.15). 

Kosa-Kosa, Qodu-Qodu Günəşi çağıran mövsümi oyun-tamaşalardır. 

Burada Kosa-Kosa oyununda Keçəl, Kosa və Keçi ilin gəlişinin mifioloji 

cəhətdən anladan mükəmməl bir oyundur. Oyunun məzmununa baxarsaq 

Keçəl öz yerini Kosaya vermək istəsə də, Kosanın bacarıqsızlığı bu planın 

uğur qazanmasına mane olur, Keçi isə Kosanı öldürərək yeni ilin xəbərçisi olur 

(15, s. 108-109). Əslində burada oyunun insan həyatında əsas rolu görünmək-

dədir. Oyun tarixin başlanğıcında insana yol göstərmiş və ritual mifioloji dün-

yanın əyləncəyə çevrilmiş forması olmuşdur (5, s. 15). 

Keçinin yeni ili gətirməsi isə Gəmiqaya rəsmlərində keçinin önəmli bir 

mifioloji varlıq olduğuna dəlalət edir. Kosa-Kosa və Təkəm-Təkəm oyunları-

nın icrasında adamlardan birinin keçi kostyumu geyinib, başına buynuz taxma-

sı ilə keçini təqlid edir. Qeyd edək ki, keçinin maskasını taxılaraq onu təqlid 
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etməsi qədim mərasimin dövrümüzə çatmış formasıdır. Gəmiqaya rəsmlərində 

keçi buynuzu taxaraq müəyyən mərasimi keçirən insanlar təsvir edilmişdir (3, 

s. 50). Keçi ümumiyyətlə qədim inanc sistemində Günəşi simvolizə edir. 

Dekabr ayında ən uzun gecə yaşanmaqdadır. Ən uzun gecə yaşandığında dağ 

keçiləri cütləşərək, artıq yeni bir həyatın rüşeymini atırlar. Gəmiqaya təsvirlə-

rində keçilərin Günəş və Göy aləmi ilə bağlılığı o qədər aydın görünür ki, bunu 

sezməmək olmaz (3, s.43). Göründüyü kimi, mərasim oyununda keçinin təqlid 

edilməsi Günəşə olan inanca bağlıdır. Oyunun səhnələşdirilməsi tamaşaçıları 

əyləndirməklə yanaşı, sanki onlara yeni ilin  gəlməsində baş verən mifioloji 

prosesləri anladır. Təmsil etmək etnoqrafik bir şeyin görünməsini bacarmaq 

qədər güclü mənaya malikdir. Bu tamaşaçının gözləri qarşısında yerləşdirilən 

təbii bir məlumatın aşılanmasıdır (12, s. 28).  

     Qodu-Qodu oyunu da özündə qədim tarixi izləri daşıyır. Bunun əsas səbəbi 

Qodunun Günəş tanrısının adı olmasıdır. Qodu-Qodu oyununun da gənclər və 

uşaqlar tərəfindən hazırlanmasına baxmayaraq, qədimdə o mərasim oyunu 

olmuş, ehtimal ki, icma üzvləri tərəfindən icra edilmişdir. Oyunun ən maraqlı 

cəhəti isə uşaqların qırmızı halqa çəkərək onu qapı-qapı gəzdirməsi və Qoduya 

pay yığılmasıdır. Günəşin halqa şəklində çəkilməsi ən çox Gəmiqaya təsvirlə-

rində rast gəlinir.  

    Novruz bayramında mərasim oyunlarına baxıldığı zaman burada odun, 

Kosanın və Günəşi xatırladan oyuncaqların (Qodu, Çömçəxatun, Günəşbanu) 

Günəşi əks etdirməsi olduqca maraqlı tendasiyadır. Bu Novruz bayramında baş 

verən oyunların təkamül etdiyi və fərqli süjetlərin yarandığını göstərir. 

     Novruz bayramının rəngarəng şəkildə keçirilməsinin səbəbi bəlkə də qədim 

dünyanın verdiyi imkanlar daxilində idi. Onlar sadəcə mərasim bayramlarında 

toplana bilirdilər və bu zaman mərasim rəqslərini və ayinlərini icra edirdilər. 

Qədim dövrlərdə yaşayış yerlərinin uzaq olması insanların istədikləri zaman 

bir yerdə toplanmasının qarşısını alırdı. Məhz buna görə də bayramlar və 

dəfnolunma zamanı insanlar bir yerə toplaşa bilirdilər. Hunlar dəfn zamanı at 

çapır, qılınc oynadır, ağlayır və rəqs edirdilər. Burada icra olunanları sıraya 

düzsək tam bir tamaşa təsiri alınar (18,s. 301). Buradan aydın olur ki, istər 

əyləncə istərsə də dəfn mərasimi olsun türklərin bir yerə yığılması tam olaraq 

maraqlı və müxtəlif tamaşa və oyunların hazırlanmasına səbəb olmuşdur. 

      Novruz bayramında keçirilən ən gözəl uşaq oyunlarından biri də Qələndər 

ay Qələndər oyunudur. Bu oyunda düzülən uşaqlardan biri sıranın qabağına 

keçir və istənilən bir quşu və ya heyvanı təqlid edir. Bunu tapan uşaq qələbə 

qazanmış olur, tapa bilməyənlər isə cəzalandırılır.  Uşaq oyunlarında hər hansı 

bir varlığı təqlid edilməsi və onu xatırladan hərəkətin oynanılmasının əlbətdə 

ki, çox qədim mifioloji kökü vardır. 

   Novruz bayramında keçirilən digər bir oyun-tamaşa Xanbəzəmə oyunudur. 

Xan bəzəmə oyunu zamanı xan mötəbər, ağsaqqal adamlar tərəfindən seçilir. 

Xan seçilərkən onun ciddiliyi, sözünün möhkəmliyi də nəzərə alınır. Xan 

buyurduğu əmrlərə hər kəs əməl etməlidir (16, s.22). Burada digər oyunlardan 

fərqli bir sujet xətti görürük. Oyun icrasında demək ola ki, hər kəs oyunun 

iştirakçıları olur. Yəni əkinçi, real həyatda əkinçi olduğu kimi, oyun daxilində 

də əkinçidir. Ancaq, oyun gedişində oyunda iştirak edənlər seçilmiş ―xana‖ 

tabe olmalıdır. Xan isə oyunda iştirak edən hər kəsə köməklik göstərməli, 

günahkarları cəzalandırmalıdır.  Oyunun ən gözəl tərəflərindən biri isə xanın 

güldürülməsidir. Bu zaman xan gülərsə taxtdan salınmış sayılır. 
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   Oyunların bir hissəsini də yarışmalar təşkil edir. Yarışmalar daha çox öcəş-

ləşmə ilə təmsil olunur. Belə ki, bu cür oyunlarda qəti qalib olmalıdır. Digər 

oyun və rəqslərdən fərqli olaraq, bu oyunlar əylənməklə yanaşı güc nümayişi 

üzərində baş verir. Bayram şənliyinin gedişində el-oba igidləri, hünərlərini 

göstərər, pəhləvanlar qurşaq tutar, güclərini sınayarlar, ərənlər atlanar, at 

çapar, cıdır təşkil edərlər ( 2, s. 39). Burada diqqəti cəlb edən şey öcəşləkmə 

oyunlarında qadınların daha az təmsil olunmasıdır. Qadınların bu öcəşləkmədə 

təmsil olunmamasının səbəbi onların zəif olmasından qaynaqlanmır. Çünki, 

Dədə Qorqud dastanlarında türk qadınlarının güc yarışlarında heç də kişilərdən 

geri qaldıqları görünmür. 

        Göründüyü kimi oyunun sadəcə sadə biçimdə oynanılmasına baxmayaraq 

bunların çox qədim kökü vardır. İlk növbədə öyrənmə bacarığı ilə yaranan 

oyun insan təfəkkürünün təsiri ilə daha çox məna kəsb etməyə başlayır. Biz hər 

şeyə oyun deyə bilmərik, amma hər şeydən oyun çıxara bilərik. Naxçıvanda 

oyunların çoxluğu və çeşidliliyi buranın qədim tarixə malik olduğunu göstərən 

ən əsas etnoqrafik dəlillərdir. Oyunların insan həyatındakı rolu böyükdür. 

Müasir dövrümüzdə bəzi oyunların tarixə qarışması bəzi oyunların isə 

müasirləşən dünyada həyatımıza girməsi prosesini açıq şəkildə müşahidə edə 

bilirik. Homo Ludenslə başlayan oyun anlayışı müasir dövrümüzdə hələ də 

ilkin mənasını və funksiyasını qoruyub saxlamaqdadır. 
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РЕЗЮМЕ 

                                                    САБУХИ ГАСАНОВ 

“HOMO LUDENS” И О ПРОБЛЕМЕ ЭВОЛЮЦИИ 

НАХЧЫВАНСКИХ НАРОДНЫХ ИГР 

 (по материалам новрузского праздника) 

        Нахчыван, неотъемлемая часть Азербайджана, имеет древнюю и 

богатую историю. В этом регионе есть богатые народные танцы, которые 

передаются от поколения к поколению.  В праздник Новруз проводятся 

различные народные танцы. Коса Коса, Году Году,  Ханбеземе 

(наряжение хана) и другие народные игры. Эти игры были созданы и 

изменены с древних времен до наших дней. 

Ключевые слова: Homo Ludens, игра, праздник Новруз, Нахчыван, 

народные игры. 

 

SUMMARY 

SEBUHI HASSANOFF 

“HOMO LUDENS” AND NAKHCHIVAN EVILUTION  PROBLEMS 

OF NATIONAL GAMES 

(Based on Novruz holiday materials) 

         Nakhchivan, an integral part of Azerbaijan, has an ancient and rich 

history. There are rich folk dances in this region, transmitted to the people and 

transferred to later generations. Various folk dances are held on Novruz 

holiday. Kosa Kosa, Gode Gode, Khan's decoration and other folk dances. 

These games have been created and changed from ancient times to the present 

day. 

        Key words: Homo Ludens, game, Novruz holiday, Nakhchivan, folk 

dances. 
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NAXÇIVANIN  ORTA ƏSR MƏTBƏX KERAMĠKASI 

 

Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının orta əsr mətbəx keramika-

sından bəhs olunur. Mətbəx keramikası muxtar respublika ərazisindəki abidə-

lərin  demək olar ki,  hər birindən aĢkar olunub. Neolit dövründən etibarən is-

tehsal olunan mətbəx keramika nümunələri Orta əsrlərdə daha da təkmilləĢmiĢ 

və bədii tərtibatı artırılmıĢdır. Ġstehsal olunan hər cür mətbəx keramikası mü-

xtəlif rəngli gil məhlullardan hazırlanaraq, bəziləri Ģirlə örtülmüĢ, bəziləri 

anqoblanmıĢ, bəzilərinin isə bədii tərtibatını gücləndirmək üçün müxtəlif 

naxıĢlardan istifadə olunmuĢdur.  

Açar sözlər:   Naxçıvan,  keramika,  Ģir,  mətbəx,  anqob   
 

     Keramika istehsalı Orta əsrlər dövründə Azərbaycanda, o cümlədən 

Naxçıvanda ən geniş yayılmış dekorativ-tətbiqi sənət idi. Dulusçuluq dəzgah-

larında hazırlanan keramik nümunələr  bişirilməsi, hamarlığı, dəqiq quruluşu, 

bədii tərtibatı (xüsusən də şirin kəşfindən sonra şirlənməsi (5, s. 9)) ilə qədim 

dövrün keramika nümunələrindən kəskin şəkildə fərqlənirdi. Keramika 

nümunələri ayaq dulus çarxının tətbiqindən sonra (1, s. 151) daha da 

təkmilləşməyə başladı. 

Uzun illərdən bəri Naxçıvan Muxtar Respublikasında aparılan irimiq-

yaslı və məqsədyönlü arxeoloji araşdırmalar nəticəsində çox miqdarda şirli və 

şirsiz keramika nümunələri aşkar olunub ki, bunların da əksəriyyətini mətbəx 

keramikası - süfrə qabları təşkil edir. Mətbəx keramikası məişətdə istifadə olu-

nan digər keramik nümunələrdən fərqli olaraq daha hamar, zərif, xüsusən də 

şirli olurdu. Bu keramika nümunələrindən qazanlar, qapaqlar, çölməklər, vaza-

lar, nimçələr, qədəhlər, kasalar, fincanlar, boşqablar, xeyrələr (müəyyən dövr-

lərdə saxsıdan, misdən və aliminiumdan hazırlanan dəyirmi, içi dərin qab), 

camlar, səhənglər, bankalar, piyalələr, çayniklər, dolçalar (su və başqa maye 

tökmək üçün aşağısı nisbətən enli və ağız tərəfə doğru getdikcə daralan uzun-

sov qab), parçlar, çanaqlar (içi oyulmaqla ağacdan (taxtadan) hazırlanan qab 

növü), badyalar (içinə süd sağmaq, yaxud maye tökmək üçün misdən və 

saxsıdan qayrılan altı gen böyük qab), dopular (ağzı və dibi dar, gövdəsi isə 

gen, kiçik küpə şəklində saxsı qab) xüsusi yer tutur.  

 Kasalar. Mətbəx keramikasının başlıca nümunələrindən biri kasalardır. 

Kasalar muxtar respublika ərazisində ən çox rast gəlinən mətbəx  keramikası-

dır. Neolit dövründən etibarən muxtar respublika ərazisində rast gəlinən 

kasalar orta əsrlərdə də mətbəx keramikasının başlıca nümunələri olub.  Orta 

əsrlər dövrünə nəzər salsaq görərik ki, kasa tipli mətbəx keramikası  Kolanı 

(Şahbuz), Zoğala (Culfa), Babəki (Şərur), Xaraba Gilan, Hadiqaib (Şərur), 

Xanağa yaşayış yeri (Culfa),  İlandağ yaşayış yeri (Culfa), Köhnə Vayxır yaşa- 
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yış yeri (Babək), Muncuqlutəpə (Şərur), Ocaqtəpə (Babək) , Nəhəcir II yaşayış 

yeri, Qoçüstü yaşayış yeri (Naxçıvan), Xaraba şəhər yaşayış yeri (Babək), 

Astabad şəhəri (Babək),  Pirtəpəsi yaşayış yeri (Kəngərli), Qıtqın yaşayış yeri 

(Culfa) kimi orta əsr arxeoloji abidələrindən aşkar olunub. Saxsı kasaların 

saxsısı boz, çəhrayı və sarı keramikadan, əldə və dulusçuluq dəzgahlarında 

hazırlanmışdır. Bəzilərinin içinə ələnmiş qum, bəzilərinə narın və ya iri saman 

qırıqları qatılmışdır. Şərur rayonunun Hadiqaib yaşayış yerindən (VIII-XVIII) 

aşkar olunan saxsı kasalar ağ anqob üzərinə yaşıl, mavi, göyümtül rəngli şirlə 

örtülmüşdür (7, s. 153). Orta əsr Köhnə Vayxır yaşayış yerindən (IX-XVII) 

aşkar olunan şirli kasalar şirli qabların ilk nümunələrindəndir (IX-X əsrlərdə 

meydana gəlib). Yaşayış yeri 1961-cil ildə Həbibullayev tərəfindən qeydə 

alınıb. Dulus çarxında hazırlanan bu kasaların bəziləri ağ, bəziləri isə saxsının 

öz rəngində şirlənmişdir (7, s. 229). Culfa rayonunun Qıtqın yaşayış yerində də 

şirli və şirsiz kasalara rast gəlinib. Yaşayış yeri 1991-ci ildə Ə. Novruzov və 

V. Baxşəliyev tərəfindən qeydə alınıb. Oradan aşkarlanan gil məmulatların biri 

şirsiz kasa tipli qabla təmsil olunarkən, digər gil məmulatlarının əksəriyyətini 

şirli kasa tipli qab qırıqları təşkil edir. Aşkarlanan kasa tipli qabların 

əksəriyyətinin gövdəsi konusvari quruluşa malikdir. Kasalar çəhrayı rəngli 

gillə hazırlanıb, bəziləri daxildən və xaricdən şirlə örtülmüşdür. Bəzi kasaların 

bədii tərtibatını zənginləşdirmək üçün isə rəngli anqobdan istifadə olunmuşdur. 

Qabın həm xarici, həm də daxilinə çəkilən anqobların üzəri naxışlanmış və 

şəffaf şirlə örtülmüşdür (8, s. 44). Şirli kasaların digər növlərinə Culfa 

rayonunun Ərəzin yaşayış yerində rast gəlinib. Yaşayış yerinin demək olar ki, 

yarısı tikinti işləri zamanı dağıdılsa da oradan orta əsrlərə xas mətbəx keramika 

nümunələrinə - kasalara təsadüf edilir. Qum qarışıq gildən hazırlanan kasalar 

müxtəlif quruluşa malik olub, hamısı çöldən çəhrayı rəngdə anqoblanıb (8, s. 

52).  Orta əsr Xarabagilan yaşayış yeri mətbəx keramikasının, ən əsası isə 

süfrə qablarının gözəl nümunələri ilə tanınır. Şirli və şirsiz kasalar yaşayış 

yerində ən çox rast gəlinən mətbəx keramikasıdır. Yaşayış yerində qırmızı  

gildən hazırlanan kasa tipli qabların şirli və şirsiz nümunələrinə rast gəlinib (4, 

s. 63 ). Burada aşkar olunan mətbəx keramikasının çox hissəsini şirsiz süfrə 

qabları təşkil edir. Ümumilikdə götürsək, muxtar respublika ərazisində yeraltı 

və yerüstü tapıntılar nəticəsində aşkar olunan kasa tipli mətbəx keramikalarının 

bədii tərtibatı, rəngi, naxış motivləri  fərqli olsa da, forma və quruluşca təxmi-

nən eyniyyət təşkil edir. 

Qazanlar. Mətbəx keramikasının digər nümunəsi qazanlardır. Qazan 

odadavamlı materialdan hazırlanan, yemək hazırlamaq üçün istifadə edilən 

xüsusi qabdır. Qazanlar muxtar respublikanın əksər ərazilərindən aşkar olunub. 

Xanağa (Culfa) yaşayış yerindən aşkarlanan qazanlar boz rəngdə olub,  yaşayış 

yerindən aşkarlanan digər şirsiz qablar kimi yaxşı bişirilməmişdir (7, s. 180). 

Qazanlar dulus çarxında müxtəlif formalarda hazırlanıb. Qazanların müxtəlif 

formada hazırlanması məişətdə onlardan müxtəlif məqsədlər üçün istifadə 

olunmasından qaynaqlanıb. Buna görə də qazanlar standart ölçülərdə deyil 

fərqli tutumlarda hazırlanıb. Xanağa yaşayış yerindən əlavə Babəki, Köhnə 

Qala yaşayış yeri və Hadiqaib yaşayış yerlərindən də saxsı qazanlar aşkarlanıb. 

Onların bəziləri əllə, bəziləri isə dulus çarxında səliqə ilə hazırlanmışdır. 

Mətbəx keramikasının ən çox növü məhz Xarabagilan yaşayış yerindən aşkar 

olunmuşdur. Buradan xüsusi zövqlə naxışlanmış  qazanlar tapılmışdır (7, s. 37, 

153). 
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Vazalar. Vazalar (içinə meyvə, şirniyyat, çiçək və s. qoymaq, yaxud 

bəzək üçün qab) mətbəx keramikasının qədim nümunələrindəndir. Naxçıvan 

ərazisinin əksər yaşayış yeri və nekropollarından aşkarlanan vazalar müxtəlif 

görkəmlərə malik olub. Albantəpə nekropolu (Şərur) və Xarabagilan ərazisin-

dən müxtəlif quruluşa və fərqli rənglərə malik vazalar tapılıb. Albantəpə 

nekropolunda 3 saylı qəbirdən təkayaqlı vaza, Xarabagilan ərazisindən isə boz 

və yaşıl gildən hazırlanmış, açıq-boz rəngli anqobla örtülmüş vazalar aşkar 

olunub (7,  s. 19, 133).  

Çaydanlar və çayniklər. Orta əsr yaşayış yerlərindən aşkar olunan 

digər mətbəx keramika nümunələri çaydanlar və çaynik tipli qablardır.  

Çaydan və çaynik  tipli mətbəx keramikası Püsyan yaşayış yeri, Kəndtəpə 

yaşayış yeri və Xarabagilan ərazisində aşkar olunub.  Püsyan yaşayış yerindən 

aşkar olunan çaydan bir qədər yana əyilmiş yastı ağıza və şarvari gövdəyə 

sahibdir. Çaydanın  qulpu gövdəsi ilə ağız hissəsini qövs şəklində birləşdirir. 

Çayniklər boz və çəhrayı keramikadan hazırlanmışdır (7, s. 133, 217). 

 Çölməklər və dolçalar. Mətbəx keramikasının digər nümunələri 

çölməklər və dolçalardır. Çölmək (gildən qayrılmış, yemək hazırlamaq üçün 

istifadə olunan qazanın başqa bir növü) tipli qablar ən çox Şərur rayonunun 

Yaycı yaşayış yerində ( XIII-XIX) aşkar olunub. Aşkar olunmuş çölmək tipli 

qab qabarıq gövdəli və uzunsov formadadır. Qabın  ağzının kənarı düz, 

oturacağı yastıdır, gövdəsinin yuxarı hissəsini ağzının kənarına birləşdirən iki 

lentşəkilli qulpu var (7, s. 467).  Orta əsr Zeyvə və Ərəzin yaşayış yerlərindən 

də sarı rəngli çölmək qablar aşkar olunmuşdur (8, s. 52) Dolçalara Naxçıvan 

şəhəri ətrafında aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı rast gəlinib.  Dolçalar  su 

və başqa maye tökmək üçün aşağısı nisbətən enli və ağız tərəfə doğru getdikcə 

daralan uzunsov qablardır. Onlardan bəziləri qulplu, bəziləri qulpsuzdur. 

Şarvari gövdəyə və dar ağıza malik olan dolçalar üzərlərindəki naxışlarla da 

diqqəti cəlb edir (2, s. 7). Dolçalara  Püsyan yaşayış yerində təsadüf edilir. Sarı 

rəngli gillə düzəldilmiş dolça şarvari gövdəli və dar ağızlıdır.  

BoĢqab və fincanlar. Xarabgilan ərazisi mətbəx keramikasının boşqab 

və fincan tipli qabları ilə də təmsil olunur. Buradan qırmızı gillə hazırlanmış, 

üzəri anqoblanmış və bəzilərinin isə üzəri şir ilə örtülmüş boşqablar və 

fincanlar aşkar olunub. Yaşayış yerindən əldə olunan boşqab tipli qabların 

bəziləri kaşı ilə hazırlanmışdır. Boşqablara orta əsr Hadiqaib, Boyəhməd və 

Xanağa yaşayış yerlərində də təsadüf olunur. Hadiqaib yaşayış yerindən tapı-

lan  boşqablar yaşıl, mavi, göyümtül rənglə şirlənmiş, bəziləri isə anqoblan-

mışdır (ağ) (7, s. 49, 154). Xarabagilanda muxtar respublika ərazisində təsadüf 

hallarda rast gəlinən duzqabılarına da təsadüf olunur. Orta əsr Gülüstan yaşayış 

yeri (X-XIV) də mətbəx keramikasının zənginliyi ilə seçilir. Yaşayış yerində 

süfrə qablarının demək olar ki, əksər növlərinə rast gəlinir. Buradan kasalar, 

boşqablar, duzqabılar, bardaqlar aşkar olunur. Müxtəlif rəngli gildən hazırla-

nan süfrə qablarının bəzədilməsində anqobdan, fayansdan və şirə mayesindən 

istifadə edilib (6, s. 37). Camlara orta əsr şəhər yeri olan Ocaqtəpədə rast 

gəlinir. Burada camların şirli və şirsiz variantları aşkar olunub (7 , s. 389).  

Qapaqlar. Qapaq tipli mətbəx keramikasına Nehrəm kəndi yaxınlığın-

dakı VIII-XVII əsrlərə aid olan Sum qalasında təsadüf olunub. Müstəvi forma-

sında olan gil qapaq nümunələrinə Ərəzin yaşayış yeri və köhnə qala yaşayış 

yerində də rast gəlinir. Yaşayış yerində aşkar olunan qapaq qum qatılmış 

gildən, çəhrayı rəngdə hazırlanmışdır (8, s. 52). Formaca eyni quruluşa malik 
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olan qapaqların dekorasiyaları müxtəlif cür olub. Bəziləri sadəcə  gildən 

hazırlanmış, bəziləri  gil üzərinə şirlənmiş halda, bəziləri isə anqoblanmış 

qablardır.  

Nimçələr. Nimçə tipli qab qırıqlarına Köhnə vayxır yaşayış yeri, Xanə-

gah yaşayış yeri,  Yeycə yaşayış yeri, Camaldın yaşayış yeri, Biləv yaşayış 

yeri (4, s. 178 ), Şapurqala yaşayış yeri və Pirtəpəsi yaşayış yerində təsadüf 

olunur. Buradan nimçə tipli qabların ağız və gövdə hissəsi aşkar olunmuşdur. 

Əsasən konusvari gövdəyə malik olan nimçələrin hazırlanmasında naxışlardan, 

anqobdan və şirə mayesindən istifadə olunub( 8, s. 66, 88). Bu cür genağızlı 

qablar hər iki üzdən şirlənərək, daxili hissədən naxışlanırdı. Buna bənzər digər 

anqoblu nimçələr Şahbuz rayon Şapurqala yaşayış yerindən də aşkar 

olunmuşdur (9, s. 14). 

 Badya və banka tipli qablar. Ərəzin yaşayış yerində qapaq tipli 

qablardan əlavə badya və banka tipli qablara rast gəlinir. Badyalar içinə süd 

sağmaq, yaxud maye tökmək üçün saxsıdan bəzən isə misdən  qayrılan altı gen 

böyük qablardır. Yaşayış yerindən bir ədəd badya və bir ədəd banka 

aşkarlanıb. Silindrik formaya malik olan badya hər iki üzdən yaşıl rənglə 

örtülərək, kənardan anqoblanmış və üzəri naxışlanmışdır. Badya tipli digər bir 

qab Yeycə yaşayış yerində aşkarlanıb. Badya boz rəngli keramikadan, gövdəsi 

qabarıq formada, iki üzü də yaxşı hamarlanmış şəkildə hazırlanıb ki, bu cür 

tərtibatlı badya Camaldın yaşayış yeri (8, s. 64, 95) və Şahbuz yaşayış 

yerindən aşkarlanıb (9, s. 18). Naxçıvan ərzisində banka tipli qablara hələ e.ə 

VII minillikdə təsadüf edilib. Kültəpə yaşayış yerində aparılan qazıntılar 

nəticəsində silindrik və qabarıq gövdəli banka tipli qablara rast gəlinib (3, s. 

25). Neolit dövründən etibarən istifadə olunan banka tipli mətbəx keramikası 

orta əsr Ərəzin yaşayış yerində və İlandağ yaşayış yerində aşkarlanıb( 8, s. 52, 

54). Qablar çəhrayı keramikadan hazırlanmış, üzərinə oyma naxış 

vurulmuşdur. 

 Səhəng və qədəhlər. Səhəng və qədəh tipli qablara Boyəhməd yaşayış 

yerində rast gəlinib. Səhənglər misdən və saxsıdan hazırlanan, su saxlamaq 

üçün istifadə olunan, darboğazlı, qulplu qablardır. Yerli istehsalat məhsulu 

olan səhəng tipli qablar yaşayış yerindən kütləvi surətdə aşkar olunub. Yaşayış 

yerindən 2 ədəd qədəh tipli mətbəx keramikası aşkar olunub. Qədəh tipli 

mətbəx keramikası qarşımıza hələ e.ə I minilliyin əvvəllərindən çıxır. 

Sonda belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, arxeoloji araşdırmalar Orta 

əsrlərdə Naxçıvanın şəhər və kəndlərində bir qayda olaraq gildən düzəldilmiş 

mətbəx keramikasından istifadənin üstünlük təşkil etdiyini göstərir. İstehsal 

olunan hər cür mətbəx keramikası müxtəlif rəngli gil məhlullardan 

hazırlanaraq, bəziləri şirlə örtülmüş, bəziləri anqoblanmış, bəzilərinin isə bədii 

tərtibatını gücləndirmək üçün müxtəlif naxışlardan istifadə olunmuşdur.  
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РЕЗЮМЕ 

                                                                              АЙСЕЛ ИСМАИЛОВА 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ КУХОННАЯ КЕРАМИКА НАХЧЫВАНА 

В статье рассматривается средневековая кухонная керамика 

Нахчыванской Автономной Республики. Кухонная керамика была 

обнаружена почти во всех памятниках автономной республики.  Начиная 

с эпохи Неолита произведенные образцы кухонной керамики были 

улучшены в средние века, и их художественный дизайн был увеличен. 

Произведенные все виды кухонной керамики изготавливаются из глины 

разноцветной, некоторые  покрыты глазурью, некоторые были ангобом, а 

некоторые были использованы различные орнаменты  для улучшения  

художественного дизайна. 

       Ключевые слова: Нахчыван, керамика, глазурь, кухня, ангоб 

                                                                                         

SUMMARY 

                  AYSEL ISMAYILOVA 

MEDIEVAL COOKING CERAMICS OF NAKHCHIVAN 

The article deals with medieval ceramics of Nakhchivan Autonomous 

Republic. Cooking ceramics have been found in almost all of the monuments 

in the Nakhchivan Autonomous Republic. The cooking ceramic patterns 

produced from the Neolithic era have been further improved in the Middle 

Ages, artistic design has been increased. All kinds of cooking ceramics 

produced are made of colored clay , some of which are cavored with glaze, 

some have been sculpted, and some have been used to enhance their artistic 

design. 

      Key words:   Nakhchivan, ceramic, glaze,  kitchen, slip 
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XX ƏSRĠN ƏVVƏLLƏRĠNDƏ ERMƏNĠLƏRĠN SOYQIRIM 

SĠYASƏTĠNĠN NAXÇIVANA TƏSĠRĠ 

 

Naxçıvan Cənubi Qafqaz kimi mühüm strateji bölgədə yerləĢən Azərbay-

canın ən qədim tarixi ərazilərindəndir. XIX və XX əsrlər boyunca xalqımızın 

qarĢılaĢdığı əsassız erməni iddialarının nəticələri bu qədim diyarda da öz izlə-

rini buraxmıĢdır. Əsrlər boyu ġərqə doğru yayılma prosesi yaĢayan ermənilər 

əvvəlcə ġərqi Anadoluda məskən salmıĢ, buradan isə Rusiyanın köməkliyi ilə 

Cənubi Qafqaza köçürülmüĢlər. XX əsrin əvvəllərində erməni cinayətlərinin 

baĢ verdiyi əsas ərazilərdən biri Naxçıvan olmuĢdur. 1905-1907-ci və 1918-

1920-ci illərdə ermənilər Cənubi Qafqazın bir sıra yerlərində, o cümlədən 

Naxçıvanda qırğınlar törətmiĢ, minlərlə günahsız insanı qətlə yetirmiĢlər. 

Osmanlı ordusunun Naxçıvana gəliĢi ilə bu hücum və qırğınların qarĢısı 

uğurla alınmıĢdır. 

Açar sözlər:  Naxçıvan, Cənubi Qafqaz, XX əsr, soyqırım, Osmanlı 

ordusu, münaqiĢə. 
 

Naxçıvan Cənubi Qafqaz kimi mühüm strateji bölgədə yerləşən Azərbay-

canın ən qədim tarixi ərazilərindəndir. XIX və XX əsrlər boyunca xalqımızın 

qarşılaşdığı əsassız erməni iddialarının nəticələri bu qədim diyarda da öz 

izlərini buraxmışdır. Əsrlər boyu Avropadan Şərqə doğru yayılma prosesi 

yaşayan ermənilər əvvəlcə Şərqi Anadoluda məskən salmış, buradan isə 

Rusiyanın köməkliyi ilə Cənubi Qafqaza köçürülmüşlər. XX əsrin əvvəllərində 

erməni cinayətlərinin baş verdiyi əsas ərazilərdən biri Naxçıvan olmuşdur. 

XX əsrin əvvəllərində erməni millətçiləri öz tarixi torpaqlarında yaşayan 

azərbaycanlıları planlı surətdə doğma yurdlarından çıxarmağa, milli soyqırıma 

başladılar. Azərbaycanlılarla ermənilər arasında ilk toqquşma Bakı şəhərindən 

başlayaraq Şuşaya, Zəngəzura, İrəvan, Naxçıvan, Ordubad, Eçmiədzin, Cavan-

şir, Qazax qəzalarına yayıldı. 

Naxçıvanda qanlı hadisələrin törədilməsi ərəfəsində açıq-aşkar silahlı 

erməni daşnak əsgərləri toplanmaqda idilər. M.M.Nəvvab yazır: ―Elə ki, 

İrəvanın fitnə-fəsad törədən erməniləri Naxçıvana gəldilər, orada vəziyyət 

gərginləşdi. Naxçıvan erməniləri neçə illərdən bəri tədarük etdikləri vuruş 

sursatlarını- topları, bombaları, beşaçılan tüfəngləri və s. növbəti qırğın üçün 

hazırlamağa başladılar‖ (4, s. 21). Məlumatdan aydın olur ki, Naxçıvan 

hadisələri İrəvandan gəlmiş daşnak silahlılarının təhriki ilə başlamışdır. Onlar 

təhrikedici hərəkətləri ilə azərbaycanlıları münaqişəyə cəlb etməyə çalışırdılar. 

Naxçıvanda hadisələrin başlanması üçün ilk qığılcım rolunu 1905-ci il 

may ayının 5-də ―gündüz saat üç radələrində üç nəfər Cəhri kəndinin sakini 

olan müsəlmanların Şıxmahmud adlı yerdən keçdikləri vaxt yaralanması‖ (5, s.  
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18) hadisəsi oynadı. Daha sonra Tumbul kəndində mayın 7-də bir azərbaycanlı 

qətlə yetirildi.  

Naxçıvan şəhrində, Ordubad, Culfa, Cəhri, Şahbuz, Çeşməbasar, Kültə-

pə, Tumbul, Tivi kəndlərində azərbaycanlılar qətlə yetirildilər. 1905-ci il 

mayın 8-də bölgədə törədilən qanlı hadisələrlə bağlı İrəvan vitse-qubernatoru 

Baranovski, İrəvan şəhər qlavası Ağamalovla birlikdə Naxçıvana gəldilər. 

Naxçıvanda qırğınlar ara vermədiyi üçün Tiflisdən general Əlixanov Avarski 

də Naxçıvana göndərilir. Ermənilər İrəvanda, Zəngəzurda bir çox kəndləri 

dağıtmış, yerli türk əhalisini zorla çıxarmağa çalışmışlar  (1, s. 161). 

1905-ci ilin may ayında Ordubad qəzasının Tivi kəndində ermənilərlə 

müsəlmanlar arasında baş vermiş münaqişə ilə əlaqədar buraya 500-ə yaxın 

əsgər və zabit göndərilmişdir. Göndərilmiş hərbi hissə kənddəki  müsəlmanlara 

qarşı zor tətbiq etmiş, onları doğma yurdlarından qovmuş, adamları öldürmüş, 

ermənilərə köməklik göstərmişlər. Rus hərbiçilərinin köməyindən istifadə edən 

ermənilər 1905-ci il noyabrın 26-da Naxçıvan şəhərindəki müsəlman bazarını 

qarət edib sonra da od vurmuşdular. Bütün bunlara baxmayaraq, ermənilər 

Naxçıvanda məğlub olmuşdular. 

Daşnaklar 1905-ci il hadisələrinin ilk mərhələsində Bakıda və Naxçıvan-

da uğradıqları müvəffəqiyyətsizlikdən sonra növbəti qanlı cinayətlərinə daha 

ciddi hazırlıq görməyə başladılar. 1905-ci ilin ikinci yarısında yenidən vüsət 

alan və bu dəfə daha planlı şəkildə həyata keçirilən qırğınlara Naxçıvanda 

Arslan, Qarabağda Vartan, Zəngəzurda Sivaslı Murat, Əsgəranda Hamazasp 

(Hamvo), Sisyanda Keri rəhbərlik edirdi. Bundan başqa daşnak dəstə 

başçılarından Sako və Abraham Gülxandanyan Gəncədə, Durbah, Armen Qaro, 

kapitan Baqdasaryan və Tiqran Stepanyan Tiflisdə azərbaycanlılara qarşı 

törədilən dəhşətli cinayətlərə başçılıq edirdilər (10, s. 534-535). 

Naxçıvanda qırğınların ikinci mərhələsi 1905-ci ilin noyabr ayında 

başladı. Bu dəfə yenidən başlanan qırğınların birbaşa səbəbkarları çar məmur-

ları və rus kazakları oldular. M.S.Ordubadi hadisələrin yenidən faciəli şəkil 

almasının səbəbinin Çeşməbasarda baş verən hadisə olduğunu yazır: ―Bu gün 

kazaklar sülh və asayişi təmin etmək üçün Çeşməbasar kəndinə gedərkən Hacı 

Nəsir Hacı Nağı oğlunun evini qarətə başlamışlar, bu vaxt qabağa durub mane 

olmağa çalışan Hacının oğlunu öldürmüşlər. Müsibətə düçar olmuş Hacı 

oğlunu qana bulaşmış görərkən çaşıb bir güllə kazaklara atmış, elə buna görə 

də onun ailəsini qətlə yetirmişlər‖ (1, s. 170). 

Çeşməbasar qətli Naxçıvan şəhərində və ətraf kəndlərdə yenidən qanlı 

hadisələrin başlanması üçün bir işarə rolunu oynadı. Naxçıvan şəhərində 

yaranmış gərgin vəziyyətdən istifadə edən rus kazakları ermənilərlə birləşərək 

Cəhri kəndini yandırdılar (7, s. 180). Kənd əhalisinin bir hissəsi ermənilər 

tərəfindən qırıldı və yanğında həlak oldu. Həmin gün Naxçıvana gələn İrəvan 

general-qubernatoru Paskeviç Naxçıvan əhalisinin şikayətindən sonra işə 

baxacağını vəd etsə də, nəticəsi bu oldu ki, qubernatorun şəhərdə olmasına 

əhəmiyyət verməyən erməni-rus birləşmələri Naxçıvan şəhərinin bir hissəsinə 

od vuraraq yandırdılar. Dekabrın 2-də Cəhri kəndinə gedən qubernator 

günahkarları cəzalandırmaq üçün nəinki tədbir görmədi, hətta şikayətləri 

eşitməsin deyə Cəhridən qayıdaraq geceyarısı İrəvana geri döndü (5, s. 21-22). 

Naxçıvandakı hadisələr bununla bitmədi və 1906-cı ildə də davam etdi. 

1906-cı ilin yay aylarında Aleksandropol (Gümrü), İrəvan, Abaran Şuragil və 

digər ərazilərdən yığılmış könüllü erməni silahlıları nizami alaylar şəklində 
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təşkilatlanaraq Zəngəzura və Ordubad mahalının ermənilər yaşayan kəndlərinə 

göndərildilər. Yol boyu silahlı erməni təcavüzünə məruz qalan Dırnıs, Unus, 

Pəzməri kəndlərinin əhalisi özlərini qoruya bildilər. İrəvan quberniyasının 

şimal  bölgələrinin ermənilərdən təşkil edilmiş bu dəstələr Ordubadın Əylis, 

eləcə də ona yaxın olan Kələki və Danagirt kəndlərinə toplaşdılar.    

İ.Şopenin məlumatına  görə Kələki, Danagirt və eləcə də Aşağı Əylis er-

məni köçürülmələri nəticəsində salınmış kəndlər idi (12, s. 623). Şuşa və ətraf 

ərazilərdən yığılmış erməni birləşmələri isə iyulun 20-də Zəngəzur ərazisindəki 

mis mədəninin yanında düşərgə saldı. Şuşa ermənilərinə Aram Nehrəmov, 

Əylisdəki dəstələrə isə Aşot adlı daşnaklar rəhbərlik edirdilər (5, s. 127). 

1905-1907-ci illərdə olduğu kimi, ermənilər I Dünya müharibəsi illərində 

də yaranmış şəraitdən istifadə edərək bir sıra ərazilərdə, eləcə də Naxçıvan qə-

zasında azərbaycanlılara qarşı soyqırım siyasətini davam etdirməyə başladılar. 

1917-ci ilin yanvarından başlayaraq bölgənin ayrı-ayrı kəndlərində azərbaycan-

lılar ermənilər tərəfindən qətlə yetirilirdi. 1917-ci ilin dekabr ayından başlaya-

raq 1920-ci ilin iyul ayına kimi erməni hərbi hissələri tərəfindən başda Andra-

nik Ozanyanın, Njdenin, Dronun, Gibbonun, Doluxanovun və başqalarının 

başçılıq etdiyi erməni quldur dəstələri Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz və Ordubad 

qəzalarında 50-dən artıq müsəlman kəndlərinə və şəhərlərinə basqınlar etmiş, 

dağıtmış və əhalini isə amansızca qətlə yetirmiş və didərgin salmışlar. 

Andranikin Naxçıvana hücumu 1918-ci ilin iyun ayına təsadüf edir. 

İyunun 11-də kapitan Xəlil bəyin təklifi ilə müsəlman və erməni milli komitə-

lərinin birgə keçirilən iclasında yerli erməni dəstəsinin komandiri Y.Xarazyan 

ermənilərin törətdikləri vəhşilikləri etiraf etdikdən sonra qətl və qarətlərə son 

qoyulması, ermənilərin tutduqları əsirlərin buraxılması və öldürürlən azərbay-

canlıların qatillərinin Müsəlman Milli Komitəsinə təhvil verilməsi barədə qərar 

qəbul edildi. Xarazyan tezliklə Naxçıvanı tərk edəcəyini bildirsə də, dedikləri-

nə əməl etmədi (1, s. 245). 

Xarazyanın bölgədə qalmasının səbəbi isə A.Ozanyanın quldur dəstələri-

nin Naxçıvana hücuma başlaması idi. İyunun 8-də Göyçə mahalındakı Yele-

novka kəndindən başlayaraq Naxçıvana doğru irəlilədi və şəhərə daxil oldu. 

Onunla eyni vaxtda Cənubi Azərbaycandan keçərək Culfadan gələn qatarla 

topçu zabitlər Hüsnü bəy, Helmi bəy və Şükrü bəyin başçılığı ilə Osmanlı 

hərbi hissələri şəhərə daxil oldu. Ermənilər Culfaya doğru hərəkət etdilər və 

əhaliyə divan tutmağa başladılar. İyunun 21-də erməni quldur dəstələri Culfanı 

işğal edərək İrana gedən körpünü tutdular və onu mühafizə edən 2 türk zabitini 

və 20 əsgəri əsir aldılar. Andranik Culfanın işğalından sonra S.Şaumyana 

göndərdiyi 22 iyun 1918-ci il tarixli 577 №-li teleqramında yazırdı: ―Culfa 

mənim əlimdədir, istədiyimiz vaxt onu sizin sərəncamınıza verə bilərəm‖ (1, s. 

245-248). 

Andranik Xoy yaxınlığında Osmanlı ordusuna məğlub olduqdan sonra 

Naxçıvana qayıdarkən Culfa körpüsünü dağıtdı. Bu məğlubiyyətin acığını nax-

çıvanlılardan çıxmağa başladı. Yaycı kəndi yerlə yeksan edildi, kənd əhalisinin 

2000-2500 nəfəri öldürüldü (9, s. 35). 

Törətdiyi qırğınların miqyası o qədər böyük idi ki, Andranik öz qanlı ci-

nayətləri ilə artıq Naxçıvanı öz hakimiyyətinə tabe etdiyini düşünürdü. Elə 

bunun nəticəsi kimi iyulun 15-də o, Naxçıvan qəzası əhalisinin tərksilah olun-

ması haqqında əmr vermiş və bölgədə hərbi hakimiyyət yaratdığını elan 

etmişdi. Əmrin məzmunu aşağıdakı kimi idi: ―1. Bu gündən etibarən öz dəstəm 
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ilə tamamən mərkəzi Rusiya Respublikası hökumətinin tabeliyinə və sərənca-

mına keçirəm; 2. Brest-Litovsk müqaviləsinə görə Naxçıvan Rusiya Respubli-

kasının ayrılmaz hissəsidir; 3. Qəzada hərbi vəziyyət elan edirəm; 4. Milliyə-

tindən asılı olmayaraq bütün qəza əhalisi dərhal tərksilah olunmalıdır; 5. 

Respublika hökumətinin tanımayan, yaxud onun düşmənlərinə kömək edənlər 

Rusiyanın satqını və qanundankənar hesab edilərək ağır cəzaya məruz qalacaq-

lar; 6. Ayrı-ayrı şəxslərdə və ictimai  təşkilatlarda olan bütün silah növləri, ge-

yimlər və ümumiyyətlə, digər təchizatlar iki gün ərzində dərhal hərbi hökumə-

tin sərəncamına verilməlidir‖ (11, s. 132). 

1918-ci ilin ortalarında Naxçıvan bölgəsində yerli türk-müsəlman əhalisi-

nin erməni quldur dəstələri tərəfindən tamamilə məhv edilməsi təhlükəsi ya-

ranmışdı. Ona görə də Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzalarının əhalisi 1918-ci 

il may ayının sonunda Türkiyəyə xüsusi heyəti göndərdi. Kərim xan İrəvanlı-

nın rəhbərlik etdiyi bu heyət Mehmet Vehib paşa ilə görüşdü və erməni quldur 

dəstələrini dağıtmaq üçün Naxçıvana qoşun göndərməyi xahiş etdi. Nüma-

yəndə heyətinin xahişi müsbət qarşılandı və 1918-ci il iyun ayının əvvəllərində 

9-cu və 11-ci türk diviziyalarına Naxçıvana doğru hərəkət etmək haqqında əmr 

verildi (6, s. 75-76). Türk qoşunları iyun ayının 7-də Naxçıvana daxil oldu. 

Türk ordusunun və yerli əhalinin təzyiqi nəticəsində Andranik qoşunları ilə 

birlikdə Naxçıvanı tərk etməyə məcbur oldu. 

Ermənilərə qarşı duran Osmanlı ordusunun XI Qafqaz diviziyası Naxçı-

vanı ermənilərdən təmizlədikdən sonra iyulun 22-23-də Culfanı da azad etdi. 

Diviziyanın bir alayı Culfanın, digər bir alayı isə Şahtaxtının müdafiəsi üçün 

saxlanıldı, qalan qüvvələr Naxçıvan şəhərinə aparıldı. İyulun 24-dən 31-dək 

Naxçıvan qəzasının gənclərindən min nəfərlik hərbi qüvvə təşkil olundu. Böl-

gəyə yeni göndərilmiş XI alay isə Sürəyya bəyin sərəncamına verildi.  

İyulun sonlarında Əbrəqunus və avqustun 3-də Naxçıvan stansiyası ya-

xınlığında döyüşlərdə ermənilər Osmanlı ordusuna məğlub olmuş, Ordubadın 

Bist, Nəsirvaz kəndlərindən keçərək Oxçu vadisi ilə Qafana, avqustun axırla-

rında oradan Gorusa gələrək burada özünə məskən salmış (8, s. 48) və qanlı ci-

nayətlərini Zəngəzurda davam etdirmişdi. Bəzi məlumatlara görə, Andranikin 

bölgəyə hücumu 300-dən artıq kəndin məhvi, minlərlə insanın qətli ilə nəticə-

lənmişdi (3, s. 60). 

Qafqaz İslam Ordusunun sentyabrın 15-də Bakını Sentrokaspi diktatu-

rasından azad etdiyi gün Naxçıvandakı Osmanlı qüvvələri də Badamlı kəndini 

azad etdi. Bu ərəfədə Andranikin qüvvələri Zəngəzurun kəndlərini yandıraraq 

500 nəfərdən çox azərbaycanlını qətlə yetirdilər. Qortqız, Dəstəgir və s. 

kəndlər yer üzündən silindi. Andranikin quduzlaşmış ordusunun Tat kəndində 

törətdiyi vəhşiliklər heç bir müharibə tarixində görünməmişdi (2, s. 7).  

Bu gün də erməni xisləti, erməni təbliğatı öz işindədir. Onlar beynəl-

xalq ictimaiyyəti çaşdırmaq üçün saxta təbliğatlarını işə salmış, Naxçıvanla, 

onun tarixi və abidələri ilə bağlı heç bir elmi əsası olmayan uydurmalar irəli 

sürür, kitablar çap etdirir, konfranslar keçirirlər. Bu vəziyyət qarşısında 

respublika ziyalıları, elmi ictimaiyyət ermənilərin bu uydurma təbliğatlarını 

ifşa etməli, beynəlxalq ictimaiyyətə doğru-düzgün məlumat çatdırmalıdırlar. 

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin dediyi kimi, ―... bütün bu 

iddiaların əsassız, uydurma olduğunu beynəlxalq aləmdə sübut etməliyik. 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü nəinki indiki dövrdə, gələcək nəsillər üçün də 

qoruyub saxlamalıyıq‖. 
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РЕЗЮМЕ 

                                                                 НУРЛАНА АЛИЕВА 

АРМЯНСКАЯ ПОЛИТИКА ГЕНОЦИДА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА НАХЧЫВАН 

Нахчыван - одно из древнейших исторических мест в Азер-

байджане, расположенное в регионе Южного Кавказа. Результаты 

необоснованных утверждений армян, с которыми сталкивался наш народ 

в XIX и XX веках, оставили свои следы на этой древней земле. Армяне, 

которые веками жили в Восточной Анатолии, перебрались из Европы на 

Восток, а затем с помощью России переехали на Южный Кавказ. В 

начале XX века Нахчыван был одним из основных районов, где 

совершались армянские преступления. В 1905-1907 и 1918-1920 годах 

армяне совершили массовые убийства в нескольких частях Южного 

Кавказа, включая Нахчыван, и убили тысячи невинных людей. С 

приходом Османской армии в Нахчыван эти нападения и массовые 

убийства были успешно предотвращены. 

Ключевые слова: Нахчыван, Южный Кавказ, XX век, геноцид, 

Oсманская армия, конфликт. 
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SUMMARY 

                                                                                      NURLANA ALIYEVA 

THE IMPACT OF THE ARMENIAN GENOCIDE POLICY ON 

NAKHCHIVAN IN THE EARLY 20TH CENTURY 

Nakhchivan is one of the oldest historical territories of Azerbaijan 

located in an important strategic region, the South Caucasus. The results of the 

unfounded Armenian claims faced by our people during the 19th and 20th 

centuries have left their mark in this ancient land. Armenians, who have spread  

from Europe to the East for centuries, first settled in eastern Anatolia and then 

moved to the South Caucasus with the help of Russia. At the beginning of the 

twentieth century, Nakhchivan is one of the main areas where Armenian 

committed crimes. Armenians committed massacres and killed thousands of 

innocent people in some parts of the South Caucasus, including in Nakhchivan 

in 1905-1907 and 1918-1920. These attacks and massacres were successfully 

prevented with the arrival of the Ottoman army in Nakhchivan. 

Key words: Nakhchivan, the South Caucasus, 20th century, genocide, 

Ottoman army, conflict. 
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“ĠġDƏ, ƏMƏLDƏ, DĠLDƏ BĠRLĠK” DEYƏN TÜRKÇÜLƏR 
        

XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan tarixi üçün nə qədər ziddiyətli olmasına 

baxmayaraq, bir o qədər də əhəmiyyətlidir. Bu dövr demokratik fikrin  yaran-

ması, müxtəlif partiyaların mövcudluğu, ən əsası isə türkçülük ideyasının  

möhkəmlənməsi ilə xarekterizə olunur. “Əkinçi” dən cücərən “Tərcüman” ilə 

türkçülüyü  yayan Ġ.Qaspıralı  bu yolda əlindən gələni əsirgəmir, böyük ma-

arifçi H.Zərdabinin köməyi ilə Azərbaycanlı türkçülərə də bu yolda dəstək 

olurdu.  Ġ.Qaspıralının  “əməldə bir,  dildə bir, iĢdə bir” ideologiyası azərbay-

canlı türkçülər üçün də əsas prinsip olub. 

Açar sözlər: dost, məktub, türk, qurultay, məqalə 
 

Türkçülük tarixin gedişindən, yaranmış tarixi durumdan irəli gələn sə-

bəblər üzündən özünüqoruma nəzəriyyəsi, özünüqoruma vasitəsi kimi mey-

dana çıxdı. Ancaq özünü göstərdiyi, yarandığı ilk günlərdən ona qısqanclıqla 

baxanlar onda bir irqçilik, təcavüz görməyə çalışdılar. Bu tamamilə qərəzli bir 

yanaşma idi. Onu söyləmək yerində olar ki, hər bir «özünüqoruma»da bir 

hücumçuluq da var. Yaranmış təhlükəni ortadan qaldırmaq üçün təhlükənin 

hərəkətə keçməsindən öncə ona qarşı hərəkətə keçmək gərəkdir. Türkçülüyün 

«hücum»u da buradan qaynaqlanır. Pantürkizm ifadəsini daha çox qarşı tərəf - 

Türkçülüyə qısqanclıqla yanaşanlar, onun varlığıyla barışa bilməyənlər işlət-

mişlər. Bununla onlar Türkçülüyə qara yaxmaq istəmişlər. Elə bu səbəbdən də 

«Türkçülük» və «Pantürkizm» anlayışları arasında fərq qoymaq istəyənlər də 

olub. Ancaq tərəfsiz, səmimi yanaşıldıqda fərqləndirmənin gərəksiz olduğu 

ortaya çıxır. Azərbaycanda türkçülük siyasətinin davamçılarından Ə. Topçuba-

şov İ.Qaspıralıın ―İşdə, əməldə, dildə  birlik‖ siyasətinə daim sadiq qalmışdır. 

Bunu onların bir birlərinə yazdıqları məktublardan da açıq aydın görmək olar. 

Hətta məktublarda bir- birləri arasında 12 yaş fərq olmasına baxmayaraq 

səmimi müraciətləri də bu fikri bir daha təsdiq edir. İ.Qaspıralı Ə.Topçubaşova 

yazdığı məktublarda rəsmiyyətdən kənar dostcasına ―Mərdancan‖ deyə 

müraciət edir, eyni zamanda sonda isə ―Sənin Qaspıralın‖ deyə tamamlayırdı. 

Ə.Topçubaşov da İ.Qaspıralıya böyük hörmətini öz siyasi publisistik məqalə-

lərində açıq aydın ifadə edir. Hətta ―Kaspi‖ də onun ölümü  ilə bağlı  yazdığı 

sonuncu siyasi  publisistik yazıda əvəzi olmayacaq, yerini tuta biləcək bir 

insanın olmadığı,  İ.Qaspıralını itirdiyini dərin hüzünlə xəbər verirdi.    Belə ki, 

1914-cü ildə Əlimərdan bəy Topçubaşov fəal jurnalistikadan uzaqlaşmışdı. 

İmzası qəzet və məcmuə səhifələrində nadir hallarda görünürdü. Bu da iki 

səbəblə bağlı idi. Əvvəla, milli mətbuata yeni, bacarıqlı və cəsarətli qüvvələr 

gəlmişdi. Digər tərəfdən, məşhur ―Vıborq bəyannaməsini‖ imzaladığına görə 

―Kaspi‖nin redaktorluğundan istefa vermək  məcburiyyətində  qalandan  sonra  
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Əlimərdan bəy əsas vaxt və enerjisini Dövlət Duması Müsəlman fraksiyası 

Bürosunun rəhbəri kimi siyasi fəaliyyətə və qanun yaradıcılığına yönəltmişdi. 

Lakin 1914-cü il sentyabrın 11-də Krımdan aldığı kədərli xəbər onu ―Kaspi‖ 

səhifələrində siyasi publisistikasının son, eyni zamanda təsirli və yaddaqalan 

nümunələrindən birini qələmə almağa vadar etmişdi. Həmin gün türk dünyası-

nın tanınmış şəxsiyyəti, ―Tərcüman‖ qəzetinin naşiri və redaktoru, ―dildə, 

fikirdə, əməldə birlik‖ şüarının müəllifi İsmayıl Qaspıralı Bağçasarayda vəfat 

etmişdi.  

Yaxınları və doğmaları, istedadının pərəstişkarları mərhumun üç mərasi-

minə toplaşdıqları gün ―Kaspi‖ Ə. Topçubaşovun ―İsmayıl bəy Qasprinskinin 

xatirəsinə‖ (13 sentyabr 1914-cü il, № 203) adlı məqaləsini dərc etmişdi[1].  

―Qaspıralı öldü‖, – deyə o, heç bir müqəddiməsiz – filansız özü üçün də 

son dərəcə ağır, sarsıdıcı xəbəri həmvətənlərinə çatdırırdı:  

―Son yarım əsr ərzində adı yalnız Rusiyadakı müsəlmanlar arasında deyil, 

xaricdə də çox yaxşı tanınan bu şəxs daha sıralarımızda deyil. Yarım əsr 

ərzində sakit, lakin inamlı bir tərzdə müsəlmanlara bilik, tərəqqi və ictimai 

şüur yolunu göstərən insanı həmişəlik itirdik. Amansız tale öz qəddar əli ilə 

işıq saçan şamı söndürdü. Bununla da müsəlmanları dərin ələm və qüssəyə 

qərq etdi. Müsəlmanlar arasında doğma xalqın mənafeyinə səmimi-qəlbdən 

bağlı olan ictimai xadimlərə çox az rast gəlindiyindən ələm və qüssəmizin 

miqyası da böyükdür. Çünki indi unudulmaz İsmayıl bəy Qasprinskini əvəz 

etməyə başqa adamımız yoxdur‖[1].  

Türklərin yaşadıqları digər məmləkətlərdə olduğu kimi, Azərbaycanda 

da Qasprinskinin dostları və həmfikirləri çox idi. Böyük Krım-tatar maarifçisi-

nin seçilmiş əsərlərinin 3 cildliyini çapa hazırlayan türkiyəli professor Əli 

Yavuz Akpinar onun ölkəmizlə bağlılığı məsələsinə aydınlıq gətirərək yazır: 

―Azərbaycanlı ziyalılarla və Hacı Zeynalabdin Tağıyevlə yaxın və sıx ilişkiləri 

hər zaman olmuşdu. Başda Həsən bəy Məlikzadə-Zərdabi və Əlimərdan bəy 

Topçubaşlı olmaq üzərə Ünsizadə qardaşları, Hüseynzadə Əli bəy, Əhməd 

Ağaoğlu, Sultan Məcid Qənizadə və nəhayət qızı Şəfiqə xanımla evlənən 

Nəsib bəy Yusifbəyli ilə  çeşidli zamanlarda ortaq fəaliyyətlərdə bulunmuş, 

onlar haqqında ―Tərcüman‖da bir çox yazı da yazmışdır‖[2].  

Qohumluq əlaqələrini bir tərəfə buraxsaq İsmayıl bəyin Azərbaycanda ən 

sıx münasibət saxladığı, mütəmadi məktublaşdığı, fikir və mülahizələrinə bö-

yük sayğı ilə yanaşdığı, bəzən yol göstərdiyi, bəzi məsələlərlə bağlı isə məslə-

hət aldığı şəxs Ə. Topçubaşov olmuşdu. Aralarındakı dostluq münasibətləri 

təxminən dörddə bir əsr ərzində, böyük maarifçinin vəfatına qədər davam et-

mişdi. Tanışlıqlarının tarixi XIX əsrin 90-cı illərinə təsadüf edirdi. Bunu sübu-

ta yetirən yazılı sənəd ―Tərcüman‖ın ilk yubileyinin – 10 illiyinin qeyd olun-

duğu 1893-cü ilin aprelində Tiflisə, Ə. Topçubaşova ünvanlanan məktub idi. 

Həmin məktubda İsmayıl bəy qəzetin məqsədini, məramını açıqlayaraq naşir 

və redaktor kimi əsas niyyətinin ―Rusiya müsəlmanlarının ana dillərində düz-

gün təlim-tərbiyə görmələri, xalq üçün anlaşıqlı ədəbiyyatın inkişafı, müsəl-

manlar arasında rus dilinin, elm və mədəniyyətin mümkün dərəcədə yayılması, 

müsəlman əhalinin mənəvi və maddi tərəqqi zəminində ruslarla sıx birləşmələ-

ri‖ olduğunu qeyd edirdi. Bu məqsədlərin həyata keçirilməsi baxımından onun 

yardımına ehtiyac duyduğu, arxalandığı ictimai xadimlərdən biri o zaman hələ 

otuz yaşı tamam olmayan Əlimərdan bəy Topçubaşov idi. Zaman və sonrakı 

illərdə Rusiya imperiyasındakı türk xalqlarının mənafeyinin qorunmasına 
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yönəlmiş birgə fəaliyyət türk birliyi ideyası müəllifinin öz seçimində qətiyyən 

yanılmadığını göstərdi. 1893-cü ildən sonra onlar Qazanda, Peterburqda, Mos-

kvada, Tiflisdə, Bakıda, Nijni-Novqorodda dəfələrlə görüşmüşdülər. Görüşə 

bilmədikləri vaxtlarda isə qarşılıqlı ünsiyyəti məktublar vasitəsi ilə davam 

etdirmişdilər. İ. Qasprinski ailəsində, ―Tərcüman‖ redaksiyasında, nəhayət, 

Krım tatarları arasında Əlimərdan bəyin hörməti o qədər böyük idi ki, krım-

tatar tarixçisi İ. Kərimovun yazdığına görə, 1908-ci ilin mayında Bağçasarayda 

qəzetin 25 illik yubileyi təntənə ilə qeyd olunanda məsciddəki camaat namazı 

zamanı imam hamını ―bakılı publisistlər Əlimərdan bəy Topçubaşov və Əh-

məd bəy Ağayevin sağlamlıqları və işlərinin rast gətirməsi üçün‖ dua etməyə 

çağırmış, xütbəsini ―Eşq olsun bu insanlara!‖ sözləri ilə tamamlamışdı[3]. Eyni 

zamanda təəssüf etməli oluruq ki, iki əqidə dostunun, iki böyük şəxsiyyətin 

ümumi mənafe uğrunda əməkdaşlığını və yüksək səviyyəli şəxsi münasi-

bətlərini işıqlandıran sənədlərin yalnız bir neçə nümunəsi günümüzə qədər 

gəlib çatmışdır. 1918-ci ilin mart qırğınında Ə. Topçubaşovun şəxsi arxivinin 

böyük bir hissəsi (özünün yazdığına görə, bir neçə sandıq əlyazması və 

sənədlər) məhv olmuşdu. Eləcə də, 1918-1920-ci illərdə Krımın dəfələrlə əldən 

ələ keçməsi, bolşevik rejiminin repressiyaları, nəhayət, Krım tatarlarının öz 

tarixi vətənlərindən zorakı sürgünü nəticəsində Qasprinski arxivi də demək 

olar ki, tamamilə it-bata düşmüşdü[3]. Hazırda onların çoxillik yazışmasından 

yalnız İsmayıl bəyin Ə. Topçubaşova göndərdiyi 6 məktub qalmışdır. Bu 

məktubların mətnləri tatar tarixçisi, Azərbaycan siyasi mühacirətinə dair bir 

sıra araşdırmaların və sənədlər məcmuəsinin müəllifi S. İshakov tərəfindən 

2012-ci ildə Moskvada ―Ə.M. Topçubaşi. Şəxsi arxivlərdən sənədlər. 1903-

1934-cü illər‖ kitabında (rus dilində) çap olunmuşdur.  

İsmayıl bəy Qasprinskinin azərbaycanlı əqidə dostuna göndərdiyi mək-

tublar öz səmimiliyi, inam və etimad ruhu ilə seçilir, onların arasında ən müx-

təlif məsələlərlə bağlı tam qarşılıqlı anlaşmanın mövcudluğunu göstərir. Ə. 

Topçubaşovdan 12 yaş böyük olan İ. Qasprinski dövrün epistolyar mədəniy-

yəti üçün səciyyəvi müraciət formalarını (―mərhəmətli cənab‖, ―cənab‖ və s.) 

bir tərəfə qoyaraq məktublarında ona sadəcə ―Əzizim Mərdan‖ deyə üz tutur, 

məktublarını ―Sənin İsmayılın‖ sözləri ilə tamamlayır və bu yolla da münasi-

bətlərinin yaxınlığını, doğmalığını bir daha nəzərə çarpdırmış olurdu. ―Yaxşı 

bilirsən ki, nə tənqidlərin, nə də təriflərin mənə təsir etməz, çünki mənə çox 

yaxınsan‖ – deyə 24 sentyabr 1906-cı il tarixli məktubda qarşılıqlı münasibət-

lərin xüsusi xarakterini bir daha vurğulayan İ. Qasprinski məhz gənc dostunun 

qəlbini qırmamaq üçün bəzən hətta hadisələrə və insanlara münasibətdə 

prinsiplərini qurban verməkdən də çəkinməmişdi. Əlimərdan bəy də öz növbə-

sində şəxsi həyatından tutmuş ictimai-siyasi fəaliyyətinə qədər ən müxtəlif 

məsələləri özünün yaşca daha böyük və təcrübəli həmkarı ilə muzakirə edir, 

ciddi qərarların qəbulunda ondan məsləhət istəyirdi.  

1906-cı ildə Ə. Topçubaşov Bakı şəhəri və quberniyasından Birinci Döv-

lət Dumasına deputat seçiləndə buna ən çox sevinənlərdən biri, heç şübhəsiz, 

İsmayıl bəy olmuşdu. Həmin vaxta qədər Rusiya türklərinin I və II qurul-

taylarına birgə rəhbərlik etmişdilər və İsmayıl bəy dostunun siyasi iradəsi, 

polemika mədəniyyəti, milli məsələlərdə dönməzliyi barəsində təsəvvür əldə 

etmişdi. Odur ki, Topçubaşovun Rusiya türkləri üçün mühüm məsələləri 

çəkinmədən Duma gündəliyinə çıxaracağına inanırdı. Tezliklə ali qanunverici 

orqanda Müsəlman fraksiyasının yarandığını və Əlimərdan bəyin bu quruma 
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rəhbərliyi öz üzərinə götürdüyünü eşidən İ. Qasprinski Bağçasaraydan göndər-

diyi 1906-cı il 28 iyun tarixli məktubda ona həm ciddi, həm də yarızarafat bəzi 

məsləhətlərini verərək yazırdı: ―Əzizim Mərdan, sən çox qaynar mühitdə yaşa-

mısan və yaşayırsan. Bunu bir dəqiqəliyə də olsa unutma və özün öz başına 

gündə bir neçə dəfə soyuq su tök. Səni əhatə edənlərin, oxuduqlarının və 

eşitdiklərinin hamısının soyuq ağılla, ciddi tənqidi şəkildə nəzərdən keçirilməsi 

ilk növbədə özün üçün çox zəruridir. Yadından çıxarma ki, taxt-tac sahibləri də 

daxil olmaqla bütün müsəlman dünyasının gözü səndədir. Unutma ki, rus tarixi 

də sənin adını öz səhifələrində qoruyub saxlamalıdır. Sən ciddi dövlət adamı 

və ictimai xadim ola bilərsən və olmalısan. Bizim fraksiyanın işini elə 

qurmalısan ki, ―müsəlman qrupu‖, yaxud ―milli qrup‖ kimi həm sağdan, həm 

də soldan ona hörmətlə yanaşsınlar‖[2].  

Əslində, İ. Qasprinskinin bu məktubdakı peyğəmbərliklərinin, daha 

dəqiq desək inamının tam doğrulduğunu söyləmək mümkündür. Çünki Ə. 

Topçubaşov həqiqətən də ciddi dövlət adamı və böyük ictimai xadim kimi 

fəaliyyətini yalnız siyasi publisistika və Dövlət Duması kürsüsü ilə 

məhdudlaşdırmadı, siyasi mübarizəsində daha irəli gedərək öz xalqının milli 

dövlətinin – Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucularından biri kimi tarixdə yer 

tutdu. Mətbuat səhifələrində siyasi maarifçiliklə başlayan bu mübarizə Birinci 

rus inqilabı dövründə açıq müstəviyə keçdi. Eyni zamanda Azərbaycanın öndə 

gedən fikir adamları milli oyanış və ictimai fəallıq baxımından Krım və 

Volqaboyu tatarları ilə ittifaqa girərək güclü blok yaratmağa nail oldular. 

Tezliklə siyasi partiyaya çevrilən bu bloku tatarlar tərəfdən İsmayıl Qasprinski, 

Azərbaycan türkləri tərəfdən isə Ə. Topçubaşov təmsil etdiklərindən onların 

1905-ci ildən sonrakı yazışmalarında türk birliyi ideyası, imperiyanın türk-

müsəlman xalqlarının siyasi təşkilatlandırılması qayəsi aparıcı yer tuturdu. 

Artıq özünü kifayət qədər ahıl sayan ―Tərcüman‖ redaktoru bu mübarizənin 

lideri kimi Əlimərdan bəyi görürdü, məktublarında və mətbuatda həmin fikri 

açıq şəkildə müdafiə edirdi. Türk hərəkatına təfriqə salmaq, yaxud vahid lider 

kimi Ə. Topçubaşovun mövqeyini zəiflətmək istəyənlər qarşılarında ilk 

növbədə İ. Qasprinskini görürdülər. Bu baxımdan məktublarda tatar publisisti 

və ictimai xadim Qabdraşit İbrahimov haqqında yazılanlar səciyyəvidir. 

Əlimərdan bəy çox güman ki, Qasprinski vasitəsi ilə Krım tatarlarının başqa 

görkəmli nümayəndəsi, türk birliyi ideyasının ardıcıl tərəfdarlarından biri kimi 

tanınan Mustafa Davidoviçlə (1851-1914) tanış olub yaxınlaşmışdı. Mustafa 

Davidoviç əslən Litva tatarı və beş yüz illik tarixi olan əsilzadə – murza 

nəslinin təmsilçisi idi. İlk gənclik illərində İ. Qasprinski ilə birlikdə Moskva 

hərbi gimnaziyasında təhsil almışdı. Onun təsiri altında Krıma gəlmiş və 

həyatının sonuna qədər bir vaxtlar əcdadlarının köç edib getdikləri əski vətənə 

xidmət etmişdi. 1895-1902-ci illərdə Bağçasarayın, 1907-1914-cü illərdə isə 

Aluştanın şəhər başçısı olmuşdu. XX əsrin əvvəllərində xüsusi ilə geniş vüsət 

alan türk-müsəlman hərəkatının fəal iştirakçılarından idi.  

Məlum olduğu kimi, Rusiya türklərinin birinci qurultayı İ. Qasprinski və 

Ə. Topçubaşovun sədrliyi altında 1905-ci il avqustun 15-də yarımleqal 

vəziyyətdə, bir qrup adamın gəmi ilə Volqa səyahətinə çıxması adı altında 

―Qustav Struve‖ paroxodunda keçirilmişdi. Bunun kifayət qədər poetik 

olduğunu etiraf etməklə birlikdə məktub müəllifi mövcud şəraitin ciddiliyinin 

nəzərə alınmasını da zəruri sayırdı. Onun fikrincə, Stolıpinin hələlik liberalizm 

oyunu oynamağa üstünlük verdiyi bir vaxtda hər hansı ―qırmızı‖ meylin nəzərə 
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çarpmadığı müsəlman qurultayının təşkilinə icazə almaq mümkün idi. Əsas 

məsələ formal razılığın əldə edilməsi idi; gündəliyi qurultayın gedişi zamanı 

genişləndirmək, yaxud dəyişdirmək mümkün idi.  

Beləliklə, Rusiya türklərinin III qurultayı 1906-cı il avqustun 16-dan 21-

nə qədər Nijni-Novqorod şəhərində keçirildi. [5].  

İ. Qasprinski təkcə Rusiyada deyil, beynəlxalq miqyasda görüləcək 

işlərdə də Əlimərdan bəyi özünün ən yaxın müttəfiqi və ideya silahdaşı sayırdı. 

1907-ci ildə o, ümumdünya müsəlman qurultayı təşkil etmək fikrinə düşmüş, 

bu məqsədlə Osmanlı imperiyasında və Misirdə olmuşdu. 1908-ci il aprelin 

11-də nəzərdə tutulan islam forumu ilə bağlı gördüyü işlər, keçirdiyi görüşlər 

haqqında Əlimərdan bəyə məlumat verərək yazırdı: ―Müsəlman konqresini bu 

il toplamaq mümkün olmayacaq, çox güman ki, gələn 1909-cu ilin oktyabrında 

keçiriləcək. İş çox ehtiyatla aparılır, meydana çıxan təhlükələrdən yayınmaq 

üçün taktiki gedişlərə əl atılır‖. Konqresin işçi dilinin fransızca olması nəzərdə 

tutulduğundan İ. Qasprinski bu dili yaxşı bilən Əlimərdan bəyi də rəhbər 

heyətin sıralarında görürdü.  

Siyasi məsələlərdən sonra onların sadəcə İsmayıl bəyin bir neçə 

məktubuna əsaslanaraq fikir yürütdüyümüz yazışmalarında ikinci əsas yeri 

mətbuat mövzusu tuturdu. ―Tərcüman‖ Krım və Volqaboyu tatarları arasında 

Ə. Topçubaşovun adı ilə bağlı olan ―Kaspi‖, ―Həyat‖ kimi nəşrlərin təbliğinə, 

yayılmasına diqqət yetirirdi[5]. Eyni zamanda İsmayıl bəy ―Tərcüman‖ın 

planları, mündəricəsi, dövriliyi, materialların bir hissəsinin rus dilində 

verilməsi, siyasi istiqamətin qüvvətləndirilməsi, nəşriyyat fəaliyyətinin 

əlaqələndirilməsi və s. məsələlər barəsində azərbaycanlı dostu və həmkarı ilə 

məsləhətləşməyi də vacib sayırdı.  

―Həyat‖ qəzetinin Azərbaycan mətbuatına qarşı təzyiq alətinə çevrilmiş 

Qafqaz Senzura Komitəsinin basqıları altında nəşrini dayandırmaq məcburiy-

yətində qalması İ. Qasprinskini diqqətindən yayınmamışdı. Hər şeyi Zərdabi 

başlamışdı. Rusiyada ilk türk qəzetini – ―Əkinçi‖ni çıxarmış, ilk teatr tamaşa-

sının, ilk qız məktəbinin təşkilatçısı olmuş, ilk dəfə Azərbaycan türklərinin 

milli iradəsinin ifadəçisi kimi çıxış etmişdi. ―Su damcısının da mürur ilə daşı 

dələcəyinə‖ inandığından dayanmadan, təkbaşına da olsa, çalışmışdı. Sonda 

səyləri nəticəsiz qalmamışdı. Böyük ―Əkinçi‖nin səpdiyi toxumlar cücərmişdi. 

Səsinə Krımdan İsmayıl Qasprinski səs vermişdi. ―Əkinçi‖ ―Tərcüman‖ı yetir-

mişdi.  

Əsas məqsədi bütün  müsəlmanlarını bir araya gətirmək olan  Qasprinski 

bu böyük arzusu ilə türk birliyi ideyasının  lap başında  dayanmışdı. Ortaq dil, 

türkün tarixi və mənəvi dəyərlərinə birgə sahiblik şüuru formalaşdırmağa 

çalışmışdı. ―Dildə, fikirdə, əməldə birlik‖ – şüarı ilə nədənsə daim mənfi rəng-

lərlə çatdırılan  panturkizm ideya-siyasi cərəyanının qurucularından biri kimi 

tanınmışdı.  

Rusiya imperiyasındakı türk-müsəlman xalqların milli-azadlıq mübarizə-

si dövrünə başladığı zamandan rəhbərliyi ondan Əlimərdan bəy Topçubaşov 

götürmüşdür. Onun titanik fəaliyyəti  həqiqətəndə  XX əsrin əvvəlləri üçün  

xarakterikdir. Əzimkar fəaliyyəti nəticəsində o, maarifçilik hərəkatının siyasi 

müstəviyə keçirilməsinə nail olmuşdu. Ə. Topçubaşova  tale həm sevincli həm 

də kədərli ömür qismət etmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə  – 

milli dövlət qurucuları sırasında yer almış, onun mövcudluğunun ehtişamını və 
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süqutunun faciəsini yaşamışdı. Bütün bunlara baxmayaraq ömrünün sonuna 

qədər mübarizədən bir an belə çəkinməmişdir. 
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РЕЗЮМЕ 

СЕВДА АБДУЛЛАЕВА 

ДЕВИЗ ТЮРКИСТОВ «ЕДИНСТВО В ЯЗЫКЕ, РАБОТЕ И 

СОВЕСТИ» 

Несмотря на то, что история Азербайджана ХХ века является 

противоречивой, но она также на столько же и значима. В этот период 

появляются демократическии идеи, существуют различные партии и, что 

самое главное, подкрепляется идея тюркизма. И.Каспирали, распрос-

траняющий тюркизм,расцветающий с «Экинчи» до «Тарджуман», прила-

гает все усилия в этом направлении, и при поддержке великого 

просветителя Г.Зардаби азербайджанские турки также поддержали этот 

путь. Идеология И.Каспирали единства в языке, работе и совести была 

основным принципом тюркского народа Азербайджана. 

Ключевые слова: друг, письмо, тюрк, конгресс, статья 

 

SUMMARY 

SEVDA  ABDULLAYEVA 

 “SOLIDARITY IN ACTS, IN PRACTICE, IN  LANGUAGE" SAY 

TURKOLOGISTS 

Even though the early 20th century was a bit contradictory to the history 

of Azerbaijan, it is very important.  During this period, the emergence of a 

democratic idea, the existence of various parties, and most importantly, is 

being furthered by the idea of Turkishism.I.Kaspirali, who spread Turkic with 

"Tərcüman" from "Əkinci", does his best in this way, and with the support of 

great writer H.Zardabi, Azerbaijani Turks also supported this way. I. 

Qaspirali's one-to-one language idea was the main principle of the Azerbaijani 

Turkic people. 

Key words: friend,letter,turks, qurultay, article 
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NAXÇIVANDA AÇILMIġ ALĠ MƏKTƏB - APĠ-nin NAXÇIVAN 

FĠLĠALI 
 

Məqalədə Azərbaycan Pedaqoji Ġnstitutunun Naxçıvan filialının yaradıl-

masının zəruriliyi əsaslandırılmıĢ və əhəmiyyəti göstərilmiĢdir. Naxçıvanda 

yüksək ixtisaslı müəllim kadrlarının hazırlanmasında bu ali təhsil müəssisə-

sinin rolu, onun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, elmi dərəcəli 

kadrlarla təmin edilməsi, təhsil prosesinin təĢkil edilməsi kimi məsələlərə diq-

qət yetirilir və təhlillər aparılır. Yekun nəticə ondan ibarətdir ki APĠ-nin Nax-

çıvan filialı muxtar respublikada pedaqoji kadrların hazırlanmasında və ziyalı 

potensialın artırılmasında mühüm rol oynamıĢdır.  

 Açar sözlər: Naxçıvan, Naxçıvan filialı, Azərbaycan Pedqaoji Ġnstitutu, 

ali məktəb  
 

Özündə çoxminillik yaşayış, mədəniyyət, dövlətçilik tarixini daşıyan  

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvanda təhsilin inkişafı 

özünəməxsus qədim ənənələrə  söykənir. Burada dahi şəxsiyyətlər, dünya 

şöhrətli alimlər, elm, sənət adamları, istedadlı maarifçilər yetişmişdir. İnsana, 

sənətə, sənətkara və maarifə yüksək qiymət verilmişdir. Məhz bunun 

nəticəsidir ki, Naxçıvanda, bu diyarda təhsil və sənət məktəbi yaranmış, 

minlərlə alim, müəllim, həkim, şair, yazıçı, rəssam, bəstəkar, memar, sərkərdə, 

diplomat, görkəmli dövlət xadimi və s. şəxsiyyətlər bu məktəbi bitirmiş, 

Naxçıvan ziyalılar ocağı, alimlər yurduna çevrilmişdir. Bu gün  Naxçıvanda 

fəaliyyət göstərən  ali təhsil müəssisələri içərisində Naxçıvan Dövlət Universi-

tetinin özünəməxsus yeri vardır. Naxçıvan Dövlət Universitetinin keçdiyi yola 

nəzər salarkən belə bir qənaətə gəlmək olur ki, Naxçıvanımızın bu gününü, 

onun təhsilini, elmini, mədəniyyətini, alimlərini, habelə iqtisadiyyatını, 

mənəvi-psixoloji vəziyyətinin, bir sözlə, bütövlükdə yaşadığımız ictimai mühi-

ti bu təhsil ocağından ayrılıqda təsəvvür etmək olmaz. İndiyədək Naxçıvan 

Dövlət Universitetinin 30 mindən çox məzunu olmuşdur (16). Məzunlar 

arasında yüksək vəzifəli şəxslər, deputatlar, ali rütbəli hərbçilər, dövlət 

xadimləri vardır. Naxçıvan Dövlət Universiteti möhkəm milli əsaslara malik 

olan, dövlətçilik təmayüllü və dünyaya inteqrasiya etmiş müasir tipli ali 

məktəbdir. Dünya birliyində və ölkənin ali təhsil sistemində özünəməxsus yeri 

olan Naxçıvan Dövlət Universiteti daim yeniləşmək və inkişaf etmək 

istiqamətində tarixi yolunu davam etdirməkdədir. Dünyanın çoxəsrlik tarixə 

malik universitetləri ilə müqayisədə Naxçıvan Dövlət Universiteti cavan olsa 

da, çox mənalı inkişaf yolu keçmişdir.  

APĠ-nin Naxçıvan filialının təĢkili  

1960-cı illərdə Sovetlər birliyində ali təhsil ocağı  olmayan yeganə  mux- 
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tar respublika Naxçıvan idi. Bunun üçün də burada ali təhsil müəssisəsinin 

açılması zəruri idi. 1960-cı illərdə Azərbaycan KP Naxçıvan Vilayət Komitəsi-

nin birinci katibi Hacağa İbrahimov, Vilayət Komitəsinin üçüncü katibi Qən-

bər Qurbanov, Naxçıvan MSSR Ali Soveti Rəyasət Heyyətinin sədri Səkinə 

xanım Əliyeva, Naxçıvan MSSR Nazirlər Sovetinin sədri Ramazan İsmayılov, 

onun birinci müavini Səfəralı Babayev və başqaları Naxçıvanda ali məktəb 

açılması işinə çox ciddi yanaşırdılar. Onlar Naxçıvanda ali məktəbin açıl-

masının  diyarın mədəni-iqtisadi inkişafı üçün çox vacib sayırdılar (1, s. 22).  

Sov.İKP və SSRİ Nazirlər Sovetinin 3 sentyabr 1966-cı il tarixli 729 

nömrəli qərarı ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan KP MK və Nazirlər Sovetinin 

11 oktyabr 1966-cı il tarixli 564 nömrəli  qərarı  ilə Azərbaycan SSR ali və or-

ta ixtisas təhsili Nazirliyinin 5 noyabr 1965-cı il tarixli 323 nömrəli  əmrini ye-

rinə yetirmək məqsədilə 1967-1968-ci tədris ilində Azərbaycan Pedaqoji  İnsti-

tutunun Naxçıvan şəhərində filialının açılması qərara alındı. Həmçinin APİ-nin 

rektorluğuna bu mühüm dövlət əhəmiyyətli işi vaxtında həyata keçirməkdən 

ötrü filialın maddi-texniki bazasını yaratmaq və kadrlarla təmin etmək imkan-

larını dəqiqləşdirməyi də tapşırmışdılar (8, v.10).  

Bundan sonra APİ-nin  baş müəllimi  Ə.Əhmədov müvafiq göstərişə əsa-

sən Naxçıvana gələrək burada  APİ-nun Naxçıvan şəhərində açılması nəzərdə 

tutulan filialı üçün bina (1967-ci ildən 1972-ci ilə kimi həmin binada keçmiş 1 

nömrəli məktəbin yerində, indiki Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar institutunun yerləşdiyi yerdə fəaliyyət 

göstərmişdi) müəyyən etdi və kadr məsələsi də müzakirə olundu. Çünki   

həmin dövrdə müəssisələrə kadr təyin edərkən  Mərkəzi Komitə ilə 

razılaşırdılar. Azərbaycan KPMK və Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsinin 

razılığı ilə 1941-47-ci illərdə Naxçıvan MSSR Maarif Komissarı, Naxçıvan 

MSSR Ali Soveti Rəyasət Heyyətinin katibi, Naxçıvan ―Bilik‖ cəmiyyətinin 

sədri kimi mühüm vəzifələrdə işləmiş, dövlətçilik təcrübəsinə malik olan, tarix 

elmləri namizədi, dosent Əli Əliyevin Naxçıvan filialında direktor işləməsinə 

etiraz olmamışdı. Bunu nəzərə alan APİ-nin rektoru Şövqi Ağayev 27 avqust 

1967-cil il tarixdə yenicə təşkil olunmuş APİ-nin Naxçıvan filialına Əli  

Əliyevin direktor vəzifəsinə təyin olunması haqda  əmr vermişdi. Əli  Əliyev 

1967-ci ilin sentyabr ayından 1970-ci ilin may ayına qədər Naxçıvan filialın 

direktoru kimi  çalışmışdı (3, s.168).  

1967-ci il sentyabrn 1-də APİ-nin Naxçıvan filialı fəaliyyətə başlamış-

dı. 1967-ci ilin sentyabr ayında APİ-nin Naxçıvan filialında 3 pedaqoji ixtisas 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat, tarix və riyaziyyat ixtisasları  təşkil olunmuş və  

yalnız 3 ştatda müəllim- tarix elmləri namizədi, dosent Əli Əliyev, filologiya 

elmləri namizədi, dosent Yavuz Axundov, Mahmud Mahmudov çalışırdı. APİ-

nin Naxçıvan filialında 1967-ci il üçün  Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, tarix və 

riyaziyyat ixtisasları üzrə 105 tələbə qəbulu həyata keçirilmişdi (15, s.11).  

Naxçıvan filialının qarĢısında duran vəzifələr 

1967-ci ildən fəaliyyətə başlayan Naxçıvan filialının qarşısında duran 

əsas vəzifələrdən biri maddi-texniki bazanı möhkəmləndirmək idi . Çünki  APİ  

filiala təsərrüfat xərcləri buraxmırdı. Buna görə də, Naxçıvan MSSR Nazirlər 

Sovetinin sədri Ramazan İsmayılov filiala yaxından köməklik göstərdi. O  

maddi-texniki bazanı möhkəmləndirmək  üçün Naxçıvan filialının hesabına  

pul vəsaiti köçürmüş və başqa işlərin yerinə yetirilməsi üçün lazımi  tapşırıqlar 

vermişdi. Naxçıvan şəhər Sovetinin sədri Qurbanəli Abdullayev də   filialının 
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təmirinə, istilik sisteminin bərpası işlərinə yaxından köməklik edirdi. Naxçıvan 

Vilayət Partiya Komitəsi filialın işlərini həmişə diqqət mərkəzində saxlayır, 

lazımi köməklikləri göstərirdi. Filialın maddi-texniki bazasının möhkəmləndi-

rilməsi üçün Aərabaycan Dövlət Universiteti, Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu və 

Azərbaycan Elmlər Akademiyası Filialın yeni yaradılmış kitabxanasına yüz-

lərlə qiymətli kitablar bağışlamışdılar (1, s.118).  

Naxçıvan filialının ilk direktoru dosent Əli Əliyevin əsas məqsədi filialı 

ixtisaslı müəllim kadrları ilə təmin etmək, təhsil prosesinin təşkilinə diqqəti ar-

tırmaqla yüksək ixtisaslı gənc müəllimlər hazırlamaq idi. Bunun üçün də o, ye-

ni yaranmış filialı ixtisaslı müəllimlərlə komplektləşdirmək üçün muxtar res-

publikada yaşayan, vaxtilə Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Müəllim-

lər İnstitutunda dərs deyən müəllimləri; - tarix elmləri namizədi İbrahim Hü-

seynovu, filologiya elmləri namizədi İzzət Maqsudovu, ədəbiyyat müəllimi Əli 

Hüseynovu, yazıçı Müzəffər Nəsirlini, təcrübəli müəllimlərdən Musa Axundo-

vu, Qasım Qasımovu, Firuz Rəhimovu, İbrahim Mollayevi, Abbas Mehdiyevi, 

Əkbər Süleymanovu, Möhsün Möhsünovu, Adil İsmayılovu, Zemfira Əhmə-

dovanı, Mir Damət Seyidovu, Hüseyn Kazımovu, Əli Həşimovu, və baş-

qalarını kömək etmək və işləmək üçün Naxçıvan filialına dəvət etdi (5, v.12).  

 Direktor  Əli Əliyev və tədris  hissə üzrə direktor müavini Yavuz Axun-

dovun şəxsi münasibətləri və xahişləri hesabına Azərbaycanın görkəmli alim-

lərindən Fərhad Zeynalov, Yusif Seyidov, Vəli Əliyev, Şükür Sadiqov, Həmzə 

Qasımzadə, Məmmədhüseyn Təhmasib, Cahid Quliyev, Məmmədcəfər Cəfə-

rov, Tofiq Hacıyev, Əziz Şərif, Qaraş Mədətov, Abbas Zamanov, Şövqü Ağa-

yev, Fərhad Fərhadov, Hüseyn Əhmədov, Yusif Yusifov, Rahilə Məhərrəmo-

va, Əhməd Əhmədov, Mirzə Cavad Bağırov, Abbasqulu Məhərrəmov, Tofiq 

Bektaşi, Qardaşxan Orucov, Qardaşxan Qasımov, Firudin Abdullayev, Əlisa 

Şükürlü, Quşdan Bağırov, Azər Hüseynov, Bilal İbrahimov, Cəfər Cəfərov və 

b. kimi fədakar ziyalılarımız Naxçıvan filialına gələrək müxtəlif fənləri tədris 

edir,  müəllimlərə  lazimi elmi-metodiki köməklik göstərirdilər (4, v.10).  

1969-72-ci illərdə Naxçıvan filialının fəaliyyəti 

1969-cu il 138 nömrəli əmrə əsasən sentyabrın 1 dən etibarən   Naxçıvan 

fililalı 24 nəfər müəllimlə fəaliyyətə başlayıb. Bunlar arasında muxtar respub-

likada yaşayıb  fəaliyət göstərən  yüksək ixtisaslı müəllimlər var idi (6, v.25). 

Həmin müəllimlərdən  İsmayıl Zeynalov və Allahverdi Hüseynov hal-hazırda 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tarix-Filologiya fakultəsində müəllim kimi 

çalışmaqda davam edirlər. 

APİ-nin Naxçıvan filialinda 1969-cu ildə həyata keçirilmiş tədbirlərdən 

biri də  mart ayının 1-də mülki müdafiə kabinəsinin yaradılması olmuşdur. Ta-

rix fakültəsinin II kurs tələbəsi Nəsirov Fazil isə  ictimai əsaslar üzrə həmin 

kabinəyə müdür təyin edilmişdi. Burdan da görünür ki, Naxçıvan filialının rəh-

bərliyi tərəfindən  gənclərə diqqət həmin dövr üçün də  yüksək səviyyədə ol-

muşdur. Naxçıvan filialı getdikçə gənc kadrlarla da təmin olunurdu. Demək 

olar ki, filialın maddi-texniki bazasını gücləndirmək üçün cavan kadrlardan is-

tifadə etmək də zəruri bir problem kimi diqqət mərkəzində idi. 1970-71-ci il-

lərdə  tarix kafedrasına  iki nəfər Azərbaycan tarixi üzrə müəllim götürüldü. 

Onlardan birincisi Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunu V.İ.Lenin adına təqaüd ilə 

bitirən və Naxçıvan filialına təyinatla göndərilən, hazırda Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, professor Zəhmət Əbülfət oğlu Şahver-

diyev, digəri isə hazırda tarix üzrə elmlər doktoru, professor, millət vəkili Fə-
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zail Ağamalıyev idi. Bununla da kadr çatışmamazlığı tarix kafedrasında müəy-

yən qədər də olsa aradan qaldırılmış oldu. Bundan əlavə institutun cavan 

əməkdaşlarının aspirant və dissertant yolu ilə elmi potensiallarının artırılması-

na qayğı göstərilməsinə diqqət artırıldı, tədris prosesləri daha da yüksəldildi (1, 

s.23). 

1969-cu ildən başlayaraq Naxçıvan filialında Azərbaycxan dili və ədə-

biyyatı ixtisaslarının qiyabi şöbələri də yaradılmışdı. 1970-ci ildən isə  coğrafi-

ya ixtisası əlavə olunmaqla, ―Pedaqogika və psixologiya‖, ―İctimai elmlər‖, 

―Rus dili və xarici dillər‖ kafedraları yaradılmışdı (2, s.238).  

1970-ci ildə Naxçıvan filialı Naxçıvan MSSR-də ali təhsilli kadrlar 

yetişdirən ilk və yeganə ali təhsil müəssisəsi olub, 5 fakültə: tarix, ədəbiyyat, 

riyaziyyat, coğrafiya, fizika fakültələri fəaliyyət göstərmiş, əyani şöbəsində 

506 nəfər, qiyabi şöbədə isə 434 nəfər tələbə təhsil almışdır. 1970-ci ildə 

filialda 25 nəfər ştat üzrə, 18 nəfər isə saathesabı müəllim işləyirdi ki, 

bunlardan da 11 nəfəri elmlər namizədi, 7 nəfəri isə ayrı-ayrı institutların 

aspirant və dissertantları idi. Səfəralı Babayev isə institutun direktoru 

vəzifəsində çalışırdı. İnstitutun rektorluğunun və partiya komitəsinin qayğısı 

sayəsində xüsusilə filialın ən qabaqcıl tələbəsinə vermək üçün bir Lenin 

təqaüdünün ayrılması və iki məqsədli aspirantura yerinin verilməsi tələbələr 

arasında ruh yüksəkliyinə səbəb olmuş, təlim və tərbiyəni yaxşılaşdırmaq üçün 

mübarizəni gücləndirmişdi (7, v. 30). 

APİ-nin müzakirə komissiyasının 1970-ci il 13 mart tarixində qəbul etdi-

yi qərar ilə fililalda Tarix-ictimaiyyət  kafedrası və Dil-ədəbiyyat kafedrası 

təşkil olundu ki, Tarix-ictimaiyyət  kafedrasına - Sov.İKP tarixi, siyasi iqtisad, 

fəlsəfə və ümumi tarix, Dil-ədəbiyyat kafedrasına isə Azərbaycan dili və ədə-

biyyatı, rus dili, xarici dillər daxil edilmişdi. Tarix- ictimaiyyət kafedrasına Əli 

Əliyev, Dil ədəbiyyat kafedrasına isə Yavuz Axundov kafedra müdiri təyin 

olunması uyğun görülmüşdü (9, v.39). 

19 iyun 1970-ci ildə Əli Əliyev öz ərizəsi ilə APİ-nin Naxçıvan filialının 

direktor vəzifəsindən azad olunur, onun yerinə isə Səfəralı Babayev  filiala 

yeni direktor təyin olunur. Əli Əliyev bundan sonra Tarix- ictimaiyyət  

kafedrasının müdiri, dosent vəzifəsində öz işini davam etdirir (10, v.7). 

APİ-nin  Naxçıvan filialı üzrə 184 nömrəli əmrə əsasən 22 sentyabr 

1970-ci ildə Fililada pedaqogika və ixtisas fənlərinin  tədris metodikası - tarix, 

riyaziyyat, dil- ədəbiyyat, coğrafiya kafedralarının olmamasını nəzərə alaraq 

bu fənn üzrə kafedra yaradılır  və pedqaoji elmlər namizədi İbrahim Mollayev 

həmin kafedraya ictimai əsaslarla müdir təyin edilir (11, v.6). 

Naxçıvan filialında tələbələr hərtərəfli biliklə əhatə olunurdular istər ke-

çirilən dərslərdə, istərsə də pedaqoji təcrübələrdə  dərin elmə, savada yiyələnir-

dilər. 1970-71- ci il tədris planına uyğun  olaraq III kurs tələbələrinin 4,6,7 

nömrəli məktəblərdə keçdikləri təcrübə dərsləri də məhz yuxarıda qeyd etdiyi-

miz kimi dərslərdə öyrəndiklərini praktıka etməkləri üçün mühüm addım ol-

muşdu (12. v. 21-23).  

1970-71- ci illərdə də APİ-nin Naxçıvan filialında kadr problemini ara-

dan qaldırmaq üçün yeni kadrlar filialda işlə təmin olunurdular. 7 oktyabr 

1971-ci ildə Quliyev Əbülfəz Muxtar oğlunun filiala Azərbaycan dili müəllimi 

kimi işə qəbul olunması üçün fililal rəhbərliyi tərəfindən APİ-nin rəhbərliyin-

dən xahiş olunurdu (12, v.47). 
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Filialda Xalid Hüseynovun rəhbəliyi altında gimnastika, voleybol, yün-

gül atletika və basketbol bölmələri fəaliyyət göstərir, bu bölmələrdə 300-ə ya-

xın idmançı məşğul olur. Sərbəst güləş üzrə respublika çempionu olmuş, Bakı-

da keçirilən respublika birinciliyində yüksək yerlər tutmuş Mürsəl İsayev, İs-

mayıl Hacıyev kimi idmançılarla kollektiv fəxr edir. Azərbaycan Dövlət Peda-

qoji İnstitutunun professor-müəllim heyəti Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli 

Moskva və Yaroslav Pedaqoji İnstitutların kollektivləri ölkənin bütün pedaqoji 

institutlarını Sov. İKP-nin XIV qurultayı şərəfinə yarışa qoşulmaq çağırışım 

qəbul edir və qarşıya məqsəd qoyulurdu. Bu  məqsədlər arasında  Naxçıvan fi-

lialım müəllim kadrlar  ilə, əsasən riyaziyyat və fizika fənləri üzrə yüksək 

ixtisaslı kadrlar ilə təmin  etmək rəhbərlik üçün ən vacib məsələ idi (13,v.20). 

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 12 iyun 1972-ci il tarixli 214 nömrə-

li qərarı əsasında Naxçıvan MSSR Nazirlər Sovetinin 206 nömrəli qərarı ilə 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun bazası əsasında Naxçıvan şəhərində 

Naxçıvan Pedaqoji İnstitutunun təşkil edilməsi haqqında qərar qəbul edildi. Az 

sonra Azərbaycan KP Naxçıvan Vilayət Komitəsinin 9 yanvar 1973-cü il 

tarixli protokolunda Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutuna akademik Yusif 

Məmmədəliyevin adının verilməsi haqqında qərar qəbul edildi (14, v.40). 

1972-ci ildən başlayaraq Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda ibtidai 

təhsil pedaqogikası və metodikası, fizika, ümumi texniki fənləri, əmək, kimya, 

biologiya ixtisasları üzrə müəllim hazırlanması üçün ayrıca yeni fakültələr 

açılmışdır. Bunların hamısı Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun fəaliyyəti, onun 

tədris planları, proqramları və göstərişləri ilə get-gedə inkişaf edib və təkmil-

ləşmişdi. 

         Filial müəllimlərinin tələbələrin dünyagörüĢünün formalaĢması üçün 

gördüyü tədbirlər 

Filialın müəllimləri tələbələrin dünya görüşünün formalaşmasında icti-

mai elmlərin xüsusi rolunu qiymətləndirmiş, seminar və məşğələlərini yüksək 

ideya-siyasi səviyyədə qurur, keçdikləri mühazirə və seminarları kommunizm 

quruculuğu ilə əlaqələndirirdilər. Filialın müəllimlərindən İbrahim Mollayev, 

Qasım Qasımov, Firuz Rəhimov dərs prosesində tələbələrin  həmin dövr üçün 

vacib olan ideya-siyasi tərbiyəsində kommunist dünya görüşünün formalaşma-

sı məsələlərinə xüsusi fikir verirdilər. Yuxarıda adları qeyd olunmuş  müəllim-

lərlə şagirdlər arasında yüksək səviyyədə qurulan dialoqun nəticəsində  həmin 

müəllimlərin dərs dediyi fənlərdən tələbələrin əksəriyyəti əla və yaxşı qiymət 

alırdılar. Filologiya elmlər namizədi Yavuz Axundov və  Müseyib Seyidovun 

tələbələrin dünyagörüşünün inkişaf etdrilməsindəki rolu xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edirdi. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutun professor-müəllim heyətinin fi-

liala gəlməsi, müəyyən fənlərdən tələbələr üçün  mühazirələr oxunması fililal 

rəhbərliyin uğurlularından ən başlıcası olmuşdur. Filologiya elmlər doktoru 

Məmmədhüseyn Təhmasibin filialda şifahi xalq ədəbiyyatından dediyi müha-

zirələr tələbələrin yaddaşında silinməz xoş xatirə kimi qalmışdır. Bundan  baş-

qa  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Naxçıvan filialında şair və yazı-

çılarla bəzi görüşlər keçirilirdi ki, bunda da məqsəd tələbələrin dünyagörüşünə 

yeni fikirlər qatmaq idi. 1970-ci ildə yazıçı Süleyman Rəhimov, şair İslam 

Səfərli, Tofiq Bayram, Nəbi Xəzri ilə keçirilən görüşlər tələbələrə xoş təsir 

göstərmiş, həmçinin Böyük Vətən müharibəsi iştirakçıları kommunist və  Qır-

mızı taborçularla görüşlər tələbələrin dünyagörüşünün formalaşmasında xüsusi 

rol oynamışdır (8, v.20). Görüşə gələn yazıçılar, şairlər, Böyük Vətən  mühari-
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bəsi iştirakçıları öz fəaliyyətlərindəki uğurları tələbələrlə bölüşür, onlara həyat-

da necə mübarizə apararaq uğurlara və yüksək elmi savada yiyələnəcəkləri 

haqda məsləhət verirdilər. 

Ümumiyyətlə APİ-nin Naxçıvan filialının açılması mühüm elm və təhsil 

müəssisəsi olan Naxçıvan Dövlət Universitetinin hazırkı  fəaliyyəti üçün təməl 

rolunu oynadı və muxtar respublikada elmli, bilikli gənclərin yetişməsində 

mühüm əhəmiyyət kəsb etdi. Məhz Naxçıvan filialını bitirmiş məzunlar bu gün 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının eləcə də Azərbaycanın inkişafında  yaxın-

dan iştirak edirlər.    
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РЕЗЮМЕ 

                 НИЛЮФЕР АГАЕВА 

 ВЫСШАЯ ШКОЛА В НАХЧЫВАНЕ-НАХЧЫВАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

AПИ 

В статье обоснована необходимость и значение создания Нахчы-

ванского филиала Азербайджанского педагогического института. Уделя-

ется внимание на роль этого высшего учебного заведения в подготовке 

высококвалифицированных преподавательских кадров, укреплении его 

материально-технической базы, обеспечении научно-квалифицированны-

ми кадрами, организации вопросов процесса анализа и проводится 

анализирование. В результате делается вывод, что Нахчыванский филиал 

AПИ сыграл важную роль в подготовке педагогических кадров и 

повышении интеллектуального потенциала.  

Ключевые слова: Нахчыван, Нахчыванский филиал, Азербайд-

жанский педагогический институт, высшая школа 
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SUMMARY 

NILUFAR AGHAYEVA 

NAKHCHIVAN BRANCH OF API IS THE  INSTITUTE OPENED IN 

NAKHCHIVAN 

The article emphasizes the necessity of establishing the Nakhchivan 

Branch of the Azerbaijan Pedagogical Institute. The importance of this is the 

focus on the role of the higher education institution in strengthening the 

material and technical base of the higher education institution in Nakhchivan. 

The final result is that the Nakhchivan Branch of the API plays an important 

role in the preparation of pedagogical cadres and increasing the intellectual 

potential in the autonomous republic. 

           Key words: Nakhchivan, Nakhchivan branch, Azerbaijan Pedagogical 

Institute, higher school 
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KĠÇĠK MƏKTƏBYAġLI UġAQLARIN TƏLĠM FƏALĠYYƏTĠNƏ  

ADAPTASĠYASINDA VALĠDEYNLƏRLƏ QARġILIQLI 

MÜNASĠBƏTLƏR PROBLEMĠNĠN ELMĠ ƏDƏBĠYYATDA 

QOYULUġU 

 

         Məqalədə kiçik məktəbyaĢlı uĢaqların təlim fəaliyyətinə adaptasiyasında 

valideynlər ilə qurulan qarĢılıqlı münasibətlərin psixoloji ədəbiyyatda təhlilin-

dən bəhs olunur. UĢağın məktəbə daxil olması ilə məktəbəqədər dövrdəki müs-

təqilliyi və azadlığı yeni  və ciddi Ģərtlərə tabe olması ilə əvəzlənir. Kiçik mək-

təblinin təlimə adaptasiya dövründəki çətinliyi onun yalnız sinifdəki nizam-in-

tizamı ilə deyil (sinifdə özünü yaxĢı aparmaq, müəllimin tapĢırıqlarını diqqətlə 

dinləmək), eyni zamanda evdə gün rejiminin düzgün təĢkili ilə də əlaqədardır. 

KiçikyaĢlı məktəblilərin təlim fəaliyyətinə uğurlu və uğursuz adaptasiyası 

müəllim (və ya sinif  yoldaĢları) və valideynlər ilə münasibətindən asılı olmaq-

la, xüsusuilə valideynlərdən dəstək və diqqət tələb edir. Kiçik məktəbyaĢlı 

uĢaqların təlim fəaliyyətinə adaptasiyasında müəllimlər qədər ilk tərbiyəçilər 

olan valideynlərin də rolu böyükdür.  

Məqalədə Z.M.Mehdizadənin, B.V.Zeyqarnikin, М. Midin, D.Y.Rayqo-

rodskinin, L.B.ġneyderin, E.E.Sapoqovanın, Ə.Qədirovun tədqiqatları təhlil  

edilmiĢdir.  

Açar sözlər: kiçik məktəbyaĢlı Ģagird, adaptasiya, qarĢlıqlı münasibət, 

təlim, valideyn. 
 

Kiçik məktəbyaşı dövrü uşağın inkişafının əsas mərhələsi olub, onun 

şəxsiyyətinin formalaşması ilə xarakterizə olunur. ―Hər bir uĢağın həyatında 

məktəb dövrü yeni bir inkiĢaf mərhələsini təĢkil edir. Məktəb dövrü ona görə 

böyük əhəmiyyətə malikdir ki, burada uĢağın hərtərəfli inkiĢafını təmin etmək 

üçün ona planlı və məqsədəuyğun təsir edilir.―(3,15). Təlim fəaliyyətinə başla-

maqla kiçik məktəbli kollektivin bir üzvü olaraq həmyaşıdları ilə birlikdə mü-

əyyən fəaliyyətləri yerinə yetirir. Amma buna baxmayaraq o, hələ də, sinif yol-

daşları ilə necə münasibət quracağı haqqında çox az məlumata sahib olur. Çün-

ki, hələ məktəbəqədər dövrdə onun sevimli oyun və oyuncaqları, ən başlıcası 

isə ―mən balacayam‖ kimi statusu var idi. Məktəb təliminə başlamaqla bu 

statusu itirən uşaq bir növ böyüklərin dünyasına daxil olur. Ümumiyyətlə uy-

ğunlaşma problemi həm gündəlik stereotiplərin kəskin dəyişməsindən, həm də 

uşağın yeni məsuliyyətləri tam daşıya bilməməsindən yaranır. Elmi ədəbiyyat-

da təlimə uyğunlaşma kompleks bir proses hesab edilməklə şagirdin ehtiyac və 

maraqlarının məktəbin şərtlərinə uyğulaşması kimi göstərilir. 

İbtidai məktəb çağının bu mərhələsində təlim fəaliyyətinin əsas kompo- 
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nentləri sürətlə formalaşır, artıq kiçik məktəbli onun üçün lazım olan bilik və 

bacarıqları öyrənir. Amma bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, təlimin fə-

aliyyətinin başlanğıcı hər bir uşaq üçün böyük bir stressdir. Çünki,hər şeydən 

əvvəl o tanımadığı insanlarla etibarlı əlaqə qurmalıdır. Üstəlik kiçik məktəbli-

lərə olan münasibətdən asılı olmayaraq daxili standartlarda fərqliliklər də mü-

şahidə olunur. Belə ki, evdə və uşaq bağçasındakı davranış standartları ilə  

məktəbdəki davranış standartları arasında ciddi fərqlər təlimin ilk günlərindən 

uşağı  müəyyən qadağa və məhdudiyyətlərlə üzləşdirir. Nəticədə yaranan emo-

sional stress  davranış qaydalarına və tələblərinə riayyət etməyi daha ciddi hala 

gətirir. Bu fərqlilik nə qədər çox olarsa yeni qaydaların qəbulu da bir o qədər 

çətinləşir.  Elə buna görə də L.S.Vıqotski bu illəri 7 yaş böhranı ilə başlayan 

kiçik məktəbyaşı dövrünə daxil edir.  

Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətinə adaptasiyası bir çox amillər-

dən-uşağın fərdi xüsusiyyətlərindən, təlim materialının tipindən, təhsil proqra-

mının sadəliyindən və mürəkkəbliyindən, eyni zamanda müəllim və sinif yol-

daşları ilə, xüsusilə valideynləri ilə qurduğu qarşılıqlı münasibətlərdən asılıdır. 

Təlim fəaliyyətində qazanılan müvəffəqiyyət uşağın özünəinam və sosial və-

ziyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərərək onun müəllim və valideynləri-

nin gözündə necə göründüyünü müəyyənləşdirir. Bir sözlə uşaq öz sosial 

―mən‖indən çıxış etməyə başlayır.   

Kiçik məktəblilərin təlimə adaptasiyasının təşkilində uşaqlar ilə yanaşı 

valideynlərin də üzərinə müxtəlif vəzifələr düşür. Onlar indi vaxtlarının daha 

çox hissəsini məktəbli olan uşaqlarına nəzarətdə  keçirirlər. 

Valideynlər ilə qurulan qarşılıqlı münasibətlər anlayışını xarakterizə 

etmək üçün öncə onun müxtəlif alimlər tərəfindən necə şərh edildiyini nəzər-

dən keçirmək lazımdır. Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətinə adaptasiya-

sında valideyn–uşaq münasibətləri son dövrlərdə diqqəti cəlb edən tədqiqat 

mövzulardan hesab edilir. Bu mövzuya Azərbaycanda Ə.Əlizadə ―Yaş psixo-

logiyası‖, Z.Mehdizadə ―Uşaqlarda təfəkkür və nitqin inkişafı‖, E.Quliyev 

―Kiçik məktəblinin psixologiyası‖ kitablarında, xarici alimlərdən Q.Xomen-

tauskas, A.Spivakovskaya, L.A.Svivakeva, A.Y.Varqa, A.İ.Zaxarova, Q.Kra-

yo, A.E.Likko, Makkobi və Martin, E.Q.Eydemiller və B.Yustiçkisa  və 

başqaları toxunmuşlar. Rus alimləri A.D.Koşeleva, A.İ.Zaxarov, A.S.Sniva-

kovskaya, A..Y.Varqa, Y.P.Azarov, F.Y.Baykov, E.V.Vasiliyeva, V.N.Selyaq 

məktəbəqədər və kiçik məktəbyaşlı uşaqların təlim fəaliyyətinə adaptasiyasın-

da valideyn-uşaq münasibətlərini onların anaları ilə qurduqları emosioanl ya-

xınlıq  baxımından araşdırmışlar (6,28).  

Psixoloji və pedaqoji ədəbiyyatın təhlili bizə valideyn–kiçik məktəbli 

münasibətlərinə 2 cür yanaşmanı müəyyən etməyə imkan verir. I yanaşma 

(Y.Qippenreyter, Z.Mateykek, A.Framin) valideyn-uşaq qarşılıqlı münasibəti-

nin şagirdlərə sosial və psixoloji təsiri nəticəsində ünsiyyət qurma bacarıqları-

nın inkişafı baxımından, II yanaşma isə  (N.İ.Buyanov, A.Y.Varqa, A.İ.Zaxa-

rov, O,A.Karabanova, İ.M.Markovskaya, A.S.Spirakovskaya və b.) bu qarşı-

lıqlı əlaqənin ailə münasibətlərinin əsası kimi götürərək valideyn-uşaq münasi-

bətlərini ana və ata münasibəti və uşaq - valideyn münasibəti baxımından ara-

dırırlar. Qeyd etmək lazımdır ki, psixoloji və pedaqoji ədəbiyyatda valideyn-

uşaq münasibətlər tam aydın şəkildə müəyyən edilməmişdir. Belə ki, valideyn 

–uşaq münasibətləri daha çox ailə münasibətlərinin daxilində təqdim edilir. 
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Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki təlim fəaliyyətinə adaptasiyanın əhəmiy-

yətli göstəricilərindən biri valideynlər ilə qurulan düzgün qarşılıqlı münasibət-

lərdir. Belə ki, tədqiqatçı M. Mid ailədaxili münasibətlərin uşaqların təlimə 

adaptasiyasına və şəxsiyyətinin formalaşmasına təsir göstərdiyini qeyd edərək 

yazır: ―Təlim fəaliyyətinə adaptasiya sosial şəraitdən, yaşayış tərzindən, təhsil 

səviyyəsindən və ailə quruluşundan, valideynlər ilə qurulan qarşılıqlı münasi-

bətlərdən asılıdır‖ (9,52). E.Quliyev ―Kiçik məktəblinin psixologiyası‖ kita-

bında belə yazır: ―uşağın məktəbə daxil olması ilə əlaqədar olaraq onun ailəda-

xili münasibətlərinin də xarakterində əsaslı dəyişikliklər baş verir. Uşağın oy-

nadığı yeni sosial rol (məktəbli mövqeyi)ailədə ona bəslənilən münasibətin 

ümumi yönəlişliyinə bu və ya digər dərəcədə təsir göstərir (2,58).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

“UĢağın məktəbə daxil olması ilə əlaqədar valideynlərin qarĢısında bir 

sıra məsul vəzifələr durur. Hər Ģeydən əvvəl, valideynlər çalıĢmalıdır ki, bu 

yaĢ dövründə uĢağın ən səmimi, sədaqətli və etibarlı dostu olsunlar: uĢaq on-

lara inanıb heç bir səhv hərəkətini onlardan gizlətməsin” (1,103). Müəllif ―I 

sinfə gedən uşağa öz qüvvəsinə inam hissi yaratmaq, həmişə ona səbrlə, diqqət 

və qayğı ilə, eyni zamanda tələbkarlıqla yanaşılması‖ fikrini irəli sürür (1,104). 

Müəllifin fikrindən bu qənaətə gələ bilərik ki, əgər kiçik məktəbli ilə valideyn-

ləri arasında qarşılıqlı münasibətlərdə inam və güvən hissi olmasa onda şagird 

həm özünü, həm də müəllimini qane edən şəkildə təlim fəaliyyətində iştirak 

etmədikdə, ana və atasının ona olan inamını itirməmək üçün yalan danışmağa, 

onları aldatmağa çalışacaq. Çünki, kiçik məktəbyaşı dövründə uşaqlar özləri 

haqqında yaradılmış müsbət fikirləri qorumağa çalışırlar.  

Valideyn–uşaq münasibətləri təlim fəaliyyətinə adaptasiya zamanı tən-

zimləyici funksiyanı yerinə yetirməklə kiçik məktəblilərin bir tərəfdən davra-

nışının tənzimlənməsinə, digər tərəfdən şəxsiyyətinin inkişafına kömək edir. 

M.Məhərrəmov ―Psixologiya‖ bu barədə belə yazır: ―Məktəbə daxil olarkən 

uşağa ailənin, yaşlıların münasibətində də dəyişiklik baş verir. Onun qarşısına 

qoyulan vəzifənin-ciddi təlim əməyinin öhdəsindən gələ bilməsi, dərslərini 

hazırlaması ilə ailənin bütün üzvləri maraqlanır. Bunun üçün ona şərait 

yaradırlar‖ (4,357). Kiçik məktəblinin bilik əldə etməsi, bacarıqlarını inkişaf 

etdirməsi, təlim fəaliyyətinə adaptasiya və qarşılıqlı münasibətlərin harmo-

nizasiyası üçün vacibdir. 

Müasir psixoloqlarından valideyn-uşaq qarşılıqlı münasibətlərində ailə 

vəziyyətini A.S.Spivakovskaya, valideynin mövqeyini E.Q.Eydemiller, valide-

yn-uşaq qarşılıqlı münasibətlərini A.Y.Varqa, qarşılıqlı münasibətlərin xarak-

terik xüsusiyyətlərini isə O.A.Karabanova işləmişlər(10, 234-360). P.F.Lesqaft 

uşaqların inkişafında valideynlərin təsirinin çox böyük olduğunu irəli sürərərək 

yazır: ―Sevgi və qarşılıqlı hörmət mühitində böyüyən uşaqlar daha az sağlam-

lıq problemi yaşamaqla təlim fəaliyyətinə uğurla adaptasiya olaraq, sinif yol-

daşları, yaşıdları ilə ünsiyyət qurma bacarıqları yüksək olur, əksi olduqda isə 

yəni valideyn-uşaq münasibətlərinin pozulması kompleks psixoloji problemlə-

rin yaranmasına səbəb olur(8,49). A.Y.Varqa valideyn-uşaq qarşılıqlı münasi-

bətlərinə təsir göstərən amilləri ümumiləşdirmiş amma onları xüsusi olaraq 

araşdırmamışdır (11,269). E.Q.Silyayeva isə valideyn–uşaq münasibətlərini 

bütün digər şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı münasibətlərdən fərqləndirərək aşağıda-

kı şəkildə səciyyələndirir: 

- Valideyn uşaq qarşılıqlı münasibətləri həm uşaqlar, həm də böyüklər 

üçün güclü emosional təsirə malikdir; 
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-  Valideyn-uşaq münasibətinin xüsusiyyəti uşaqların yaşından asılı 

olaraq dəyişir; 

 - Valideyn uşaq münasibətləri ambivalentlik təşkil edərək bir tərəfdən 

uşağı ola biləcək təhlükələrdən qorumaq, digər tərəfdən isə uşağı xarici dünya 

ilə qarşılıqlı əlaqədə müstəqillik təcrübəsinə yiyələndirir;(13, 30-31). E.Q.Sil-

yayevin bu fikri E.Eriksonun fikri ilə üst üstə düşür. Çünki E.Erikson da  vali-

deyn-uşaq qarşılıqlı münasibətlərinin ikili mövqe daşıdığını qeyd edir. Onun 

irəli sürdüyü konsepsiyaya görə valideyn bir tərəfdən uşağını yarana biləcək 

təhlükə və çətinliklərdən qorumalı, digər tərəfdən ona müstəqillik verməlidir 

(12,103). Yəni kiçik məktəbli bir növ valideynlərinin tələbləri ilə təşəbbüsü 

arasında balansı tənzimləməyi bacarmalıdır. E.Smirnova bu əlaqələri müəyyən 

edən terminlərin və konsepsiyaların müxtəlifliyinə baxmayaraq yazır: ―demək 

olar ki, bütün yanaşmalar valideyn-şagird münasibətlərində ambivalensiyanı 

təşkil edir (13,89).   

E.Q.Silyayeva və E.Eriksonun tədqiqatlarına əsasən belə bir nəticəyə gə-

lə bilərik ki, düzgün qurulmuş valideyn-uşaq münasibətləri bir tərəfdən valide-

ynin uşağına qayğı göstərməsinə, digər tərəfdən isə uşağın özünə qayğı göstər-

məsinə şərait yaradır..  

Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətinə adaptasiyasında valideynin 

rolunu, ana və atanın mövqeyini, ailə tərbiyəsinin model və kateqoriyalarını də 

nəzərdən keçirmək lazımdır. Məhz bu kateqoriyaların köməyi ilə təlim fəaliy-

yətinə adaptasiyada qarşılıqlı münasibət və qarşılıqlı təsirin xüsusiyyətlərini 

dəqiq şəkildə müəyyən etmək mümkündür.  

Valideyn-şagird münasibətlərini, eyni zamanda valideynlərin uşaqlara 

təsiri baxımdan ailələri dörd qrupa bölməyi məqsədəuyğun hesab edirik. 

1. Valideyn və uşaqlar arasında çox yaxın, dostluq münasibəti olan ailələr: 

Belə ailələr uşaqlarına təsir etməklə onların təlim fəaliyyətinə adaptasiyasına 

kömək edirlər.Onlar uşaqlarının dərslə, təlim fəaliyyəti ilə bağlı fikirlərini 

dinləyirlər. Bu ailələrdə böyüyən uşaqlar bir qayda olaraq təlim fəaliyyətində 

aktiv iştirak edir, sinifdə müstəqil davranış göstərir, sinif yoldaşları ilə dost 

münasibətində olurlar. 

2. Səmimi mühiti olan ailələr: Belə valideynlər uşaqlarının inkişafına və tə-

lim fəaliyyətinə nəzarət etməklə onlara təsir etməyə çalışırlar. Belə ailələrdə 

münaqişələr olur, amma qısa müddətə həll edilir. Uşaqlar isə valideynlərin-

dən heç nəyi gizlətməməyə çalışırlar.  Bu ailələrdə kiçikyaşlı məktəbli ilə ana 

– atasının arasında müəyyən bir məsafə olur. Nəticədə kiçik məktəbyaşlı uşaq 

nəzakətli, müəllim və valideynlərinə itaətkar, sinif yoldaşlarına qarşı dost 

münasibətində olur. 

3. Uşaqların təlim fəaliyyətinə adaptasiyasına daha çox diqqət  yetirən və ki-

fayyət qədər məhdudiyyətlər qoyan ailələr. Bu ailələrdə böyüyən uşaqların 

özlərinə məxsus otağı bahalı mebelləri var, amma müstəqillikləri yoxdur.  

Uşaqlar  daima yaxşı oxumalı, sinfin birinci olmalıdırlar. Belə ailələrdə vali-

deyn-uşaq münasibətləri o qədər ürəkaçan olmur və yeniyetməlik yaş döv-

ründə isə konfliktli vəziyyət özünü daha qabarıq göstərir. 

4. Uşağa daha çox nəzarət edildiyi ailələr – Belə valideynlər məktəbliyə 

inanmır, hətta aldığı qiymətin belə müəllim tərəfindən verilmədiyini duşunür-

lər. Belə valideynlər ilə uşaqlar arasında qarşılıqlı münasibətlər düzgün qu-

rulmur. Kiçik məktəbli valideyni ilə ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkir, eyni 
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zamanda aşağı qiymət almasını, müəllimin iradlarını ana və atasından gizlə-

dir. 

Valideyn uşaq münasibətinin öyrənilməsi uşaq şəxsiyyətinin formalaş-

masına da təsir göstərir.. Çoxsaylı tədqiqatlar (A.Y.Varqa, V.İ.Qarbuzov, 

A.İ.Zaxarov, E.T.Eydemiller və.b) valideyn-uşaq münasibətləri ilə uşaqların 

şəxsi xüsusiyyətlərinin formalaşması arasında birbaşa əlaqə olduğu qənaətinə 

gəlirlər. A.Y.Varqa, E.O.Smirnovoy və M.V.Bikovoy valideyn uşaq münasi-

bətlərinin təməlində valideynlərin seçdiyi tərbiyə üsulunun durduğunu irəli 

sürürlər. A.Y.Varqa valideyn-uşaq münasibətlərini belə izah edir ―valideynin 

uşağı ilə qurduğu ünsiyyət onun xarakterinin qabiliyyətinin, bir sözlə şəxsi 

xüsusiyyətlərinin formalaşmasına təsir göstərir‖.  

Xarici ədəbiyyatda kiçik məktəbyaşlı uşaqların təlim fəaliyyətinə adapta-

siyasında valideyn- uşaq münasibətləri probleminin öyrənilməsində 3 əsas ya-

naşmanı qeyd edirlər: psixoanalitik, humanistik və bihevioristik. 

Psixoanalitik yanaşmanın tərəfdarları valideyn uşaq münasibətlərinin təhlil 

mərkəzində uşaq şəxsiyyətini qoyur, valideynlərin isə müəyyən tarixi və 

mədəni dəyərlərin daşıyıcısı, həmçinin uşaqların tələbat və istəklərini həyata 

keçirən obyekt kimi nəzərdən keçirilər. Psixoanalitik nəzəriyyənin nüma-

yəndəsi Freydin fikrinə görə ―valideyn uşaq münasibətlərində ən əhəmiyyətli 

təcrübəyə sahib olan şəxs valideynlərdir, xüsusilə analardır‖ (12,68). E.Erikson 

isə şəxsiyyətin formalaşmasında doğumdan ölməsinə kimi ilk olaraq ailənin, 

daha sonra isə sosial mühitin təsirinə məruz qalındığını qeyd edir(12,69). 

Parisdəki Freydizm məktəbinin nümayəndəsi Dolto uşaqların ―şəxsiyyətinin 

formalaşması mərhələsində əsas çətinliyi valideynlərin daşıdığını və hiperopik 

baxımdan avtoritarlıq və digər mənfi əlaqələrin uşaqların inkişafına güclü 

dərəcədə maneə olduğunu‖ qeyd edir(12,70). Beləliklə psixoanalitik baxımdan 

ilk növbədə valideynlərlə ünsiyyətdə yaşla bağlı yaranan ziddiyyət, münaqişə 

uyğunlaşma zamanı uğursuzluqların yaranmasına, daha sonra isə şəxsiyyətin 

xarakterik xüsusiyyətlərində problemlərin ortaya çıxmasına səbəb olur.  

Z.Freydin və A.Freydin sözlərinə görə ana uşaq üçün bir tərəfdən ilk libido ob-

yekti kimi ən vacib zövq qaynağı, bir tərəfdən isə ona nəzarət edən ilk insan-

dır. Freyd  eyni zamanda uşağın valideynindən ayrılmasının qaçınılmaz və 

onun sosial rifahı üçün zəruri olduğunu irəli sürür(12,68). Psixoanalitik nəzə-

riyyə valideyn-uşaq qarşılıqlı münasibətlərində uşağın inkişafını əsas amil ki-

mi götürən ilk nəzəriyyədir. Psixoanalitik nəzəriyyə valideyn-uşaq münasibət-

lərinə yeni yanaşmaların yaranmasına da səbəb olmuşdur .Bu yanaşmalara 

E.Eriksonun, E.Fromun, D.Boulbini, K.Rogersin və başqalarının konsepsiyala-

rını göstərə bilərik .  

E.Fromm uşağın inkişafının təməlini valideyn-uşaq münasibətlərinin təş-

kil edərək, eyni zamanda  ata və ana ilə qurulan əlaqələrdə  keyfiyyət fərqinin 

olduğunu da iddia edir. O, yazır: ―Ana uşağını şərtsiz sevir.Onun sevgisi idarə-

oluan deyil. Atanın məhəbbəti isə şərtlidir. Ata uşağını ümidlərini doğrultduğu 

üçün sevir. Onun sevgisi idarəoluna biləndir, yəni onu qazanmaq və itirmək 

mümkündür‖(15, 93). Bu tədqiqatlara əsasən deyə bilərik ki, təlim fəaliyyətinə 

adaptasiyada valideyn uşaq münasibətləri 2 zidd əlaqə ilə şərtsiz və şərtli ol-

maqla iki yerə ayrılır. Birinci azyaşlı şagird təlim fəaliyyətinə adaptasiya ol-

maqla, yaxşı oxumasa belə valideyn onu şərtsiz sevir, qayğı göstərir. İkincidə 

isə valideyn uşağını istər təlim fəaliyyətinə, istərsə də davranışına görə qiymət-
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ləndirir və nəzarət edir. O.A.Karabanova ―valideyn və uşaqlar arasında emo-

sional  münasibətləri müəyyənləşdirərək aşağıdakı göstəricilərə diqqəti çəkir: 

- Uşağı qeyd-şərtsiz qəbul etmək; 

- Müəyyən şərtlər altında qəbul etmək (uğurlarına, davranışına və.s görə) 

- Laqeyd münasibət göstərmək(emosional soyuqluq, empatiya qura bilmə-

mək) 

- Uşaqlara diqqət yetirməmək  və ya mənfi emosional münasibət göstərmək 

―(5,14). 

Valideyn-uşaq münasibətlərində şərtli və şərtsiz məhəbbət humanist nə-

zəriyyədə də öz əksini tapır. Belə ki, K.Rogers ―uşağın yerinə yetirdiyi fəaliy-

yətlərdən asılı olmayaraq valideynlərin uşağı şərtsiz sevməsini onun şəxsiyyə-

tinin inkişafını‖ təmin etdiyini irəli sürür(12,148). Humanizm nəzəriyyəsində 

kiçikyaşlı məktəbli öz təcrübəsini, tələbatlarını və daxili potensialını nəzərə 

alaraq özünü müstəqil şəxsiyyət hesab edir. A.Adler uşağın fərdi inkişafına ilk 

növbədə sosial əlaqələr prizmasından yanaşır. Bu zaman valideynlərin vəzifəsi 

isə kiçik məktəbliyə potensialını üzə çıxarmaq və adaptasiya prosesini asanlaş-

dırmağa kömək etməkdir. Psixoloji ədəbiyyatda təlimə adaptasiya zamanı vali-

deyn uşaq münasibətlərinin bir neçə komponenti göstərilmişdir. Bunlar aşağı-

dakılardır: 

1. Münaqişələrin olmaması ilə xarakterizə olunan ailə mikromühiti; 

2. Uşaqla lazımı ünsiyyəti qurmaq, onlarda təlimə maraq yaratmaq; 

3. Valideynlər arasındakı əlaqələrin fərdi xüsusiyyətləri –yəni ata və ana 

arasında düzgün qarşılıqlı münasibət, valideyn və uşaq arasındakı ün-

siyyət; 

4. Ailə tipləri və tərbiyə taktikasının düzgün seçilməsi;  

5.  Valideynlərin müəllimlə daimi əlaqəsi; 

 E.O.Smirnova və M.B,Bikova ―valideyn uşaq münasibətlərinin düzgün 

qurulmasının kiçik məktəblinin təlim fəaliyyətinə uğurla adaptasiyasını və 

özünüqiymətləndirməsini‖ təmin etdiyini qeyd edir (13,58). Valideyn uşaq 

münasibətləri uşaqların yalnız təlim fəaliyyətinə uğurlu adaptasiyasına deyil,  

həm də onların psixi sağlamlığına təsir göstərir. Belə ki, valideynlər ilə uşaqlar 

arasında ünsiyyətin düzgün qurulmaması onun həm böyüklər, həm də həmya-

şıdları arasındakı müsbət münasibətinə dair qeyri-müəyyənlik doğurmaqla tə-

lim fəaliyyətinə adaptasiya zamanı həyəcan və emosional narahatlığın yaran-

masına səbəb olur. Humanistik prinsipdə əsasən uşağın fərdi inkişafına təsir 

göstərən valideynlərin yardımı nəzərdə tutulur. Biheviorist nəzəriyyədə isə va-

lideyn-uşaq münasibətlərində əsas diqqət uşağın davranışı və intizamına 

yönəlir. Uotson uşağın davranışının məzmun və inkişaf xüsusiyyətlərinə ətraf 

mühitin təsir göstərdiyini qeyd edir. İbtidai məktəb çağında, uşağın böyüklər 

ilə, xüsusilə valideynləri ilə olan əlaqələri onun zehni inkişafını stimullaşdır-

maq üçün yeni imkanlar açır. Bu isə valideynlərə uşağın sosial motivlərini in-

kişaf etdirməklə onun təlim fəaliyyətinə adaptasiyasını asanlaşdırmağa şərait 

yaradır. 

Psixoloji ədəbiyyatda sadəcə birinci sinif şagirdlərinin deyil, ümumilikdə 

kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətinə adaptasiya problemlərinə qarşı vali-

deynlərin yanaşma üsulları aşağıdakı şəkildə  vurğulanır: 

- Adekvat yönümlü valideynlər – Belə valideynlər uşaqların təlim çətinliklərini 

asanlaşdırmağa, problemlərin mənbələrini öyrənməklə onları aradan qaldırma 

yollarını axtarmağa çalışırlar. Belə valideynlər uşağı tənqid və təhqir etmir, 
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müəllimi günahlandırmır və özlərini tənbeh etmirlər. Əksinə onlar hazırki çətin 

vəziyyətdən çıxış yollarını tapmağa çalışırlar. Adekvat yönümlü valideynlər 

məktəblilərin maraqlarını mütləq şəkildə nəzərə alırlar. 

- Qeyri adekvat yönümlü valideynlər - Uşağın zəif oxuması ilə asanlıqla 

razılaşırlar. Onlar müəllimlə qarşılıqlı münasibət qurmur, münaqişələrdən 

qaçmağa çalışaraq passiv mövqe nümayiş etdirirlər. Uşağın maraqlarını 

müəllimin qarşısında müdafiə etməyə hazır deyillər. 

- Qeyri adekvat şəkildə iddiham edən valideynlər – Belə valideynlər uşaqların 

təlim fəaliyyətində yaranan problemlərini inkar etmirlər. Amma bununla yana-

şı onlar qəti şəkildə bu problemlərin uşaqlara aid olduğunu və buna görə də öz-

lərinin həll etməli olduğuna inanırlar. Onlar təlimin ilk illərində yaranan çətin-

liklərin səbəbini və aradan qaldırma yollarını axtarmırlar. Belə valideynlər öz-

lərini inandırırlar ki, uşaq hər şeydə özü günahkardır, çünki, o tənbəldir,  çalış-

qan deyil. Bu cür valideynlər uşağa qarşı çox səmimi olmur, təlim fəaliyyətin-

də yaranan uğursuzluğu aradan qaldırmaq üçün cəza və nəzarətdən istifadə 

edirlər.  

- Laqeyd və məsuliyyətsiz valideynlər – Belə valideynlər uşaqlarının məktəb 

təliminin başlanması ilə bağlı müəyyən problemləri olduğu kimi qəbul edirlər, 

ancaq onlar məsuliyyəti müəllim və sinif yoldaşlarına ötürürlər. Müəllimlə 

konfliktli vəziyyətdə olduqlarından onlar arasında konstruktiv qarşılıqlı əlaqə 

də mümkün deyil. Belə valideynlər məktəblilərin çətinliklərinə diqqət yetirmir, 

problemlərin fərqinə varmır və ya onlara əhəmiyyət vermirlər. Onlar bu 

vəziyyətə daxilən hazır olmadıqlarından ona kömək etmək, təlim çətinliyini 

aradan qaldırmaq niyyətində deyillər. Müəllimlə qarşılıqlı əlaqə formal, gizli 

və konfliktli xarakter  daşıyır, müəllimin fikirləri nəzərə alınmır və diqqət yeti-

rilmir. Göstərilən  variantlardan yalnız birinci tip valideynlər məktəb çətinlik-

lərini aradan qaldırmağa və uşaqların təlim fəaliyyətinə uyğunlaşmasına kö-

mək edirlər. Valideynin laqeyd münasibəti nəticəsində kiçikyaşlı məktəbli qar-

şılaşdığı çətinliklərlə bağlı yardım istəyə bilmir, əksinə valideynlərin sevgi və 

dəstəyi ilə əhatə olunan şagird isə məktəb mühitinə asanlıqla adaptasiya 

olunur. 

Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətinə adaptasiya problemlərinə qar-

şı valideynlərin yanaşma üsullarına uyğun olaraq ailələri aşağıdakı tiplərə 

bölməyi məqsədəuyğun hesab edirik: 

Avtoritar ailələr – Belə ailələrdə böyüyən uşaqlarla valideynlərin qur-

duqları qarşılıqlı münasibətlər adekvat şəkildə olmur. Çünki onlar uşaqlarının 

şəxsiyyətinə hörmətlə yanaşmadığından özünüqiymətləndirmələri də aşağı 

səviyyədə olur. Belə valideynlər uşaqları aşağı qiymət aldıqda və ya hər hansı 

müvəffəqiyyətsizlik göstərdikdə onu ciddi şəkildə cəzalandırırlar. Buna görə 

də həddindən artıq nizam-intizam ilə böyüyən azyaşlı şagird valideynlərinin 

qəzəbi ilə qarşı-qarşıya qalmamaq üçün daima onları məmnun etməyə çalışır. 

Əslində isə onun təlim fəaliyyətinə qətiyyən marağı yoxdur. Çünki kiçikyaşlı 

məktəbli oxumağa, xüsusən də yaxşı oxumağa məcburdur. Belə ailələrdə 

böyüyən kiçik məktəblilərin psixoloji xüsusiyyətləri aşağıdakı şəkildə göstərilə 

bilər: 

1. Sakit və çəkingən olur; 

2. Başqalarının təsirinə tez və asanlıqla düşür; 

3. Xaraktercə passiv olur; 

4. Təlim fəaliyyətinə maraqları  zəif olur; 
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5. Qeyri-real aşağı özünüqiymətləndirmə halı xarakterikdir. 

Qısacası  belə ailələrdə böyüyən uşaqlar valideynlərinin qoyduğu tələbləri 

sorğulamırlar. Eyni zamanda ev tapşırığını yerinə yetirərkən səhv etməməyə  

və yabaşa düşmədiyini soruşmamağa çalışırlar. Çünki əks təqdirdə  danlanaca-

ğını yaxud cəzalandırılacağını düşünürlər. E.E.Makkobi ―avtoritar valideynlə-

rin uşaqlara təsiri və nəzarətini aşağıdakı şəkildə xarakterizə edir:  

- Məhdudiyyətlər – uşaq fəaliyyətini sərhədləşdirmək; 

- Tələbkarlıq – yüksək səviyyədə məsuliyyət vermək; 

- Cəzalandırmaq- uşaqları hansısa fəaliyyətə məcbur etmək; ―Sən bunu 

edəcəksən, çünki mən belə istəyirəm‖ (6). 

Makkobinin kiçikyaşlı məktəblilərə valideynlərin nəzarət metodlarını 

təhlil edərək belə nəticəyə gələ bilərik ki, valideynlərin nəzarətinin məhdudlaş-

dırıcı üsulu vasitəsilə kiçik məktəbli valideynin tələbi ilə öz istəklərindən 

uzaqlaşır.Valideynlərin nəzarət sisteminin avtoritar üsulu sayəsində valideyn-

lərin əksəriyyəti qaydaları, məhdudiyyətləri sadə tələblər şəkildə göstərirlər. 

Demokratik ailələr - kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətinə adaptasiyasında 

ən uyğun ailə tipi olaraq qəbul edilir. Belə ailələr ilə uşaqlarının arasında 

müsbət emosional qarşılıqlı münasibətlər güclü olur. Onlar uşaqları aşağı 

qiymət aldıqda onu cəzalandırmaq yerinə səhvlərinin üzərində çalışaraq 

onlarda məsuliyyətlilik formalaşdırırlar. Bu uşaqların psixoloji xüsusiyyətləri 

aşağıdakılardır: 

1. İstər ailə daxilində, istərsə də sinifdə, məktəbdə fikirlərini rahat şəkildə 

ifadə edə bilirlər; 

2. Məsuliyyət almaqdan qorxmurlar; 

3. Təlim fəaliyyətinə asanlıqla adaptasiya ola bilirlər; 

4. Özünüqiymətləndirmələri düzgündür. 

Qoruyucu ailələr – Belə ailələr məktəblilərin müstəqlliyinə maneə olmaqla, 

onun imkanlarını məhdudlaşdırırlar. Bu tip ailələr hətta müəllim tərəfindən evə 

verilən tapşırığı belə uşaqlarının əvəzindən yerinə yetirirlər. Hər mövzuya 

gərəyindən çox müdaxilə edərək, kiçik məktəblilərin özlərinə inamını aşağı 

səviyəyə endirilər. Eyni zamanda məktəblinin əlaçı olması, zəif oxumaması 

üçün tapşırıqlaırını özləri yerinə yetirməklə onu məsuliyyətdən tamamilə 

uzaqlaşdırırlar. Belə ailələr düşünürlər ki, onlar olmadan uşaqları heç vaxt 

yaxşı oxuya, tapşırıqları yerinə yetirə bilməz. Belə uşaqların psixoloji xüsusiy-

yəti aşağıdakı şəkildə səciyyələndirilir: 

1. Müəllim və sinif yoldaşları ilə qarşılqlı münasibətlərdə çətinlik çəkir və 

valideynlərinin köməyinə ehtiyac duyurlar; 

2. Yerinə yetirə bildiyi tapşırıq üçün belə, valideynlərindən, eyni zamanda 

kənardakı insanlardan yardım istəyirlər; 

3. Məsuliyyət almağı sevmirlər; 

4. Özünüqiymətləndirmələri aşağıdı; 

5. Özləri sərbəst şəkildə qərar qəbul edə bilmirlər; 

Laqeyd ailələr- uşaqlara diqqət yetirmir, məhdudiyyət və qadağalar qoymurlar.  

Qeyri sabit ailələlər – belə ailələr uşağa yanaşarkən bəzən demokratik, bəzən 

isə qoruyucu və ya avtoritar mövqedən təsir göstərirlər. Elə buna görə də belə 

valideynlər bir müddətdən sonra uşaqlar tərəfindən  ciddiyə alınmırlar.  

Ümumiyyətlə təlim fəaliyyətinə adaptasiya geniş və dar mənada işlədi 

bilər. Geniş mənada sosial proses olaraq şagird şəxsiyyətinin gələcəyə hazır-

lanması, xarici təsirlərə müsbət reaksiya verməsi və asanlıqla uyğunlaşması ki-
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mi xarakterizə oluna bilər. Geniş mənada təlim fəaliyyətinə adaptasiya cəmiy-

yətin bütün sosial strukturunun səyləri ilə-ailə, uşaq bağçası, məktəb və s ilə 

həyata keçirilir. Dar mənada təlim fəaliyyətinə adaptasiya isə pedaqoji yönüm-

lü olub, məktəbli şəxsiyyətinin inkişafına kömək edən və idarə olunan proses-

dir. Beləliklə yerli və xarici alimlərin valideyn-uşaq münasibətləri haqqında 

fikirlərinə əsasən deyə bilərik ki, ailədaxili yanaşmalar çoxkomponentli proses 

olub, uşaqların təlim fəaliyyətinə adaptasiyasına, tərbiyəsinə, eyni zamanda 

başqaları ilə ünsiyyətinə müsbət və ya mənfi mənada təsir göstərir. 
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РЕЗЮМЕ 

  АЙГЮН РУСТАМОВА 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОЩЕНИИ С 

РОДИТЕЛЯМИ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ МЛАДЩИХ 

ШКОЛЬНИКОВ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАУЧНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ  
статье обсуждается вопрос взаимоотношений с родителями в про-

цессе адаптации младшеклассников к обучению и анализ этого вопроса в 

психологичесникой литератире. С поступлением ребенка в школу его 

независимость и свобода дошкольного периода заменяется подчинению 

http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:8552&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:8552&theme=e-kataloq
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новым и строгим условиям. Для младшеклассника адаптация к обучению 

не исчерпывается классным распорядком (в классе вести себя  хорошо, 

внимательно прислушиваеться к заданиям преподавателья) вместе с этим 

и в доме нужно правильно установить дневной режим. Успешная или 

неуспещная адаптация младшеклассника к процессу обучения зависить 

от его отношений с преподавательями (или школьными товарищами) и 

родительями, но от родителей требуется большей поддежки и большего 

внимания. 

В статье широко использованы исследовании З.Мехмизаде. Б.Зей-

гарника, М.Мидина, Д.Райгородского, И.Шнейдера,Ф.Сапоговой, А.Га-

дирова и др. 

Ключевые  слова: маленкий школьник, адаптация, взаимоотноше-

ния, обучение, родитель.  

 

SUMMARY 

AYGUN  RUSTAMOVA 

THE PLACE OF MUTUAL REALTIONS WITH THEIR PARENTS IN 

ADOPTATION TO LEARNING ACTIVITY OF PRIMARY SCHOOL 

CHILDREN IN SCIENTIFIC LITERATURE 

The article deal with the analysis in psychological literature of mutual 

realtions with their parents in adoptation to learning activity of primary school 

children. The independence and freedom of preschool with the entry of a child 

into school are replaced by new and serious conditions. The difficulty  in 

adaptation period to learning of primary school children is related not only the 

discipline in the classroom but also the proper organization of the day regime 

in the home (carefully behaving in the classroom, listening attentively to the 

teacher's assignments). Successful and unsatisfactory adaptation of primary 

school children to the learning activities depends on their parents '(or their 

classmates) relationship and particularly their parents' support and attention. 

Also it is great the role of the parents who are called first educators as teachers 

in adaptation to learning activity of primary school children.  

In the article is widely used from researches of  Z.M.Mehdizadeh, 

B.V.Zeygarnik, M.Midin, D.Y.Rayqorodskiy, L.B.Shneyder, E.E.Sapoqova, 

A.Qadirov. 

Key words: little schoolchildren, adaptation, relationship, training, 

parent. 
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ATALAR SÖZLƏRĠ DƏYƏRLĠ ÖYÜD VASĠTƏSĠ KĠMĠ 
 

Xalqımızın hikmət dünyasından xəbər verən atalar sözləri bir incidir. 

Xalq bunları yüzillər boyu yaratmıĢ, yaĢatmıĢ, bu gün də yaĢadır və yaradır. 

Mütəxəssislər haqlı olaraq bildirirlər ki, atalar sözləri ipə-sapa düzülməyən 

incilərdir. Eldən-elə, dildən-dilə keçərək gələcəyə doğru inamla addımlayır, 

həmiĢə də təzə-tərliyini saxlamaqdadır.  Bəs atalar sözlərinin mahiyyəti nədir? 

Onların bu günə qədər yaĢamasını və ümumiĢlək olmasını təmin edən 

xüsusiyyət hansıdır?  

Məqalədə göstərilən sualların aydınlaĢdırılmasına həsr olunmuĢ təd-

qiqatın nəticələri ümumi Ģəkildə izah olunur. 

Açar sözlər: Atalar sözləri, xalq, əxlaq, tərbiyə, öyüd 

 

Hər bir xalqın tarixi, mədəniyyəti, etnik xüsusiyyətləri, özünəməxsuslu-

ğu mühafizə edilməsinə, qorunub saxlanılması və nəsildən nəsilə ötürülməsinə 

görə,  hər şeydən əvvəl, şifahi xalq yaradıcılığına, başqa sözlə, şifahi mədəni 

abidələrə borcludur. Xalqın sosial-mənəvi, əxlaqi-estetik görüşlərini özündə 

yaşadan ən zəngin şifahi mədəni abidələr isə atalar sözləridir. (1.s.12) 

Bu problemlər atalarin uzun sınaqlara əsaslanan fikirlərini, təcrübələrini 

öyüd, nəsihət kimi ifadə edən, qəlibləşmiş formada ifadə olunan mənimsənil-

miş sözlərdir. Atalar sözləri, kim tərəfindən, nə zaman deyildiyi bilinmədiyin-

dən anonimdir. 

Atalar sözləri, forma cəhətdən digər yazı növlərinə görə fərqli xüsusiy-

yətlər daşıyır.  Hekayələr, romanlar, şeirlər və bu kimi əsərlər  bir çox cüm-

lələrin və onların mənalarının birləşməsindən yaranır. Əksinə, atalar sözləri  

bir-iki cümlədən ibarətdir. Bütün duyğu və düşüncələr bu tək cümləyə sığdırı-

lır. Bu cümlələr şəxsdən şəxslərə dəyişdirilmir. Xalqın ortaq malıdır və xalq 

tərəfindən eyni şəkildə söylənir. Atalar sözləri müəyyən bir cəmiyyətin və  ya 

bütün insanlığın həyat fəlsəfəsidir. İnsanlarda olan sevgi, qısqanclıq, eqoizm, 

dostluq, düşmənçilik kimi duyğular universaldır. Bu səbəbdən, bu hissləri əks 

etdirən atalar sözü də  universal olaraq qəbul edilir. Dünyada bütün millətlər 

tərəfindən istifadə edilən atalar sözləri müqayisə edildikdə, bu atalar sözlərin 

bir çoxunun eyni və ya oxşar olduğu müşahidə olunur. Atalar sözləri universal 

dəyərlər yanında ayrıca bir xalqa xas mədəni dəyərləri də əks etdirir. Məsələn, 

"Gözdən iraq olan, könüldən iraq olar", "Dağ dağa qovuşmaz, insan insana 

qovuşar" kimi atalar sözləri universaldır. Atalar sözləri regiondan və istifadə 

olunan ölkədən asılı olaraq dəyişir. Türk millətlərində tarix ərzində əsgərlik və 

əkinçilik əhəmiyyətli olduğu üçün at, it, canavar, qoyun, silah və igidlik haq-

qında atalar sözləri çoxluq təşkil edir. Əksinə  alman atalar sözlərində daha çox 

ayı,  qartal  kimi  Almaniyanın simvolu halına gəlmiş mövzulara yer verilir. Bu 
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səbəblərə görə, atalar sözləri  universal və ictimaidir və bütün yaxşı və pis 

xüsusiyyətlərə aid ola bilər. 

Atalar sözlərin xüsusiyyətləri aşağıdakı kimi verilə bilər: 

1. Xalqın düşüncəsini izah edir. 

2. Millidirlər. 

3. İnsanın ruhuna xitab edirlər. 

4. İnandırıcıdırlar. 

5. Geniş xalq kütlələrinin əsrlərdən bəri keçirdiyi sınaqlardan və bu 

sınaqlardan ibarət düşüncələrdən doğulmuşlar. 

6. Sadə sözlərdir, ifadələr aydındır. 

7. Təbii hadisələrin baş verdiyini bildirirlər. 

8. Əxlaq aşılarlar, əxlaqlı olmağı öyrədərlər. 

9. Bir və ya iki cümlədən ibarətdir. 

10. Bir çoxunda məcaz vardır. 

11. Atalar sözlərində  söz sənətləri vardır. 

12. Sözlərin yerləri dəyiştirilməz.Dəyiştirildiyi vaxt  fərqli mənalar ortaya 

çıxa bilər. 

13. Sınanmış sözlər olduğu üçün doğruluğu hər kəs tərəfindən qəbul edilir. 

Aşağıdakı atalar sözlərinə  nəzər salaq 

Əbanın qədri yağışda bilinir.  

Bir şeyin dəyəri, ancaq ona çox ehtiyac  duyulduğu zaman ortaya çıxar. 

Çobanın yağı çox olarsa çarığına  yaxar 

Varlı, amma ağılsız və hesabsız adam, malını lazımsız yerlərə xərcləyər, tələf 

edər. 

Ac adama  doqquz yorğan örtüblər , yenə yata bilməmiş 

Ac olan adamın  yeməkdən başqa heç nə qarnın doyuzdurmaz. 

Barabanın səsi uzaqdan xoş gəlir. 

İçindəkilərə heç zövq verməyən, onları narahat edən kimi işlər vardır ki uzaq-

da olanlara asan, xoş gəlir. Nə zaman ki işin içinə girərlər, həmin vaxt  həqiqəti 

görüb yanıldıqlarını başa düşərlər. 

Nümunələrdəki atalar sözləri və verilən izahlardan da görünür ki, atalar 

sözləri  təcrübələrdən keçib öyüd, nəsihət və müdrikliyi özündə birləşdirərək 

insanı məyus etməyən   doğru yola istiqamətləndirir. 

 Bəs atalar sözü nədir? Bu suala cavab çoxdur, bu barədə istənilən qədər 

söz deyilmişdir. Məsələn, Səməd Vurğun deyirdi ki, atalar sözünün hər biri bir 

dastandır! Bəxtiyar Vahabzadə atalar sözü barədə belə demişdir: 

 

Atalar söləri öyüddür bizə, 

Yüz illər, min illər deyiləcəkdir. 

 

Xalqımızın bizə miras buraxdığı atalar sözləri tarixin hər nöqtəsində öz yerini 

qoruyaq günümüzə qədər gəlib çatmış və bu gün də qoruyur və günü-gündən 

zənginləşir. Oğuznamə, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖, ―Divanü lüğat-it – Türk‖  əsə-

rində və digər kitab nümunələrində ifadə olunan atalar sözləri xalqımızın zən-

gin dünyagörüşünü, ağıl və zəkasını, yüksək əqidəsini bizə tamlıqla çatdırır. 

Əcdadların gələcək nəsillərə ən böyük mənəvi yadigarları atalar sözlərin-

də toplanmıĢdır. 
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Xalq yaradıcılığının ən çox yayılmış nümunələri atalar sözləridir. Cə-

miyyət həyatının elə bir sahəsi yoxdur ki, atalar sözlərində əks olunmasın. Xal-

qın həyat fəlsəfəsinin dərinliyini qeyri-adi bir tamlıqla ifadə eləyən atalar söz-

lərini Şərq xalqları «ibrətamiz söz», «hikmətli söz», «qanadlı söz», «həkimanə 

söz», «sözlərin sultanı», «söz mirvarisi», «ipə sapa düzülməmiş  incilər»,  «di-

lin gülzarı», «qızıl söz»,  «tərbiyəvi söz» kimi qiymətləndirilir. Türk xalqları-

nın möhtəşəm abidələrindən olan «Oğuznamədə» professor Samət Əlizadə ön 

sözdə  atalar sözlərini belə təqdim edir.: 

«Atalar sözləri bugünkü oxucuya nə verir, hər bir paremik vahidin ən 

qiymətli cəhəti nədədir: yığcamlığındamı, nəsitamiz ruhunda, obrazlılığında, 

ahəngindəmi və ya dərin ictimai-fəlsəfi məzmunundamı? Əlbəttə, bu xüsusiy-

yətlərin ideal vəhdətinə! 

Atalar sözü və məsəllər xalqın tarixən sınaqdan çıxardığı həyat müşahi-

dələrinin bədii ifadəsidir. Formaca kiçik, lakin zəngin məzmun çalarına malik 

olan bu janrın özünəməxsus tələbləri var. Atalar sözündə hökm qəti şəkildə 

təsdiqlənir. 

Xalqımızın hikmət dünyasından xəbər verən atalar sözləri bir incidir. 

Xalq bunları yüzillər boyu yaratmış, yaşatmış, bu gün də yaşadır və yaradır. 

Mütəxəssislər haqlı olaraq bildirirlər ki, atalar sözləri ipə-sapa düzülməyən 

incilərdir. Eldən-elə, dildən-dilə keçərək gələcəyə doğru inamla addımlayır, 

həmişə də təzə-tərliyini saxlamaqdadır.  

Alimlərimizin yazdıqlarına görə (2.səh.5) atalar sözü «həyatın müxtəlif 

məsələlərinə aid ibrətamiz məzmunulu qısa kəlam, hikmətli sözlər», «xalq 

müdrikliyinin ümumiləşdirilmiş bədii ifadəsi», «xalqın dühasını», «yaxud xalq 

müdrikliyini, xalq zəka və düşüncəsini, xalqın həyati təcrübələrinin nəticələ-

rini», başqa sözlə «xalqın ümumiləşdirilmiş təcrübəsini əks etdirən», «xalq 

dünyagörüşünü, onun əməli həyat fəlsəfəsinin xülasəsi, qısa və dolğun, yığcam 

və mənalı bir şəkildə, aforizmlər halında ifadəsi», « ictimai tarixi həqiqətlərin 

bədii ifadəsindən ibarət olan, son dərəcə yığcam, konkret, hakimanə aforistik 

ifadələr »-dir.  Belə tələblərə eyni dərəcədə cavab verən aşağıdakı iki ifadədən 

biri – ―Paslı dəmirdən qılınc olmaz‖ ifadəsi atalar sözüdür, amma digəri – 

misal üçün, «Düyünlü ağacdan oxlov olmaz» ifadəsi atalar sözü deyildir. Onu 

yazan özündən qondarıb çıxartmışdır. Amma yenədə gəlin bu məsələni təhli 

edək. 

―Paslı dəmirdən qılınc olmaz‖ – ifadəsində hökmlə yanaşı (dəmir paslı-

dırsa onu itiləmək, döyüb qılınc düzəltmək olmaz, o kəsməz), bir məcaz da 

vardır (bir iş uzun müddət görülməzsə, bir adam uzun müddət hərəkətdən qa-

larsa, ondan istifadə etmək mümkün olmur). 

«Düyünlü ağacdan oxlov olmaz» - ifadəsində isə məcaz yoxdur və ya çox 

zəifdir, qurmadır. Ona görə də bu ifadə atalar sözü deyil. 

Odur ki, atalar sözünə istər bədii sənət baxımından, istərsə də«sırf elmi» 

cəhətdən verilmiş təyinlərin tədqiqi az faydalıdır. Əbdülqasım Hüseynzadə bu 

məsələni müasir filologiya baxımından bu cür araşdırıb izah etmişdir: 

Beləliklə üç hadisə: adamın «öz sözü» (söhbətdə), «özgə  sözü» (şayiə-

də), «el sözü» (folklorda) üzə çıxar. Bunlar sanki 3 ardıcıl pillə təşkil edir. 

Söyləm siftə kiminsə öz sözü  şəklində söhbət vaxtı yaranmış, sonralar şaiyə 

(xəbər) yolu ilə özgə sözü şəklində yayılmış, nəticədə el sözü şəklində folklo-

rumuza daxil olaraq maddiləşmişdir. Atalar demişkən : Bir ağızdan çıxan söz 

min ağıza yayılar; Söz sahibi ölər, söz qalar. 
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Atalar sözləri özündə keçmişi ehtiva etməklə məhdudlaşmır; o, həm də 

xalqın bugünkü canlı səsi, çağırışıdır. Xalq bu gün zəruri, sabah isə gərəkli 

olanı qoruyub saxlayır. Keçmişdə olanları əhatə etsədə, atalar sözləri bu günün 

və gələcəyin tələbləri baxımından əhəmiyyətlidir.Xalq atalar sözlərində ifadə 

olunmuş həqiqəti bugünkü idealına nə dərəcədə uyğun gəlib-gəlməməsi baxı-

mından qiymətləndirir.  

Atalar sözləri kollektiv təfəkkür məhsulu kimi bütün xalqın fikrini ifadə 

edir. Əlbəttə, hər hansı aforizm ilkin olaraq ayrıca bir şəxs tərəfindən söyləni-

lir. Amma o, bütün xalqın fikrini ifadə etmirsə, atalar sözünə çevrilmir. Buna 

görə də sərraf ağlıyla söylənilmiş ifadə bəzən müəllifi aforizm kimi qalır, bə-

zən isə kollektiv təfəkkürün məhsulu olaraq atalar sözləri kimi yaşayır. 

Atalar sözü hər bir xalqın əcdadının, ulu babalarının, atalarının buğunkü 

nümayəndəsinə və gələcək xələflərinə ünvanlanmış səsidir. Ümumiləşdirmə 

gücünə, yığcamlığına və obrazlı ifadə tərzinə, fikir tutumu, bədiyyatı və fəlsəfi 

dərinliyinə görə bir müdriklik xəzinəsi olan, neçə-neçə qərinələr aşıb-adlaya-

raq günümüzədək qorunub saxlanan və din-iman qədər əziz tutulan bu milli 

təfəkkür inciləri məhz müqəddəs bilinib tapınılan ulu əcdadların ruhuna 

ehtiram əlaməti olaraq da «atalar sözləri» adı ilə adlandırılmışdır. (3.s.113)  

Cəmiyyət həyatının elə bir sahəsi yoxdur ki, atalar sözlərində əks olun-

masın. Bəzən uzun-uzadı təsvir edilməli olan bu faktı, hadisəni yığcam, 

lakonik, aid olduğu mahiyyəti tam əks etdirən bir atalar sözü ilə çatdırmaq 

mümkündür. Xalq aydın dərk edir ki, şifahi yayılan, yaşadılan hər hansı 

məlumat ağızdan-ağıza keçdiyindən variantlı ola bilir. Lakin elə həyati 

həqiqətlər vardır ki, onların mahiyyəti çox gec dəyişir və ya sabit qalır. Həmin 

həqiqət uzun müddət yoxlanılır, təfəkkür süzgəcindən keçirilir və atalar sözü 

şəklində ortaya qoyulur. Qısa olduğundan, inkaredilməz həqiqəti əks etdir-

diyindən, xalqın gündəlik həyatı ilə səsləşdiyindən onlar uzun müddət yadda 

qalır və çox böyük tərbiyəvi imkanlara malik olur. 

Milli mənliyi, xalqın kimliyini, mənəvi qüdrətini, fikir qıvraqlığını, çe-

vikliyini, bəşəri sambalını özündə əks etdirən bu zəngin mədəni irs müxtəlif 

elmlər tərəfindən araşdırılır. Atalar sözləri fəlsəfə, sosiologiya, dilçilik, ədəbiy-

yatşünaslıq, etnoqrafiya, psixologiya kimi elmlərin tədqiqat obyekti ola bilir. 

Bu elmlər arasında pedaqogikanın, xüsusilə etnopedaqogikanın da özünəməx-

sus yeri vardır. 

Atalar sözlərindən ta qədimdən pedaqoji vasitə kimi istifadə olunmuşdur, 

onların əsas məqsədi də insanlarda bu və ya digər keyfiyyəti tərbiyə etməkdir. 

Onlar bir tərəfdən, pedaqoji ideyaların potensial şəkildə mövcud olduğu 

imkanlardır, digər tərəfdən, tərbiyəvi təsir vasitələridir. Atalar sözləri həm də 

öyrədici funksiyaları yerinə yetirir: xalq təsəvvürlərinə uyğun olaraq pedaqoji 

təsir metod və vasitələrini özündə əks etdirir; şəxsiyyətin formalaşması 

məqsədlərinə müsbət və mənfi təsirləri xarakterizə edir; tərbiyə, özünütərbiyə 

və yenidəntərbiyə məqsədləri daşıyır; öz övladının tərbiyəsinə biganə olan 

valideynləri qınayır və s. 
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РЕЗЮМЕ 

ГЮЛЬСЮМ  КЕРИМОВА 

ПОСЛОВИЦЫ КАК ВАЖНОЕ СРЕДСТВО НАСТАВЛЕНИЯ 

Пословицы, которые рассказывают миру о мудрости нашего народа,  

являются жемчужиной. Наров создавал их на протяжении сотен лет, 

давал им жизнь, и  сегодня продолжает творить и создавать их. Эксперты 

обосновывают тот факт, что аословицы - это жемчужины не нанизанные  

на нить. Они с уверенностью передаются  от поколения к поколению, и 

не теряют свою свежесть. В чем же скрвт смысл пословиц? Какая 

особенность обеспечивает их выживание и  общеупосребляемость? 

Результаты исследования по уточнению представленных в статье 

вопросов подробно разъясняются в статье. 

Ключевые слова: пословицы, народ, нравственность, воспитание, 

наставление 

 

SUMMARY 

GULSUM KERIMOVA 

PROVERBS AS THE MOST IMPORTANT MEAN OF ADMONITION 

Proverbs that tell the world about the wisdom of our people are the pearl. 

The people created them for hundreds of years, gave them life, and today 

continues to store and create them. Experts substantiate the fact that proverbs 

are pearls that are not strung on a thread. They are passed with confidence 

from generation to generation, and do not lose their freshness. What is the 

meaning of proverbs? What feature ensures their survival and usability? 

The results of the study to clarify the issues presented in the article are 

explained in detail in the article. 

Keywords: proverbs, people, morality, education, admonition 

 

 

  

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

edilmiĢdir) 
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NAXÇIVAN PEDAQOJĠ TEXNĠKUMUNUN MƏZUNLARI ÖN 

CƏBHƏDƏ 

 

Məqalədə Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunun məzunlarının Böyük Vətən 

Müharibəsində (1941-1945-ci illər) göstərdikləri qəhrəmanlıqlardan bəhs edi-

lir. Texnikumun məzunları müharibədə yaxından iĢtirak edərək mərdliklə vu-

ruĢmuĢlar. Məqalədə həmçinin Pedaqoji Texnikum məzunlarının göstərdikləri 

igidliklərə görə orden və medallarla təltif olunmalarından da bəhs edilir. 

Açar sözlər: müharibə, cəbhə, Almaniya, “Qələbə” medalı, Əqil Yusif-

zadə, Ukrayna cəbhəsi, səfərbərlik, Qızıl Ordu. 
 

Böyük Vətən Müharibəsinin başlanması ilə əlaqədar keçmiş SSRİ-nin 

bütün respublikalarında olduğu kimi, Azərbaycanda, onun ayrılmaz bir parçası 

olan Naxçıvanda da xalq maarif sistemində böyük bir durğunluq yarandı. 

Muxtar respublikanın məktəblərində çalışan 771 nəfər müəllimdən 570-

dən çoxu döyüş cəbhələrinə getdi. Orduya gedən müəllimlər qısa müddətli 

kurs qurtaranlarla əvəz olundu ki, bu da dərs keyfiyyətinə təsir etməyə bilməz-

di. 

1942-ci ilin fevral ayına olan məlumata görə Naxçıvan şəhəri üzrə 116 

nəfər, Culfa rayonu üzrə 14 nəfər, Ordubad rayonu üzrə 11 nəfər, Əbrəqunus 

(Culfa) rayonu üzrə 40 nəfər, Şahbuz rayonu üzrə 60 nəfər, Şərur rayonu üzrə 

177 nəfər, Naxçıvan (Babək) rayonu üzrə 52 nəfər müəllim hərbi komissarlığa 

ərizə verərək cəbhələrdə vuruşmaq üçün göndərilmələrini xahiş etmişlər (1, 

vər. 124). 

Müharibənin ilk günlərindən müxtəlif illərdə Naxçıvan Pedaqoji Texni-

kumunun məzunu olmuş Əqil Mirişli, Səməd Seyidov, Məmməd Bektaşi, Yu-

nis Qasımov, Məmməd Məmmədov, M.Tağı Əhmədov, Nağı Nağıyev, Qənbər 

Qurbanov kimi yüzlərlə məzun cəbhəyə yollandı. Bunlardan bir neçəsi ilə tanış 

olaq. 

Əliyev Bəhlul Məmməd oğlu Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunun 1929-

cu il məzunu idi. O, 1912-ci ildə Qaraçuq kəndində anadan olmuşdur. Pedaqoji 

Texnikumu bitirdikdən sonra Naxçıvanın bir çox kəndlərində müəllimlik et-

mişdir. Müharibə başlananda o, Qaraçuq məktəbində direktor vəzifəsində çalı-

şırdı. 1941-ci ilin avqust ayında Qızıl Orduya çağrılır. 1941-1943-cü illərdə 

Stalinqradın müdafiəsində iştirak etmişdir. Orduya sıravi əsgər kimi alınan 

Əliyev Bəhlul kiçik leytenant kimi tərxis olunmuşdur. O, ―Stalinqradın müda-

fiəsi‖, Böyük Vətən Müharibəsində (1941-1945) ―Almaniya üzərində qələbə‖, 

arxa cəbhədəki fədakar əməyinə görə ―Arxa cəbhədə əməkdə igidliyə görə‖ 

medalları ilə təltif olunmuşdur.  

 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 14.05.2019, qəbul edilib: 11.06.2019 
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Naxçıvan şəhərində doğulub böyüyən Abuzərli Qəzənfər Məmmədtağı 

oğlu 1929-cu ildə Naxçıvan Pedaqoji Texnikumuna daxil olmuş, 1932-ci ildə 

oranı bitirmişdir. Kənd məktəbində müəllim işləyən Abuzərli Qəzənfərin cəb-

hədəki döyüş yolu Voroşilovqrad cəbhəsində başlamış, alman faşizminə qarşı 

müharibədə ağır yaralanaraq ordudan tərxis olunmuş, ―Almaniya üzərində Qə-

ləbə‖ medalına layiq görülmüşdür. 

Abdullayev Qəzənfər Abbas oğlu Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunun 

ikinci il buraxılış məzunu idi. O da müharibə başlananda könüllü cəbhəyə 

yollanmış müəllimlərdən idi. Tərcümeyi-halında Böyük Vətən Müharibəsində 

rəşadətli döyüşdüyünü, cəbhədə iki dəfə ağır yaalandığını, 5 medal və Ali Baş 

Komandan tərəfindən 21 dəfə təşəkkürnamə aldığını yazır. 

Abbasov Nəcəf  Nəcəf oğlu 1912-ci ildə Əznəbürd kəndində anadan 

olmuşdur. 1935-ci ildə Pedaqoji Məktəbi əla qiymətlərlə bitirmişdir. Müharibə 

başlanana qədər kənd məktəbində müəllim işləmiş, 1942-1945-ci illərdə Qızıl 

Ordu sıralarında alman faşizminə qarşı vuruşmuşdur. Qələbə gününü Qızıl 

Orduda qarşılamışdır. O, ―Qafqazın müdafiəsi‖, ―Almaniya üzərində qələbə‖ 

medallarına layiq görülmüşdür.  

Qasımov Qasım Səfər oğlu 1925-ci ildə Şərur (Kəngərli) rayonunun Qa-

rabağlar kəndində anadan olmuş, 1938-1941-ci illərdə Naxçıvan Pedaqoji Tex-

nikumunda oxumuşdur. 1943-cü ilə kimi Qarabağlar məktəbində müəllim işlə-

miş, 1943-cü ilin fevralında Qızıl Ordu sıralarına çağrılmışdır. 183-cü atıcı eh-

tiyat alayında Orconikidze şəhərində, 1944-cü ilin iyul ayından 1945-ci ilin 

mayına kimi 930-cu topçu alayında xidmət etmiş, müharibədən sonra orta 

məktəbdə, Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllimlik etmişdir. O, SSRİ Ali 

Soveti Rəyasət Heyətinin ―Könsberqin alınmasına görə‖, ―Almaniya üzərində 

Qələbə‖, ―Yaponiya üzərində Qələbə‖ medalları ilə təltif olunmuşdur (2, vər. 

7).   

Şahbuz rayon Sələsüz kəndində 1911-ci ildə anadan olmuş Müzəffər 

Nəsirli 1925-ci ildə Naxçıvan Pedaqoji Məktəbinə daxil olmuş, 1928-1929-cu 

dərs ilində məzun olmuşdur. Müxtəlif kəndlərdə müəllim işləyən M.Nəsirli 

həm də ədəbi fəaliyyətlə məşğul olmuşdur. O, 1941-ci ilin iyulun 23-dəordu 

sıralarına çağrılır. 1944-cü ilin axırına kimi Qızıl Ordu sıralarında vuruşur. 

Orduda 1943-cü ildə ÜİK(b)P sıralarına namizədliyə daxil olur. O, 1941-ci 

ildə 159 №-li tank birləşməsində, 409-cu nişançı diviziyasında, 1942-ci ildə 

402-ci diviziyada qızıl əsgər kimi vuruşur. Lakin hərbi-siyasi təlim əlaçısı 

olduğundan 1942-ci ilin iyul ayında Bakı Hərbi Piyada məktəbinə komandir 

təhsili almaq üçün ezam edilir, buradan da tezliklə Şimali Qafqazın 

müdafiəsinə göndərilir. Qafqzın müdafiəsində komandanının tapşırıqlarını mü-

vəffəqiyyətlə yerinə yetirdiyindən onu Qroznı Hərbi Piyada məktəbinə gön-

dərirlər. 1943-cü ildə kiçik leytenant vəzifəsində 77-ci nişançı diviziyasında, 

105-ci Qızıl bayraqlı polkda komandir vzvod olmuş, Ukraynanın azad edilməsi 

uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. Cəbhədə ağır yaralanmış, sağaldıq-

dan sonra yenidən 77-ci nişançı diviziyasına qayıtmışdır. 

O, 1944-cü ildə Dnepr sahilində 276-cı nişançı polkunda xidmət edərkən 

komandanlığın tapşırığını düzgün yerinə yetirdiyindən ―leytenant‖ adı alır. 

276-cı nişançı polku ilə 1944-cü ildə Sovet Krımın azad edilməsi uğrunda 

döyüşlərdə iştirak edir. 1944-cü ildə ağır yaralanaraq Soçi şəhərində hərbi xəs-

təxanada yatır. II dərəcəli Vətən Müharibəsi əlili kimi ordudan tərxis olunan 

M.Nəsirli orden və medallarla təltif olunur.  



 

“NAXÇIVAN” UNĠVERSĠTETĠ 

  

 

 

 

 

 

208 

Əsgərov Abbas Əsgər oğlu Naxçıvan  Pedaqoji  Məktəbinin  1929-cu  il  

məzmunu idi. Texnikumu bitirdikdən sonra ali təhsilini Azərbaycan Pedaqoji 

İnstitutunda almış, 1939-cu ildə Naxçıvan İkiillik Müəllimlər İnstitutunda Dil-

çilik və Azərbaycan dili fənnindən dərs deməyə başlamışdır. O, müharibənin 

ilk günlərindən səfərbərliyə alınmışdır. Cəbhədə göstərdiyi şücaətlərə görə 

―Şöhrət‖ ordeninə, 1943-cü ildə ―Azərbaycan SSR Əməkdar Müəllimi‖ fəxri 

adına layiq görülmüşdür. 

Böyük Vətən Müharibəsi illərində cəbhədə qəhərmanlıq göstərən eloğlu-

larımızdan biri də Süleyman Kələntərli idi. 1929-cu ildə Naxçıvan Pedaqoji 

məktəbini bitirən Süleyman Kələntərli müharibənin ilk günlərindən təbaşiri 

silahla əvəz edib cəbhəyə yollanmışdı. Böyük Vətən müharibəsi illərində 

göstərdiyi şücaətlərinə görə ―İgidliyə görə‖, ―Qələbə‖, ―Qafqazın müdafiəçisi‖ 

medallarına layiq görülmüşdür. 

Məmmədov Məmməd Qafar oğlu 1912-ci ildə Şahbuz rayonunun Siçan-

cıq kəndində anadan olmuş, 1926-1929-cu illərdə Naxçıvan Pedaqoji mək-

təbində oxumuş, texnikumu bitirdikdən sonra Şahbuz rayonunun kəndlərində 

müəllimlik etmişdir. Qızıl Orduya səfərbərliyə alınan Məmməd Məmmədov 

1941-1942-ci illərdə Zaqafqaziya Hərbi okruqunun 76-cı diviziyasında sıravi 

əsgər olmuş, Ukrayna, Kursk regionunda gedən döyüşlərdə siyasi rəhbər kimi 

iştirak etmiş, SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə ―Almaniya 

üzərində Qələbə‖ medalı ilə təltif olunmuşdur. Müharibədən sonra xalq təhsili 

sistemində çalışmışdır.  

Bütün mənalı ömrünü gənc nəslin təlim-tərbiyəsinə sərf etmiş Əhmədov 

Məmmədtağı Məmmədcəfər oğlu da Pedaqoji Məktəbi 1937-ci ildə bitirmişdir. 

O da müharibənin ilk günlərindən ordu sıralarına çağrılır. 1943-cü ildə ağır 

yaralanaraq ayağını itirir. Ordudan azad olunan M.Əhmədov ―1941-1945-ci il 

Böyük Vətən Müharibəsində Almaniya üzərində Qələbə‖, ―Qırmızı Ulduz‖, 

―1941-1945-ci illərdə axa cəbhədə fədakar əməyinə görə‖ medalları ilə təltif 

olunur. 

Ordubad Pedaqoji Məktəbinin məzunu Hüseyn Rzayev (Razi) 1942-ci 

ilin sentyabr ayından 1943-cü il iyulun 23-nə qədər piyada atıcı alayın 

tərkibində Oryol uğrunda gedən döyüşlərdə fərqlənmiş və ağır yaralanmışdır. 

Yaralandıqdan sonra kiçik təyyarə mütəxəssisləri hazırlayan məktəbi bitirmiş, 

Pribaltika cəbhəsinin uzaq hava kəşfiyyatı alayında PE-2 təyyarələri ilə 

düşmənin obyektlərinin şəklini çəkərək əhəmiyyətli nöqtələrə zərbə 

vurmuşdur. Cəbhədə göstərdiyi şücaət və igidliyə görə ―I və II dərəcəli Böyük 

Vətən Müharibəsi‖ ordenləri ilə təltif olunmuşdur (1, vər.150). 

Əqil Yusif oğlu Yusifzadə 1913-cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan 

olmuş, 1933-1937-ci illərdə Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunda təhsil almışdır. 

Müharibədə Qızıl Orduya səfərbərliyə alınan Yusifzadə döyüşən Sovet ordusu 

sıralarında İranın Təbriz şəhərinə getmiş, sonra Ukraynada 76-cı diviziyada 

vuruşmuş, ―Qələbə‖ medalı ilə təltif olunmuşdur (3, vər.5). 

Naxçıvan Pedaqoji Məktəbinin məzunlarından Qurbanov Qənbər Heydər 

oğlu da 1942-ci ildə Qızıl Orduya çağrılır. O, Yaponiya müharibəsində iştirak 

edir. Uzaq Şərqdə 23-cü pulemyot batalyonunda döyüşür. Müharibə zamanı 

verilən tapşırıqları müvəffəqiyyətlə yerinə yetirdiyinə görə ―İgidliyə görə‖, 

―Yaponiya üzərində Qələbə‖ medalları ilə təltif olunur (4, vər. 2). 

İbrahimov Məmməd Rəhim oğlu 1932-ci ildə Naxçıvan Pedaqoji Məktə-

bini bitidrdikdən sonra Noraşen kənd məktəbində müəllim, məktəb direktoru 
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vəzifələrində çalışmışdır. Qızıl Orduya səfərbərliyə alınaraq 2-ci Ukrayna cəb-

həsində 416-cı diviziyanın 216-cı polkunda döyüşmüşdür.  

O, 09.05.1945-ci il tarixli SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Vətən 

müharibəsində fəal iştirakına görə ―Qələbə‖ medalına layiq görülmüşdür(5, 

vər.2). 

Nağıyev Nağı Kərim oğlu Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunu 1930-cu ildə 

bitirmiş, ibtidai sinif müəllimi kimi Vənənd, Noraşen (Şərur) məktəblərində 

işləmiş, 1936-1937-ci illərdə Bakı Müəllimlər İnstitutunda ali təhsil almış, 

Naxçıvan şəhər 1 №-li məktəbin direktoru, 2 №-li məktəbdə müəllim işləmiş-

dir. Müharibə başlanan günün səhəri günü Qızıl Ordu sıralarına çağrılmış, 

orduda 29.03.1942-ci ilə kimi döyüşçü, həmin tarixdən 04.08.1942-ci ilə kimi 

rota siyasi rəhbəri vəzifəsində xidmət etmişdir. Ağır yaralandıqdan sonra ordu-

dan tərxis olunmuş, Azərbaycan KP (b) Partiyası Naxçıvan Vilayət Partiya Ko-

mitəsində informasiya bölməsinin müdiri vəzifəsində çalışmış, öz əsərləri ilə 

xalqı düşmənlə barışmazlığa və fədakar əməyə ruhlandırmışdır. Onun ―Polad‖ 

draması almanların iç üzünü açmaqla xalqı qəhrəmanlıq mübarizəsinə səslə-

mişdir. Nağı Nağıyevin döyüş şücaətləri və arxa cəbhədəki fəaliyyəti orden və 

medallarla qiymətləndirilmişdir. 

Abbasov Abbas Ağa oğlu 1913-cü ildə Şərur rayonunun Qarabağlar kən-

dində anadan olmuşdur. 1930-1933-cü illərdə Naxçıvan Pedaqoji Texniku-

munda oxumuşdur. O, Şahbuz rayon Komsomol Komitəsinin katibi, Şərur ra-

yonunun müxtəlif kəndlərində müəllim vəzifələrindəçalışmış, 1941-ci ilin iyun 

ayında Qızıl Orduya çağrılaraq 76-cı diviziyada əsgər, 272-ci briqadada, 292-

ci Xinqan diviziyasında xidmət göstərmiş, 1946-cı ildə ordudan tərxis olun-

muşdur. 1945-ci ildə SSRİ Ali Sovetinin fərmanı ilə alman işğalçılarına qarşı 

mübarizədə ―Qələbə‖ medalı, 1946-cı ildə ―Qələbə‖ medalı ilə təltif olunmuş-

dur. 

Nağıyev Teymur Nağı oğlu 1921-ci ildə Əbrəqunus rayonunun Kırna 

kəndində anadan olmuşdur. 1936-cı ildə Naxçıvan Pedaqoji Texnikumuna da-

xil olmuş, 1939-cu ildə oranı bitirmişdir. Elə həmin il Naxçıvan İkiillik Müəl-

limlər İnstitutuna daxil olmuş, 2-ci kursda Qızıl Orduya çağrılmış, 1945-ci ilin 

sonlarında ordudan tərxis olunmuşdur. Nağıyev Teymur ―Qırmızı Ulduz‖, 

―Almaniya üzərində Qələbə‖, ―Budapeştin azad olunması‖ medalları ilə təltif 

olunmuşdur.  

Müharibə illərində alman faşizminə qarşı mübarizədə vuruşmuş 

məzunlardan Seyidli Səməd ―Qafqazın müdafiəsi‖, ―Qələbə‖, Məmmədov 

İbrahim III dərəcəli ―Şöhrət‖ ordeni, ―İgidliyə görə‖ medalı, Məmmədov 

Əkbər ―Qələbə‖ medalı, Bayramov İbrahim ―Qələbə‖ medalına layiq 

görülmüşlər (5, vər.4). 

Ümumiyyətlə, Naxçıvan Pedaqoji Texnikumun yüzlərlə məzunu Böyük 

Vətən müharibəsi illərində düşmənə sinə gərərək Azərbaycan xalqının 

qəhrəmanlıq salnaməsinə öz adlarını yazdılar. Onların bu qəhrəmanlıqları heç 

zaman unudulmayacaq. 
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РЕЗЮМЕ 

ЗЮЛЬФИЯ ИСМАИЛОВА 

ВЫПУСКНИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА НА 

ПЕРЕДНЕМ ФРОНТЕ 

В статье говорится о геройствах выпускников Нахичеванского 

Педагогического Техникума в Великой Отечественной Войне (1941-1945 

г.г.). Выпускники техникума активно участвуя в войне сражались 

мужественно. В статье также говорится о вознаграждении выпускников 

Педагогического Техникума орденами и медалями за доблестный труд. 

Ключевые слова: война, фронт, Германия, медаль «Победа», Агил 

Юсифзаде, Украинский фронт, мобилизация, Красная Армия. 

 

SUMMARY 

ZULFIYA ISMAILOVA 

GRADUATES OF PEDAGOGICAL TECHNICAL SCHOOL ON THE 

FRONT 

The article about that the heroism of the graduates of Nakhchivan 

Pedagogical Technical School in the Great Patriotic War (1941-1945). The 

graduates of Technical School have fought bravely in the war. Also is 

mentioned the award of orders and medals for the courage of graduates of  

Pedagogical Technical School. 

Key words: war, frontline, Germany, ―Victory‖ medal, Akil Yusifzadeh, 

Ukrainian Front, mobilization, The Golden Army. 
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MƏTN MƏSƏLƏLƏRİNİN TƏSNİFATLANDIRILMASI VƏ 

QRUPLARA AYRILMASI 

 

Məqalədə mətn məsələlərinin müxtəlif bazislər üzrə təsnifatlandırılmasına 

baxılmıĢdır. Məsələlər seçilmiĢ bazisdən asılı olaraq qruplara ayrılmıĢ və 

onlardan hər birinə məxsus olan nümunələr verilmiĢdir. GöstərilmiĢdir ki, 

tədris məqsədi nöqteyi nəzərindən məsələlərin təsnifatı onların daha tipik 

növlərini seçib ayırmağa və standart həll üsullarını mənimsəməyə imkan verir. 

Açar sözlər: mətn məsələləri, təsnifat, həll üsulu, sadə və mürəkkəb məsələ-

lər 
 

Mətn məsələlərinin təsnifatlandırılması məqsədindən asılı olaraq təsnifatın 

aparılması üçün bazis seçilir və həmin bazisə görə mətn məsələlərini bu və ya 

digər qruplara ayırırlar. Bu qruplarda məsələlər ya həll üsullarına, ya 

məsələlərin həlli üçün yerinə yetirilməsi lazım olan əməllərin sayına, ya oxşar 

süjetlərinə görə və başqa bu kimi əlamətlərə görə birləşirlər. Seçilmiş bazisdən 

asılı olaraq məsələləri aşağıdakı kimi təsnifatlaşdırmaq (başqa sözlə seçilmiş 

əsasa görə qruplara bölmək) olar: 

1) məsələlərin həlli üçün yerinə yetirilməsi zəruri olan əməllərin sayına 

görə; 

2) verilənlərin və axtarılanların sayının uyğunluğuna görə; 

3) məsələnin fabulasına görə; 

4) həll üsullarına görə və s. 

Məsələnin həlli üçün yerinə yetirilməsi vacib olan əməllərin sayını 

təsnifatın əsası olaraq  qəbul etməklə, sadə və mürəkkəb məsələləri 

fərqləndirib ayırırlar. Həlli üçün bir hesab əməlinin yerinə yetirilməsi lazım 

olan məsələni – sadə, həlli üçün iki və ya daha artıq sayda əməllərin aparılması 

tələb olunan məsələni –  mürəkkəb məsələ adlandırırlar. 

Məsələ 1. Həsənin 7 yaşı var və o Sonadan 3 yaş böyükdür. Sonanın neçə 

yaşı var?  

Bu məsələ sadə məsələdir. 

Məsələ 2. Tutaq ki, aysberq düzbucaqlı paralelopiped formasındadır. 

Məlumdur ki, onun sudan yuxarıdakı hündürlüyü 35 m olub, bütün 

hündürlüyünün  1/6 hissəsini təşkil edir. Aysberqin eni onun hündürlüyündən 

125 dəfə çox, uzunluğundan isə 3 dəfə azdır. Aysberqin həcmini təyin edin. 

Verilmiş bu məsələ mürəkkəb məsələdir. 

Məsələnin verilənlərinin və axtarılanlarının sayları  uyğunluğunu  təsnifatın  
 

Məqalə tarixçəsi: 
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əsası kimi seçərək müəyyən məsələləri, alternativ şərtli məsələləri, qeyri-

müəyyən və yenidən müəyyənləşmiş məsələləri fərqləndirirlər. Bir çox hallarda 

məsələlərdə şərtlərin (kəmiyyətlər arasındakı asılılıqların) sayı  verilənlərin və 

axtarılanların sayına uyğun gəlir. Lakin elə məsələlərə də rast gəlinir ki, 

onlarda bu uyğunluq yoxdur.  

Müəyyən məsələlər elə məsələlərdir ki, onlardakı şərtlər cavab almaq üçün 

zəruri və kafi olan qədərdir. 

Məsələ 3. İki cildçi 384 kitab cildləməlidir. Onlardan biri gündə 5 kitab 

cildləyir və artıq 160 kitab cildlənmişdir. Digər cildçi gündə neçə kitab 

cildləməlidir ki, işi birinci ilə eyni gündə qurtarsın? 

Bu məsələdə şərtlərin sayı verilənlərin və axtarılanların sayına uyğundur. 

Ona görə də onun həlli var və müəyyəndir. 

Alternativ Ģərtli məsələ – bu elə məsələdir ki, həllin gedişində şərtin bir 

neçə mümkün variantına baxmaq lazım gəlir, cavab isə bütün bu mümkün 

hallar araşdırıldıqdan sonra tapılır.  

Məsələ 4. Bir körpüdən çay boyu eyni vaxtda iki qayıq yola düşür. 

Onlardan biri 17 km/saat sürətlə, ikincisi isə 19 km/saat sürətlə hərəkət edir. 

Əgər çayın axma sürəti 2 km/saat olarsa, 2 saatdan sonra qayıqlar biri o 

birindən hansı məsafədə olacaqdır?  

Məsələdə qayıqların eyni yaxud əks istiqamətdə yola düşmələri haqqında 

məlumat verilmir. Əgər onların eyni bir istiqamətdə hərəkət etdiklərini qəbul 

etsək, onda bir cavab, əks istiqamətdə –  ayrı bir cavab alarıq. 

Məsələ 5. Qırx altı məktəbli səfərə on ədəd dörd və altı yerlik qayıqlarda 

yola düşdülər. Bu və digər növ qayıqların sayı nə qədərdir? 

Məsələdə qayıqlardakı boş yerlərin olması haqqında heç nə deyilmir. Ona 

görə də biz bu şərtdən asılı olaraq müxtəlif həllər alacağıq. 

Daha bir oxşar məsələyə ətraflı baxaq. 

Məsələ 6. Cəmi 100-ə bərabər olan üç ədəd verilmişdir. Onlardan ikisinin 

cəmi 80-ə bərabər, birinci ədəd isə ikincidən 20 vahid böyükdür. Bu ədədləri 

tapın. 

Həlli: Tutaq ki,  x , y,  z – verilmiş ədədlərdir. Ümumiliyi pozmadan hesab 

edək ki, x – birinci, y – ikinci, z – üçüncü ədəddir. Onda şərtə görə birinci iki 

tənliyi alırıq: 
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 Məsələnin şərtində konkret olaraq hansı iki ədədin cəminin 80-ə bərabər 

olduğu deyilmir. Deməli üçüncü tənlik, ya 80 yx , ya 80 zx , ya da 

80 zy  şəklində ola bilər. Ona görə də məsələnin riyazi modeli aşağıdakı 

tənliklər sistemlərinin toplumundan ibarət olacaqdır.  
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(3) 

Birinci sistemi həll edərək 501 x , 301 y , 201 z ; ikinci sitemi həll 

edərək 401 x , 201 y , 401 z ;  üçüncü sistemi həll edərək 201 x , 01 y , 

801 z  taparıq. 
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Cavab: üç variant mümkündür; 1) 50, 30, 20; 2) 40, 20, 40; 3) 20, 0, 80. 

Qeyri-müəyyən məsələlər – bunlar elə məsələlərdir ki, cavab almaq üçün 

şərtlər kifayət etmir. 

Məsələ 7. Anbarda 392 banka gilənar, moruq və çiyələk mürəbbəsi vardır. 

Gilənar mürəbbəsi olan bankaların sayı, moruq mürəbbəsi olan bankaların 

sayından 3 dəfə çoxdur. Əgər  hər bir gilənar mürəbbəsi olan bankada mürəbbə 

800 qramdırsa, onda  gilənar mürəbbəsinin bütövlükdə çəkisi nə qədərdir? 

Məsələdə verilənlərin sayı kifayət deyildir (çiyələk mürəbbəsi olan 

bankaların miqdarı haqqında məlumat yoxdur). Onu həll etmək üçün əlavə 

şərtə ehtiyac vardır.  

Yenidən müəyyənləĢmiĢ məsələlər – elə şərtləri olan məsələlərdir ki, bu 

şərtlər seçilmiş üsulla onları həll edərkən istifadə olunmur. Belə şərtlər artıq 

şərtlər adlanır. Nəzərə almaq lazımdır ki, məsələni ayrı bir üsulla həll edərkən 

digər şərtlər artıq ola bilər. Əgər yenidən müəyyənləşmiş məsələdə artıq şərt 

qalan şərtlərlə ziddiyyət təşkil etməzsə, onda onun həlli vardır. 

Məsələ 8. Bir sobada 39000 kərpici altı günə, digər sobada isə o qədər 

kərpici beş günə bişirmək olar. Əgər birinci sobada bir gündə ikincidə 

olduğundan 1300 kərpic az bişirilərsə, hər iki sobadan eyni zamanda istifadə 

etməklə 143000 kərpici neçə günə bişirmək olar? 

Məsələnin bir həlli vardır: hər iki sobadan istifadə etməklə 143000 kərpici 

10 günə bişirmək olar. Burada “bir sobada 39000 kərpici altı günə, digər 

sobada isə o qədər kərpici beş günə bişirmək olar” və “birinci sobada bir gündə 

ikinci sobada olduğundan 1300 kərpic az bişirilir” şərtləri biri digərinə ziddiyət 

təşkil etmir. 

Bəzən də məsələnin artıq şərtləri ziddiyət təşkil edir. 

Məsələ 9. A məntəqəsindən B məntəqəsinə 60 km/saat sürətlə qatar yola 

düşdü. 3 saat sonra B məntəqəsindən ona qarşı, sürəti birincinin sürətindən 10 

km/saat böyük olan digər qatar hərəkətə başladı. Məntəqələrarası məsafə 570 

km-dir. Əgər ikinci qatarın sürəti birinci qatarın sürətindən 1,5 dəfə 

böyükdürsə, ikinci qatarın görüşənə qədər neçə saat yolda olduğunu tapın. 

Məsələdə bir şərt artıqdır. Habelə ―ikinci qatarın sürəti birincidən 10 

km/saat böyükdür‖ və ―ikinci qatarın sürəti birinci qatarın sürətindən 1,5 dəfə 

böyükdür‖ şərtlərindən biri digərinə ziddir. Bu şərtlərdən birini aradan 

çıxardıqda məsələnin həlli vardır. Əgər ―dəfə‖ münasibətini aradan çıxarsaq, 

―ikinci qatar 3 saat yolda olmuşdur‖ cavabını, əgər ―fərq‖ münasibətini aradan 

çıxarsaq, ayrı bir ―ikinci qatar 2,6 saat yolda olmuşdur‖ cavabını alarıq.  

Bəzən məsələləri həll edərkən artıq şərtlərdən istifadə olunmur və onlar 

cavaba təsir etmir. 

Məsələ 10. Çay vağzalında üç gün ərzində 42 ədəd ikinci və üçüncü 

dərəcəli biletlər satıldı. İkinci dərəcəli biletlər, üçüncü dərəcəli biletlərlə 

müqayisədə 2 dəfə az satıldı. Əgər ikinci dərəcəli bilet 120 man., üçüncü 

dərəcəli bilet isə 30 man. ucuzdursa kassir bütün satılmış biletlər üçün nə qədər 

pul aldı. 

Məsələdə artıq şərt vardır (üç gün). 

Riyaziyyatın ibtidai kursunda qeyri-müəyyən məsələləri çatışmayan 

verilənləri olan məsələlər, yenidən müəyyənləşmiş məsələləri isə artıq 

verilənləri olan məsələlər adlandırırlar. 

Təsnifatın əsasında məsələnin fabulasını qoyduqda çox vaxt “hərəkətə aid”, 

“işə aid”, “ərintiyə və xəlitəyə aid”, “qarışığa və qatılığa aid”, “faizə aid”, 
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“hissəyə aid”, “zamana aid”, “alqı və satqıya aid” və digər bu kimi məsələ 

qruplarını fərqləndirirlər. Şərtin fabulasına əsaslanaraq məsələni təsnif etmək 

çox çətindir, belə ki, məsələnin şərtlərinin tematikası bəzən çox müxtəlif olur. 

Kəmiyyətləri arasında eyni asılılıq olan məsələlər çoxluğu onların ədədi 

verilənlərinin və fabulalarının mümkün müxtəlifliyində müəyyən məsələlər 

növü əmələ gətirirlər. Eyni növ məsələlər eyni bir cəbri modelə malik olurlar. 

Təsnifatın əsası olaraq məsələlərin həlli üsullarını götürdükdə aşağıdakı 

məsələ qruplarını fərqləndirmək olar: 

1) üçqat qaydaya aid məsələlər; 

2) əməllərin nəticəsinə görə məchulların toplanmasına aid məsələlər; 

3) mütənasib bölməyə aid məsələlər; 

4) məchullardan birinin aradan çıxarılmasına aid məsələlər; 

5) ədədi ortaya aid məsələlər; 

6) faizə və hissəyə aid məsələlər; 

7) axırdan başlayaraq yaxud “əks gedişlə” həll olunan məsələlər və 

başqaları. 

Məsələləri müxtəlif üsullarla həll edərkən, bir qayda olaraq onların “öz” 

təsnifatından istifadə olunur. Belə ki, cəbri həll üsulunda çox vaxt təsnifatın 

bazisi olaraq məsələlərin fabulasını götürürlər, hesabi həll üsulunda isə 

məsələləri onların həlli üsuluna görə təsnif edirlər. Lakin, qeyd etmək lazımdır 

ki, məsələlərin qruplara bu cür bölgüsü, ciddi desək, təsnifat sayılmır, belə ki, 

bu hallarda bir tərəfdən elə məsələlər ortaya çıxır ki, onlar düzəldilmiş 

qruplardan heç birinə aid edilə bilmir, digər tərəfdən elə məsələlər mövcud 

olur ki, onlar göstərilən qruplardan bir neçəsinə aid olur.  

Məsələ 11. İki qabda 100 l spirt vardır. Onlardan birində digərdində 

olduğundan 10 l çoxdur. Hər bir qabda neçə litr spirt vardır? 

Fabulaya görə təklif olunmuş təsnifatda məsələni ayrılmış məsələ 

qruplarından heç birinə aid etmək mümkün deyildir (―hərəkətə aid‖, ―işə aid‖ 

və digər qruplara). Təklif olunmuş məsələ qruplarını ―qablara aid‖ qrupu ilə 

tamamlasaq, verilmiş məsələni bu sinfə aid etmək olar. Ancaq, asanlıqla başa 

düşmək olar ki, çox sayda məsələlər kənarda qalır ki, onları ayrılmış 

qruplardan heç birinə aid etmək olmaz. Məsələn, ―Su üçün  istifadə olunan 

dörd fincanın və bir bardağın çəkisi 17 sink kürəciyin çəkisi qədərdir. Bardaq 

bir fincan və 7 kürəciyin ağırlığındadır. Neçə kürəcik bardağı tarazlaşdırar?‖ 

məsələsini ―tərəzidə çəkməyə aid‖ adlandırıla bilən böyük bir məsələlər 

qrupuna aid etmək olar. Məsələlər çoxluğunun fabula üzrə siniflərə bu bölgü 

prosesini də, ümumiyyətlə desək, praktik olaraq başa çatdırmaq mümkün 

deyildir. 

Məsələ 12. İki taksi parkında 117 maşın vardır. Onlardan birincisində olan 

maşınlar digərində olduğundan iki dəfə çoxdur. Hər bir taksi parkında neçə 

maşın var? 

Bu məsələi həll üsuluna görə təklif olunmuş təsnifatda əməllərin 

nəticələrinə görə məchulların tapılmasına aid məsələlər (2-ci qrup) və 

mütənasib bölməyə aid (3-cü qrup) məsələlərə aid etmək olar. 

Bununla belə tədris məqsədi nöqteyi nəzərindən məsələlərin bu və onlara 

oxşar ―təsnifatı‖ əlverişlidir. Bu təsnifat məsələlərin daha tipik növlərini 

fərqləndirməyə və onların standart həll üsullarını mənimsəməyə imkan verir.  
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РЕЗЮМЕ  

РУСЛАН МАМЕДОВ, АЗАД МАМЕДЛИ  

КЛАССИФИЦИРОВАНИЕ И РАЗДЕЛЕНИЕ НА ГРУППЫ 

ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ  

В статье рассмотрено классифицирование текстовых задач по разным 

основаниям. В зависимости от выбранного основания задачи выделены 

на группы и приведены примеры, относящиеся к каждой из них.  

Показано, что с точки зрения учебных целей классификация задач 

дает возможность выделить наиболее типичные виды и усвоить 

стандартные способы их решения.  

Ключевые слова: текстовые задачи, классификация, метод решения, 

простые и составные  задачи 

 

SUMMARY 

RUSLAN MAMMADOV,  AZAD MAMMADLI  

CLASSIFICATION OF TEXTUAL ISSUES AND GROUPING 

The paper considers the classification of text problems for different 

reasons. The problems are divided into groups depending on the chosen 

ground, and examples relevant to each of them are given. 

It is shown that, from the educational purpose point of view, the 

classification of problems makes it possible to identify the most typical kinds 

and master the standard methods for their solution. 

Key words: text problems, classification, method of solution, simple and 

compound problems. 

 
 

 

 
(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən təqdim 

edilmiĢdir) 
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MÜƏLLĠFLƏRĠN NƏZƏRĠNƏ 

 

 Jurnalda iqtisadiyyat, filologiya, tarix, coğrafiya, pedaqogika və psixologiya, riyaziyyat 

üzrə aparılan elmi araşdırmaların nəticələrini əks etdirən başqa nəşrlərdə çap olunmamış 

məqalələr qəbul olunur. 

 Məqalənin həcmi qrafik materiallar, fotolar, cədvəllər, ədəbiyyat siyahısı və xülasələr 

də daxil olmaqla 10-12 səhifədən artıq olmamalıdır. 

 Məqalə həmmüəlliflərinin sayının üç nəfərdən artıq olması arzuolunmazdır.  

 Məqalənin keyfiyyətinə, orada göstərilən faktların dürüstlüyünə bilavasitə müəllif 

cavabdehdir.  

 Məqalələr azərbaycan, rus və ingilis dillərindən birində təqdim oluna bilər.  

 Məqalənin yuxarı sağ küncündə ―12‖ pt ölçüdə qalın və böyük hərflərlə müəllifin 

(müəlliflərin) adı və soyadı, 1 interval ara verməklə aşağıda işlədiyi təşkilatın adı ―12‖pt 

ölçüdə adi və kiçik hərflərlə yazılır. Yenə 1 interval ara verməklə müəllifin (müəlliflərin) 

elektron poçt adresi göstərilir. Bunlardan sonra 1 sətir boş buraxılaraq ortadan ―12‖pt ölçüdə 

qalın və böyük hərflərlə məqalənin adı yazılır.  

Daha sonra bir sətir boş buraxılaraq məqalənin yazıldığı dildə, məqalənin sonunda isə 

digər iki dildə xülasələr verilir. Digər dillərdə verilən xülasələrdən əvvəl sağ tərəfdə ―12‖ pt 

ölçüdə məqalə müəllifinin (müəlliflərin) adı və soyadı, məqalənin adı isə qalın, böyük hərflərlə 

yazılır, sonra ―12‖pt ölçüdə adi hərflərlə xülasələrin mətni verilir. Hər xülasənin sonunda 10 

sayda sözü keçməməklə açar sözlər yazılır. ―Açar sözlər‖ söz birləşməsi qalın hərflərlə yazılır.   

Xülasələr, ədəbiyyat siyahısı 1, məqalənin mətni 1,5 interval ara ilə yazılmalıdır. 

Mövzu ilə bağlı elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır. İstifadə olunmuş ədəbiyyat 

siyahısı, məqalənin sonunda xülasələrdən əvvəl ―12‖ pt ölçüdə 1 interval ara ilə kodlaşdırma 

üsulu və əlifba sırası ilə göstərilməlidir. ―Ədəbiyyat‖ sözü səhifənin ortasında ―12‖pt ölçülü 

qalın və böyük hərflərlə yazılır. 

Redaksiyaya təqdim olunmuş məqalələr  (CD və çap variantı) geri qaytarılmır. 

Məqalələr müəlliflərin çalışdığı şöbə, kafedra rəhbərlərinin razılıq məktubu ilə yaxud 

AMEA-nın həqiqi, müxbir üzvlərinin rəyi ilə birgə  təqdim olunmalıdır. 

Məqalələr, xülasə və açar sözlər WinWord proqramında, yalnız Times New Roman 

şriftində yazılaraq kompakt diskdə (CD) və A4 vərəqində təqdim olunmalıdır. 
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К СВЕДНИЮ АВТОРОВ 

 

В наш журнал принимаются не опубликованные в других изданиях статьи, явля-

ющиеся результатами научных исследований по экономике, филологии, истории, гео-

графии, математике,  педагогики и психологии.  

Общий объем статьи включая графические материалы, фотографии, таблицы, 

список литературы и резюме  не должен превышать 10-12 страниц. 

Не желательно чтобы число соавторов превышало трех лиц.  

Автор несет непосредственную ответственность за качество статьи и достовер-

ность представленных в нем фактов.  

Статьи могут быть представлены на азербайджанском, русском и английском 

языках. 

На верхнем правом углу статьи в размере ―12‖ pt  жирными и заглавными буква-

ми указываются имя и фамилия автора (авторов), ниже с интервалом 1, прописными 

буквами в размере ―12‖ pt название организации, ещѐ ниже с интервалом 1 адресс  

электронной почты автора (авторов) обычными строчными буквами.  Ниже после одной 

пустой строки указывается название статьи с заглавными буквами,  в  размере ―12‖ pt   

жирным шрифтом.   

Далее, пропуская одну строку приводится резюме с ключевыми словами на языке 

статьи, а в конце резюме и ключевые слова в двух других языках. Перед резюмах на 

других языках  на правом углу указываются с жирными заглавными буквами в размере 

‖12‖ pt  имя и фамилия автора (авторов), называние статьи, а сама резюме – строчными 

буквами. Ключевые слова не должны превышать 10 слов. Словосочетание  «ключевые 

слова» пишется жирными буквами.  

Резюме и список использованной литературы пишется с интервалом 1, а текст 

статьи -1,5.  

         Следует указать ссылки на научные источники по данной теме. Список исполь-

зованной литературы указывается сразу после статьи перед резюме, с размером  ―12‖ pt, 

с интервалом 1, методом кодирования и в алфавитном порядке. 

Слово «литература» пишется в середине страницы, в размере ―12‖ pt жирными и 

заглавными  буквами. 

Представленные в редакцию статьи (CD и печатный  вариант)  не подлежат  воз-

врату. 

Статьи должны быть представлены вместе с рекамендательным письмом руково-

дителя отдела  и кафедры с места работы автора или с отзывом действительного члена 

или члена-корреспондента  Национальной Академии Наук Азербайджана. 

Статьи представляются в программе WinWord, шрифтом Times New Roman, на 

белой бумаге А4. 

 

 

Адрес редакции: 

Нахчыван – Az 7000 
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Тел: (+99436) 550 83 41 
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TO THE INFORMATION OF AUTHORS 

 

Scientific journal accepts articles on economics, philology, history, geography, 

pedagogy and psychology, mathematics, still not published and having research results at a 

scientific level. 

The total volume of the article including graphic materials, photographs, tables, 

references and a summary should not exceed 10-12 pages. 

The number of co-authors of the article should not exceed 3 persons. 

The author is directly responsible for the quality of the article and the accuracy of the 

facts indicated in the article.. 

Articles can be submitted in Azerbaijani, Russian and English. 

The name and surname of the author (s) should be formatted in the right corner of the 

provided article by font size of "12" pt in bold and in capital letters. Immediately under the 

name with an interval of 1, the name of the organization should be indicated in capital letters 

by font size of 12 pt. Skipping  1 interval, the email address of the author (co-authors) should 

be indicated. After that, skipping one blank line  should be given the title  of the article in bold 

and in capital letters, in font size of "12" pt. 

Further, skipping one line is a summary with keywords in the language of the article, 

and at the end of the summary and keywords in two other languages. Prior to the summary in 

other languages on the right corner  should be indicated  the author’s (co-authors) name and 

surname of the author(s) and the title of the article  in bold and in capital letters, and then the 

summary  should be given in lower case letters in the font size of ―12‖ pt. Keywords should 

not exceed 10 words. The phrase "keywords" ishould be  written in bold letters. 

Summary and bibliography should be  written with an interval of 1, and the text of the 

article -1,5. 

Reference should be linked  to the sources related to the The list of used literature is 

indicated immediately after the article before the summary, with a size of ―12‖ pt, with an 

interval of 1,   and encoded in alphabetical order. 

The wordcombination  ―list of literature‖ should be  written in the middle of the page, 

in the font size of ―12‖ pt, in bold and capital letters. 

Articles submitted to the editors (CD and printed version) are not refundable. 

Articles should be submitted together with the recommendation  letter of the head of the 

department and the department from the place of work of the author or with the response of the 

full member or corresponding member of the National Academy of Sciences of Azerbaijan. 

Articles are presented in the program WinWord, font Times New Roman, on white A4 

paper. 
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