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MÜASİR İQTİSADİ ŞƏRAİTDƏ İQTİSADİYYATIN 

ŞAXƏLƏNDİRİLMƏSİNİN SƏMƏRƏLİLİK ASPEKTLƏRİ,  

    MÖVCUD PROBLEMLƏR VƏ ONLARIN HƏLLİ YOLLARI 

 

         İqtisadiyyatın diversifikasiyası - şaxələndirilməsi və sənayedə struktur dəyişikliklərinin 

aparılması zərurət olmaqla, qarşımızda duran və həllini gözləyən problemlərdən ən vacibidir. 

İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunun,  xüsusi ilə də sənayedə struktur 

dəyişikliklərinin sürətləndirilməsi, iqtisadi-sosial əhəmiyyətinin tədqiq olunması və inkişaf 

etdirilməsi zəruridir. Araşdırmanın məqsədlərindən biri də ölkə iqtisadiyyatının 

şaxələndirilməsi yolu ilə yeni və əhəmiyyətli sənaye sahələrinin inkişaf etdirilməsi imkanlarını 

müəyyən etmək və onlardan istifadə yollarını göstərməkdən ibarətdir.  

         Məqalə ölkə iqtisadiyyatının müasir inkişafını əks etdirən iqtisadi imkanların 

dəyərləndirilməsində və inkişaf etdirilməsində yardımçı ola bilən səmərəli elmi tədqiqat əsəri 

olmaqla, onun nəticələri nəzəri və praktiki xarakterə malik olmaqla müvafiq problemin 

araşdırılmasında baza materialı kimi də istifadə oluna bilər. 

        Açar sözlər:  iqtisadi diversifikasiya, struktur islahatlar, iqtisadi siyasət, davamlı inkişaf, 

rəqabətqabiliyyətli sənaye, differensiyalaşma 

         

  Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə reallaşdırılan iqtisa-

di siyasətin prioritetlərindən biri iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, struktur isla-

hatlarının aparılması və ölkə iqtisadiyyatının davamlı inkişafını təmin etmək-

dən ibarətdir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının 

yalnız bir amil üzərində qurulması və iqtisadiyyatın yalnız bir amildən asılılığı 

məqsədəuyğun hal deyildir və gözlənilən böhran təhlükəsi yaradır. 

         İqtisadiyyatın bütün sahələrinin dinamik inkişafının təmin edilməsi nəti-

cəsində ölkə iqtisadiyyatında neft sektorundan asılılıq dərəcəsini azaltmaq 

mümkündür və mütləqdir. Aparılan düzgün iqtisadi siyasət nəticəsində Azər-

baycanda neft sektorunun inkişafı digər sahələrin inkişafı üçün maddi baza 

rolunu oynamaqla yanaşı, yeni istehsal və xidmət sektorlarının yaradılmasına 

və inkişaf etmələrinə zəmin yaratmaqdadır.  

        Ölkə başçısının birbaşa rəhbərliyi ilə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, ixrac  

yönümlü istehsala üstünlüyün verilməsi, gömrük, vergi siyasətində dəyişiklik-

lərin edilməsi, islahatlarının aparılması iqtisadiyyatımızın dayanıqlı və uğurlu 

inkişafına zəmin yaratmaqdadır. Ölkə iqtisadiyyatının yüksəlməsində həm 

daxili, həm də xarici idxal-ixracın strukturu mühüm rol oynayır. Onilliklər 

ərzində ölkə iqtisadiyyatının inkişafında, o cümlədən sənayedə dispraporsiya 
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dərinləşmiş və nəticədə yerli sənayedə istehsal artımı dinamikası əhəmiyyətli 

dərəcədə zəifləmiş, bütün ictimai istehsalın səmərəliliyi səviyyəsi aşağı 

düşmüşdür. Bu baxımdan da ölkə iqtisadiyyatının daha da inkişaf yollarının 

nəzəri əsaslandırılması, ictimai və şəxsi tələbatı ödəməyin etibarlı bazası kimi 

sənayenin səmərəli strukturunun yaradılması xüsusi aktuallıq kəsb edir.  Ölkə 

iqtisadiyyatında, o cümlədən sənayedə prinsipial struktur dəyişiklikilərinin 

aparılmasına böhran təzhürlərə qarşı birdəfəlik, biranlıq qarşısını alma tədbiri 

kimi deyil fasiləsiz proses kimi baxılmalıdır. Daha inkişaf etmiş ölkələrlə 

müqayisədə Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında, xüsusilə də neft-qaz 

sektorunda struktur dəyişikliklərinin dinamikliyinin lazımi səviyyədə aparıl-

maması indiki istehsal strukturu və ictimai tələbat arasında, inkişaf prosesinin 

tələbatı və onun reallaşdırılması imkanları arasında dispraporsiyanın dərinləş-

məsinə gətirib çıxarmışdır. 

         İqtisadiyyatın diversifikasiyası - sahələrin, məhsul və xidmətlərin müxtə-

lifliyinin artırılmasına yönəldilmiş onun struktur dəyişikliyidir. Diversifikasiya 

Azərbaycanın müasir iqtisadiyyatı üçün yalnız aktual deyil, olduqca vacibdir. 

Çünki, onun iqtisadiyyatında emal sənayesi və xidmət sahələrinın rolu cüzi 

çəkiyə malikdir, hasilat sənayesi isə, xüsusilə də neft sənayesi dominantlıq 

edir. Ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi, o cümlədən sənayenin strukturun-

da dəyişikliklərin aparılması bir sıra neqativ halların aradan qaldırılmasına və 

səmərəliliyin artırılmasına şərait yarada bilər. Müəssisələrin fəaliyyət səmərəli-

liyinin artırılmasında diversifikasiyanın rolunu təhlil etməzdən oncə, “şaxələn-

dirmə-diversifikasiya” termininin özunun iqtisadi mahiyyətinin acıqlanmasına 

zərurət duyulur. Belə ki, “diversifikasiya” - (latınca - diversificatio - dəyişkən-

lik, müxtəliflik, fəaliyyət) iqtisadi anlamda kapitalın təmərküzləşməsi 

formalarından biri kimi dəyişkənlik, müxtəliflik təzahüründə obyektlərin bö-

lünməsi, məhsulun nomenklaturunun genişləndirilməsi, istehsalın bir-biri ilə 

əlaqəsi olmayan növlərinin eyni zamanda inkişafını səciyyələndirir. Diversifi-

kasiya nəticəsində sahəvi komplekslər müxtəlif istehsal strukturlarına bölünür 

ki, onlar da texnoloji cəhətdən o qədər də bir-birinə yaxın olmurlar. Müəssisə-

nin əsas fəaliyyəti ilə bağlı olmayan layihələr də diversifikasiya kimi anlaşılır. 

Bununla belə, “diversifikasiya” termini ilə bağlı iqtisadi ədəbiyyatlarda onun 

çeşidlərin genişlənməsi, iqtisadiyyatın ayrı-ayri sahələri və konkret müəssisə-

lər tərəfindən buraxılan məhsul növünün dəyişməsi, səmərəliliyi artırmaq məq-

sədi ilə yeni istehsalların mənimsənilməsi, iflasdan çıxmada iqtisadi faydaların 

alınması, itki riskinin azaldılması və yüksək gəlir əldə edilməsi istiqamətində 

iqtisadiyyata yönələn və ya kreditləşən pul kapitallarının müxtəlif obyektlər 

arasında bölgüsü kimi çoxaspektli məzmunları da vardır. Bütün bunlarla yana-

şı, diversifikasiya mahiyyətcə həm də tipoloji səciyyə daşıyır. Belə ki, onun 

əsasən-əlaqəli və əlaqəli olmayan (lateral-yan) iki tipini fərqləndirirlər (7, 27).  

        Əlaqəli diversifikasiya -şaxələndirmə biznesin mövcud sferaları (istehsal, 

marketinq, material təminatları, texnologiyalar və s.) ilə bağlı sahə və müəssi-

sələrin yeni fəaliyyət sahəsini əhatə edir və özü özlüyündə şaquli və üfüqi olan 

sektorlara bölünur. Üfüqi diversifikasiya müəssisə tərəfindən buraxılan və real-

laşdırılan məhsul üzrə istehsalın inkişafına yönələn kapital qoyuluşlu, şaquli 
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diversifikasiya isə mövcud müştəriyə yeni məhsulun yönəldilməsi ilə bağlı 

artım strategiyasını ifadə edir. Lateral diversifikasiya biznesin mövcud sferala-

rı ilə bağlı olmayan yeni fəaliyyət sahələrini ehtiva edir. Bundan başqa, diver-

sifikasiyanın “konqlomerat diversifikasiya”, mərkəzçi diversifikasiya (konsen-

trik diversifikasiya) və s. bu kimi xüsusi növləri də mövcuddur. 

         Bazar transformasiyası ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, diversifikasiya 

strategiyasının kompleks anlamda mahiyyətini bilmədən və bundan irəli 

gələrək dəqiq metodoloji seçim etmədən bir sıra müəssisələrdə bu istiqamətdə 

həyata keçirilən layihələr səmərəliliklə nəticələnməmişdir. Ona görə də müəs-

sisənin diversifikasiyası strategiyasına iqtisadi qanunları və bazar prinsiplərini 

rəhbər tutaraq kompleks yanaşılmalı və prosesin mexanizmi yerli biznes mühi-

ti şərtləri ilə dolğun uzlaşdırılmalıdır. Müəssisənin səmərəli idarə edilməsi 

əsaslandırılmış balanslı strategiyanın tətbiqini tələb edir. Bu strategiya isə 

diversifikasiya aspektində investisiyaları, texnologiyaları, funksional qarşılıqlı 

əlaqəliyi, istehlakçı tələbinin dolğun ödənilməsini, məhsula bazarda düzgün 

koordinasiya qurmanı şərtli edir. Rus əsilli məşhur amerikan riyaziyyatçısı və 

iqtisadçısı İqor Ansof “Strateji idarəetmə” əsərində qeyd edir ki, “bütün 

problemlərin mənbəyini şirkətin daxilində deyil, onu əhatə edən xarici mühitdə 

axtarmaq lazımdır” (8. s. 42). Araşdırmalar göstərir ki, müasir bazar iqtisadiy-

yatı şəraitində müəssisənin üzləşdiyi əksər problemlər məhz xarici mühitlə 

bağlılıqdan irəli gəlir. Buna görə də müasir tipli müəssisənin səmərəli idarə 

edilməsində diversifikasiya strategiyasına üstünlük verilir. Diversifikasiya 

strategiyası isə ümumilikdə müəssisənin strateji idarəedilməsinin əsası kimi 

çıxış edir. Bu baxımdan, strategiya anlayışını da iqtisadi cəhətdən bir daha 

dəyərləndirmək gərəklidir. Belə ki, strategiya - biznes nəzəriyyəsinin praktiki 

fəaliyyətdə reallaşdırılması üsuludur. Strategiya müəssisənin qarşısında qoydu-

ğu məqsəd və vəzifələrə nail olmanın kompleks hərəkət proqramıdır. Strategi-

ya müəssisənin uzunmüddətli nəticələrə hesablanmış detallı baş fəaliyyət 

planıdır. Bazar təsisatlarının təkmilləşdiyi müasir mərhələdə isə əksər müəssi-

sələr üçün daha adekvat şaxələndirmə strategiyası çıxış edir.  

         Müəssisənin diversifikasiyasının məqsədinin fövqündə səmərəlilik daya-

nır. Səmərəlilik iqtisadi anlayış olaraq fəaliyyətin kəmiyyət və keyfiyyət 

nəticəliyi ilə ifadə olunur və özünün məzmununu təşkilati fəaliyyətin müxtəlif 

sferalarında genişləndirməklə iqtisadi nəzəriyyənin dərinləşməsi baxımından 

daha da mürəkkəb xarakter alır. 

         Diversifikasiya prosesində strateji və taktiki səmərəliliyi xarakterizə edən 

parametrləri fərqləndirirlər. Strateji səmərəlilik keyfiyyət dəyişkənlikləri ilə 

bağlı olur. Buraya yeni əhəmiyyətli bazar mövqelərinin tutulması, güclü 

rəqabətqabiliyyətliliyin əldə olunması kimi mühüm təsərrüfatçılıq amilləri 

daxildir. Taktiki planda isə səmərəlilik resursların rentabellik baxımından 

nəticəli reallaşmasında ifadə olunur. Diversifikasiya strategiyasının səmərəlili-

yi öncə qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olma dərəcəsi ilə təyin edilir. Burada 

iqtisadi, sosial, rəqabətqabiliyyətliliyin artırılması ilə bazar payının genişlən-

dirilməsi kimi məqsəd istiqamətləri fərqləndirilir. Bununla belə, məqsədlər 
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seçimində daxili struktur özəllikləri, sahəvi bazarın xüsusiyyətləri ilə bağlı 

məhdudiyyətləri nəzərə almaq lazımdır.  

        Səmərəliliyin artırılması baxımından müəssisənin diversifikasiyası strate-

giyasının qiymətləndirilməsi aşağıdakı mexanizmlərə əməl olunmasını tələb 

edir (9):  

      - strateji məqsədlərin fəaliyyətin təşkili və idarə edilməsinin səmtinə yonəl-

dilməsi; 

     - regional sahəvi bazarda və ondan kənarda makroiqtisadi qarşılıqlı təsirləri 

gücləndirməklə strategiyanın dərinləşdirilməsi;  

     - üfüqi qarşılıqlı təsirlilik diapazonunda strategiyanın gücləndirilməsi.  

          Bu mexanizmlərin reallaşdırılmasının səmərəliliyinin ölculməsini isə bir 

sıra indikatorlar sisteminin - mənfəətin artırılması, istehsal xərclərinin və 

istehsal-təsərrüfat risklərinin azaldılması, investisiya tələbinin məhdudlaşdırıl-

ması, məqsədə nail olma vaxtının kiçildilməsi və s. bu kimi göstəricilərin kö-

məyi ilə ölçmək mümkündür. Burada xüsusi bir cəhəti də vurğulamaq lazımdır 

ki, bu göstəricilər həlqəsinin bir-biri ilə əhəmiyyətli bağlılığı da vardır. 

Müəssisədə səmərəliliyə nail olma diversifikasiya ilə nəticələnsə də bu 

prosesin davamlılığı da mühüm şərtdir. Ona görə də müəssisənin diversifikasi-

yadan sonrakı strateji imkanlarının artırılması da diqqətdə saxlanılmalıdır. Bu 

hədəflər aşağıdakıları əhatə edir : 

       - işlədiyi sahələrdə mövqelərin möhkəmləndirilməsi, yeni sahələrdə 

mövqe tutmaq üçün səylərin gücləndirilməsi. 

      - korporativ məcmu maliyyəni yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə korporativ 

siyasətə uyğun gəlməyən ayrı-ayrı müəssisələrin satışa çıxarılması.   

     - qeyri-qənaətbəxş işləyən struktur bölmələri üzrə portfel restrukturizasiya-

sının aparılması.  

     - istehsalın yeniləşməsi mümkün olmayan sahələrin ləğv edilməsi, zəif 

sahəvi strukturların ixtisar olunması ilə diversifikasiya bazasının məhdudlaşdı-

rılması;  

        - müəssisənin multisahəvi şirkətə çevrilməsini reallaşdırmaq.  

          Müəssisənin diversifikasiya strategiyasının reallaşmasının səmərəliliyi-

nin strateji meyarlar baxımından qiymətləndirilməsi də mühüm təsərrufatçılıq 

amili hesab olunur. Bununla əlaqədar aşağıdakı göstəricilərin də təhlil olunma-

sı gərəkli sayılır:  

    - müəssisənin missiyasını, fəaliyyət proqramı üzrə əsas tədbirlər blokunu; 

    - inkişafın alternativ variantlarının qiymətləndirilməsini özündə əks etdirən 

“strateji körpünün” mövcudluğu;  

   - bazar imkanlarından istifadənin dəyərləndirilməsi; 

   - personalın motivasiya imkanlarının dəyərləndirilməsi; 

    - risklərin dəyərləndirilməsi.  

        Apardığımız araşdırmalar bir daha göstərdi ki, müasir bazar iqtisadiyyatı 

şəraitində müəssisənin üzləşdiyi əksər problemlər məhz xarici mühitlə bağlı-

lıqdan irəli gəlir. Məhz buna görə də dünya iqtisadiyyatında dinamik inkişaf və 

qloballaşma meyillərindən irəli gələrək, müəssisənin qeyri-müəyyən xarici 
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mühitdə risklərinin azaldılması və rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması baxı-

mından diversifikasiya mütərəqqi iqtisadi alət olaraq əhəmiyyətini artırır. 

         Yeni situasiyada diversifikasiya həm də vacib investisiya konsepsiyası 

rolunu ifa edir. O, investisiya portfeli riskini azaldır və bu proses özü-

özlüyündə çox zaman gəlirliliyə xələl gətirmədən baş verir.  

         Şaxələndirmə strategiyası istehsal innovasiyalığı ilə fəqlənən Yaponiya 

və Cənubi Koreyada da inkişaf tapdı və iqtisadi inkişaf əsas konsepsiyal-

arından birinə çevrildi. Bu təmayül ilk növbədə xarici bazarların fəth olunması 

ilə bağlılıqda inkişaf etməkdə idi. İndi bu templər Rusiyada və Cində də yeni 

dövriyyə əldə etməkdədir. Təcrübə göstərir ki, bazar islahatlarının genişləndiyi 

və təkmilləşdiyi müasir mərhələdə əksər müəssisələr üşün ixtisaslaşmanın 

dərinləşməsi və istehsal imkanlarının yüksəldilməsi istiqamətində diversifika-

siya strategiyası uğurluluğunu nümayiş etdirmişdir.  

          Azərbaycan Biznes Forumu”nda Avropa Yenidənqurma və İnkişaf 

Bankının Bakı ofisinin rəhbəri Neil Makkeyn - “Azərbaycanın diversifikasiya-

ya (iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi) nail olması infrastrukturun bərpasından və 

yenidən qurulmasından irəli gəlir. İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi bazarın 

tələblərindən irəli gəlməlidir” (12).  

         Ayrı-ayrı ölkələr məsələn, Malayziya, Çili və İndoneziya öz iqtisadiy-

yatını vaxtında və düzgün şaxələndirmişdir. İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi 

problemi demək olar ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrin gündəmində olmaqla 

bərabər, arzu kimi qalmaqdadır. Ölkə liderləri də bu məsələyə öz çıxışlarında 

yer verirlər. Bir çox hallarda bu çıxışlar söz kimi olaraq alır. Bu sahədə uğur 

qazanmış resurslara zəngin olan inkişaf etməkdə olan ölkələr sayca çox azlıq 

təşkil edir ki, bu da bir o qədər maraq doğurur.  

        Ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi müasir dövrdə, xüsusilə də 

Azərbaycan reallıqlarında daha da əhəmiyyətlidir. İqtisadiyyatın şaxələndiril-

məsi ilə əlaqədar bu qədər əlavə işlərin görülməsi, maliyyə resurslarının xərc-

lənməsinin zərurəti və ya əhəmiyyəti nədən ibarətdir? İqtisadiyyatın şaxələndi-

rilməsinin zərurət olması və faydalı olacağını təsdiq edən əsas arqumentlərdən 

biri emprik tədqiqata məruz qalmış asılılıqdır ki, bu onunla perspektiv dövrdə 

uzunmüddətli artım arasındakı asılılıqdır. Ölkə iqtisadiyyatının aparıcı sahəsi 

olan sənayenin inkişafı sahələrarası əlaqələri fəallaşdırır, sahibkarlıq fəaliyyə-

tini stimullaşdırır, başqa ölkələrlə mal dövriyyəsini artırılması üçün zəmin 

yardır. Bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün iqtisadiyyatın şaxələndiril-

məsi və sənayenin strukturunda dəyişikliklərin edilməsinin lehinə olan 

arqumentlərdən biri də hasilat sahəsində nəticələrin, istehsal həcminin əhalinin 

artımı ilə ayaqlaşa bilməməsidir. Belə vəziyyət əhalinin hər nəfərinə gəlirlərin 

səviyyəsi tədricən azalmasına və uzunmüddətli perspektivdə ölkədə sosial 

sabitlik üçün təhlükənin yaranmasına zəmin yaradır.  

          İqtisadiyyatın və ayrı-ayrı sahələrin və istehsalların şaxələndirilməsi 

tədbirləri müşahidə olunan hər bir çağırışa tələb olunan müvafiq cavablardan 

biri və ən təsirlisi ola bilər. Lakin, əgər konkret ölkənin resurs idxalından 

asılılığı və bununla əlaqədar problemlər həddən artıq səviyyəyə çatmışdırsa, o 

halda belə vəziyyətdən çıxış çox güclü siyasi iradə və uzunmüddətli səylər 
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tələb edir. Dünya ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, faydalı qazıntıların satışın-

dan çox asılı olan ölkələrin cəmi bir neçəsi vaxtında şaxələndirilmiş iqtisadiy-

yatını formalaşdıra bilmişlər və davamlı olaraq iqtisadi inkişafa nail omuşlar. 

Bu ölkələr arasında Malayziyanı, Çilini və İndoneziyanı xüsusilə qeyd etmək 

olar. 

          İqtisadiyyatın şaxələndirilmə səviyyəsi fəaliyyətin intensivliyi, əhatəliyi 

hədləri ilə müəyyən olunur.  

          Nəzərə almaq lazımdır ki, şaxələndirmə prosesini tam həcmdə qiymət-

ləndirmək və görmək imkanının həqiqətən olmaması, həmçinin bu istehsal 

prosesi üçün informasiyanın qıtlığı kimi məsələlərin şaxələndirmə metodunun 

seçilməsində nəzərə alınması vacibdir. Artan rəqabət mübarizəsi, iqtisadiyyatın 

bu gün artıq zəif inkişafı, texniki tərəqqinin nəticələrinin tətbiqi sənaye 

müəssisələrindən istehsal-təsərrüfat dəyişmələrini tələb edir, bu dəyişikliklər-

dən biri və ən əsası da şaxələndirmədir.  

         İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi məsələlərinin həllinin ilkin sistem proble-

mi bunun üçün görülən tədbirlərin əlaqələndirilməməsidir. Həmçinin, daha dar  

çərçivədə, hətta belə kiçik problemlərin həlli çərçivəsində iqtisadiyyatın 

şaxələndirilməsinə təsir edən institutların və ayrı-ayrı alətlərin dövlət siyasəti-

nin müxtəlif subyektlərinə həvalə edilmiş, lakin  bir-biri ilə əlaqələndirilməmə-

sidir. Şaxələndirmə institutlarına xas olan problemləri aşağıdakı kimi təsvir 

etmək olar:  

      - şaxələndirmə subyektlərinin fəaliyyətinə start verilməsində müsabiqələrin 

qeyri-təkmilliyi və heç olmaması;  

     - şaxələndirmə subyektlərinin fəaliyyətinə ictimai monitorinqin və nəzarətin 

təşkil edilməməsi;  

     - fəaliyyət xərclərinin yüksək olması;  

     - şaxələndirmənin ayrı-ayrl mexanizmlərindən istifadənin rentabelli olma-

ması;  

     - nəticələr üzrə idarəetmə sisteminin olmaması;  

     - baza qanunvericiliyinin və infrastrukturun effektiv inkişafında regional və 

yerli hakimiyyət orqanlarında stimulun azlığı;  

     - şaxələndirmə subyektlərinin fəaliyyətinin kifayət qədər maliyyələşdirilmə-

məsi;  

     - köklü fundamental institusional dəyişikliklərə ayrı-ayrı xüsusi qrupların 

fəal təzyiqlərin göstərilməsi və s.  

         Bu kimi problemlərə baxmayaraq qeyd edilən problemlərin həlli, institut 

və mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi üzrə olduqca ciddi ehtiyatlar vardır. 

Bunlar institutların problemlərin həllinə yenidən və daha ciddi şəkildə 

köklənməsi (hüquqi tətbiqi nöqteyi-nəzərdən hüquqi normativ aktlara yenidən 

baxılması, artıq maneələrin aradan qaldırılması və s.), idarəetmə, inzibatçılıq 

mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, nəticə üzrə aktiv monitorinq və idarəetmə 

sisteminin tətbiqi, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi üzrə fəaliyyət göstərən 

müvafiq institutlarda çalışan işçilərin həyata keçirdikləri tədbirlərin şəffaflığı 

və aşkarlığı və s. ibarətdir.  
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          Ümumiyyətlə nəzərdə tutulan tövsiyələr və təkliflər şaxələndirmə sub-

yektlərinin istifadəsində problemlərinin kəsərliyinin azaldılmasına və şaxələn-

dirmə subyektlərinin və alətlərinin nəticəsiz səmərəsiz işinin risk dərəcələrinin 

azaldılmasına yönəldilmişdir.  

          Mövzu ilə əlaqədar araşdırılan elmi-nəzəri və elmi-praktiki tədqiqat 

xarakterli materiallardan bir sıra nəticələrə gəlmişik ki, onları aşağıdakı kimi 

təsvir etmək olar:  

        - Respublikamızda neft sənayesinin xarici və daxili sərmayələr hesabına 

inkişafı müəyyən dərəcədə iqtisadiyyatın digər sahələrinin də inkişafına təkan 

verdi. Lakin bu sahədə düzgün və planlı ardıcıl tədbirlər planının olmaması və 

ya həyata keçirilməməsi ölkəmizin müvafiq xammalla zəngin olmasına bax-

mayaraq elmtutumlu, materialtutumlu, enerjitutumlu sənaye sahələrinin inkişa-

fı ilə xammal çatışmazlığını ortaya çıxardı. Bununla əlaqədar olaraq dövlətin 

qarşıda duran əsas və ən vacib vəzifəsi Respublika iqtisadiyyatının şa-

xələndirilməsi və sənaye istehsalının müasir strukturunun formalaşdırılmasıdır 

ki, bu da öz növbəsində materiala qənaətçil, ixracyönümlü olmalı və xalqın 

rifah halının yaxşılaşdırılması, ümumi ictimai istehsalın səmərəliliyinin artırıl-

ması kimi elmi-texniki tərəqqinin sürətlənməsinə təkan verməlidir. Ölkə iqtisa-

diyyatının üzləşdiyi əksər problemlər məhz xarici mühitlə bağlılıqdan irəli 

gəlir. Məhz buna görə də dünya iqtisadiyyatında dinamik inkişaf və qlobal-

laşma meyillərindən irəli gələrək, qeyri-müəyyən xarici mühitdə risklərinin 

azaldılması və rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması baxımından şaxələndirmə 

mütərəqqi iqtisadi alət olaraq əhəmiyyətini artırır.  

          - iqtisadiyyatın şaxələndirilməsı strategiyası çoxamilli və mürəkkəb 

quruluşlu bir prosesdir. Proses daim bütün sistem indikatorlarının tənzimlən-

məsini və yeni poststrateji hədəflərin müəyyənləşdirilməsini, mövqelərin 

tutulmasını əsaslandırır.  

         - araşdırmalar zamanı belə bir reallıq da önə çıxır ki, şaxələndirilmə sa-

həsində nəzəri işləmələr praktiki sferanın nailiyyətlərindən geri qalır, 

müəssisənin şaxələndirilməsi baxımından onun vahid inkişaf mexanizmi də 

hələ tapılmamışdır.  

        - Malayziyanın, İndoneziyanın və Çilinin təcrübəsi göstərir ki, yaxşı me-

necmentin olduğu bir şəraitdə hətta uzun müddət hasilat sənaye məhsullarının 

xammalının ixracından güclü asılı olan və uzun tarixi siyasi qeyri-sabit dövr 

yaşamış və sarsıntılara məruz qalmış ölkələrdə belə iqtisadiyyatın uğurlu 

şaxələndirilməsi mümkündür.  

       - əvvəlki illərdə başlanmış işlərin davamı olaraq 2015-ci il ərzində Sum-

qayıt Texnologiyalar Parkı və Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının fəaliyyətinin 

təşkili, infrastrukturunun qurulması, təşviqi və investorların cəlb olunması, 

eləcə də Mingəçevir və Qaradağ sənaye parklarının fəaliyyətinin təşkili istiqa-

mətində zəruri işlər görülmüş və qeyd edilən bütün istiqamətlər üzrə irəliləyiş-

lər əldə edilmişdir. 

        -ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi, sənayedə struktur dəyişiklikləri, 

regionların və sahibkarlığın daha da inkişaf etdirilməsi, qeyri-neft ixracının 

artırılması və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya istiqamətində həyata keçirilən 
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siyasət mövcud iqtisadi böhran nəzərə alınmaqla növbəti illərdə ölkə iqtisadiy-

yatının və onun ayrı-ayrı sahələrinin inkişafına zəmin yarada bilər. 

          - problemin bir çox aspektləri hələ də yerli iqtisadi ədəbiyyatlarda lazımı 

səviyyədə öz əksini tapmamışdır.  

           - idarəetmədə sənaye, sosial və struktur siyasətinin qarşılıqlı təsiri və 

onun cəmiyyətin həyat tərzinə və yaşayış səviyyəsinə təsiri hələ də iqtisadçıla-

rın diqqətindən kənarda qalır. Eyni zamanda sosial-iqtisadi sistemin fəaliy-

yətinin yüksək səmərəliliyinə nail olmaq məqsədi ilə struktur siyasətinin onun 

idarə edilməsi sisteminə qoşulma mexanizmi də hələ ki iqtisadçıların diqqət 

mərkəzindən kənarda qalmaqdadır.  

         Gəldiyimiz nəticələrlərlə yanaşı ölkə iqtisadiyyatında şaxələndirmənin və 

sənayedə struktur islahatlarının aparlmasına istiqamətverici və ya dəstəkverici 

tövsiyyə xarakterli təkliflkərdə irəli sürmüşük:  

          - sənayenin davamlı inkişafının təmin edilməsi, sənaye məhsullarının rə-

qabət qabiliyyətinin artırılması, bu sahədə rəqabət mühitinin inkişaf etdirilmə-

si, daxili bazarın qorunmasının stimullaşdırılması, sənaye fəaliyyəti üçün mü-

əyyən edilmiş dövlət dəstəyi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi və sənaye 

kompleksinin inkişafı məqsədi ilə ilk növbədə qanunvericilik bazası təkmilləş-

dirilməlidir.  

         - hər bir təısərrüfat subyekti şaxələndirmə strategiyasına secim edəndə 

ustun şərtləri hədəfə almaqla yanaşı, muvafiq nəzəri muddəaları və təcrubi 

amilləri də nəzərdən qacırmamalıdır.  

        - bazar imkanlarından istifadənin dəyərləndirilməsi;  

       - personalın motivasiya imkanlarının dəyərləndirilməsi; 

       - risklərin dəyərləndirilməsi.  

        - struktur dəyişikliklkəri proqramı strateji planlaşdırma, perspektiv iqtisa-

di artım və sosial tərəqqi ideologiyasına uyğun hazırlamaqla, bütün iqtisadiy-

yat üçün, xüsusilə sənaye üçün bazar mexanizmlərinin istifadəsi formalarını iş-

ləməklə, struktur dəyişikliklərini sənayenin iqtisadi sisteminin köklü dəyiş-

dirilməsinin əsas təsiredici amili olmasından effektiv istifadə edərək onu key-

fiyyətcə yeni inkişaf səviyyəsinə qaldırmaq.  

      - gələcəkdə əhalinin həyat səviyyəsinin və yaşam keyfiyyətinin yüksəldil-

məsi üçün artıq bu gün iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, sənayedə, ictimai inki-

şafda struktur dəyişikliklərini dünya tendensiyasına uyğun təşkil etmək.  

     - ölkənin perspektiv sosial-iqtisadi inkişafı proqramının inteqral elementi 

kimi tamamlanmış struktur dəyişiklikləri proqramının hazırlanması.  

          Bu zərurət iqtisadi dəyişikliklərin tənzimlənməsi mexanizminin öz-

özlüyündə struktur dəyişiklikləri etməyə qadir olmaması ilə diktə edilir. Qeyd 

edilənləri təsdiq edərək qeyd edək ki, bu vəziyyət ölkə iqtisadiyyatının hazırki 

vəziyyəti bu günə kimi Respublikanın sənayesində sosial əhəmiyyətli struktur 

dəyişikliklərin aparılmamasının nəticəsidir. 

        Beləliklə, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə yönəldilmiş hər bir təşəbbüs 

ondan imtinaya deyil, əksinə bu üstünlüyün inkişafına və daha səmərəli, 

faydalı istifadəsinə xidmət etməlidir.  
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14. http://economy.gov.az/index.php?lang=az  
 

РЕЗЮМЕ 

ГУСЕЙН БАГИРСОЙЛУ 

ЭФФЕКТИВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВЕТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ В 

СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ, ВОЗМОЖНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

         Диверсификация экономики - диверсификация и структурные изменения в 

промышленности являются наиболее важными проблемами, стоящими перед нами, и их 

необходимо решать. Необходимо диверсифицировать экономику, ускорить структурные 

изменения в ненефтяном секторе, особенно в промышленности, изучить и развить его 

социально-экономическое значение. Одна из целей исследования состоит в том, чтобы 

определить возможности для развития новых и важных отраслей промышленности в 

стране посредством диверсификации национальной экономики и показать им, как их 

использовать. 

         Статья представляет собой эффективную исследовательскую работу, которая 

может помочь оценить и развить экономические возможности, отражающие текущее 

экономическое развитие страны, и ее результаты могут быть использованы в качестве 

базового материала для исследования актуальных проблем, как теоретического, так и 

практического характера.  

          Ключевые слова: Ключевые слова: диверсификация экономики, структурные 

реформы, экономическая политика, устойчивое развитие, конкурентоспособная отрасль, 

дифференциация. 

 

SUMMARY 

HUSEYN BAGIRSOYLU 

EFFECTIVE ASPECTS OF ECONOMIC BRANCHING IN MODERN ECONOMIC 

CONDITIONS, POSSIBLE PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION 

         Diversification of the economy - diversification and structural changes in industry are the 

most important problems facing us, and they need to be solved. It is necessary to diversify the 

http://www.scip.az/
http://www.stat.gov.az/
http://economy.gov.az/index.php?lang=az
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economy, accelerate structural changes in the non-oil sector, especially in industry, to study 

and develop its socio-economic significance. One of the goals of the study is to identify 

opportunities for the development of new and important industries in the country by 

diversifying the national economy and show them how to use them. 

         The article is an effective research work that can help assess  and develop economic 

opportunities that reflect the current economic development of the country, and its results can 

be used as basic material for the study of the urgent problems of  both theoretical and practical 

character. 

  Key words:  Key words: economic diversification, structural reforms, economic 

policy, sustainable development, competitive industry, differentiation. 
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AZƏRBAYCANIN  İSTEHLAK BAZARININ FORMALAŞMASINDA YERLİ 

İSTEHSALIN VƏ XARİCİ TİCARƏT İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİN TƏSİRLƏRİ 

 

         Məqalədə istehlak bazarının formalaşması və inkişafında Azərbaycanın qonşu İran İslam 

Respublikası və Türkiyə Respublikası ilə iqtisadi əlaqələrinin müasir vəziyyəti və ticarət-

iqtisadi əlaqələrin rolu tədqiqata cəlb edilmişdir. Müasir şəraitdə Azərbaycanda normal 

istehlak bazarının formalaşması və inkişafının təmin olunması məqsədi ilə daxili istehsal 

potensialından tam və səmərəli istifadə etməklə ölkənin zəruri istehlak malları ilə özünü 

təminetmə imkanları da geniş şəkildə təhlil edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi 

əlaqələri bazar iqtisadiyyatına keçdikdən sonra xüsusilə son illərdə daha da genişlənmişdir. 

Burada Türkiyə və Azərbaycan Respublikaları arasında qarşılıqlı iqtisadi və digər 

əlaqələrin daha da inkişaf etdirlməsi, hər iki ölkənun maraqlarının təmin edilməsi məsələləri 

araşdırılmışdır. Türkiyə Azərbaycan üçün regionda iqtisadi-sosial, beynəlxalq aləmdə isə 

etibarlı siyasi müttəfiqdirsə, Azərbaycanın da güclü dövlət olması Türkiyənin dünyada 

gücünün və rolunun artması deməkdir. Elə bu səbəbdən də dövlətlərarası münasibətlərin 

beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq qarşılıqlı hörmət və bərabərlik prinsipləri 

əsasında inkişafı qarşısıalınmaz, təbii prosesdir. Göstərilən bu amillər hazırkı şəraitdə 

Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi əlaqələrinin əsasını təşkil edir. İkitərəfli əlaqələrin inkişafı hər iki 

tərəf üçün obyektiv zərurətə çevrilmişdir. Məqalədə həmçinin, istehlak bazarının 

formalaşmasında xarici iqtisadi əlaqələrin rolundan ətraflı bəhs olunur. 

          Açar sözlər: istehlak bazarı, xarici ticarət əlaqələri, ərzaq təhlükəsizliyi, iqtisadi siyasət, 

idxal-ixrac əməliyyatları, investisiya, gömrük siyasəti, dövlət nəzarəti 

  

Azərbaycan 1991-ci ildə öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra keçmiş 

ittifaqa daxil olan ölkələrlə iqtisadi əlaqələr qırılmış, iqtisadiyyat böhran 

vəziyyətinə düşmüş və istehlak bazarında gərginlik yaranmışdır. Yalnız 1996-

cı  ildən  ölkədə  makroiqtisadi  sabitlik  yarandıqdan sonra  istehsal  tədricən 

artmağa başlamışdır. Əlbəttə ki, istehsalın artması istehlak bazarının 

formalaşmasına öz müsbət təsirini göstərmişdir. Ona görə də ilk növbədə 

daxili istehsalın inkişafına diqqət yetirmək lazımdır. Təhlillər göstərdi ki, 

istehlak bazarı təkcə yerli istehsal hesabına deyil, həm də xarici amillər, yəni 

idxalın təsiri altında formalaşır. Bu baxımdan müasir bazar iqtisadiyyatı 

şəraitində Azərbaycanda istehlak bazarının xüsusiyyətlərini daha da geniş 

təhlil etmək üçün bazarda təklifin formalaşması xüsusiyyətlərini və 

mənbələrini də araşdırmaq lazımdır. Təhlillərdən görürük ki, son illərdə 

Azərbaycanda həyata keçirilən regionların inkişaf proqramlarına uyğun olaraq 

ərzaq məhsulları istehsalı artmışdır.  
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 02.09.2019,  qəbul edilib 24.09.2019  

mailto:iradebagirova@yahoo.com
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Xüsusilə 2004-2008-ci illər üçün regionların inkişaf proqramının qəbulundan 

sonra görülən bir sıra tədbirlər nəticəsində istehsal olunmuş ərzaq 

məhsullarının təqribən 90 faizində artım baş vermişdir. Rəqəmlər 

iqtisadiyyatın güzgüsüdür desək yanılmarıq (1 ,  s .  65)  Təhlil göstərir ki, 

1995-2011-ci illərdə ərzaq məhsulları üzrə yerli istehsal müxtəlif mallar üzrə 

istehlakın 60-90 faizini, hətta 1995-ci ildə tərəvəz və bostan məhsulları üzrə 

100 faizini ödəmişdir. 

Bununla belə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan əhalisinin ərzaq 

məhsulları üzrə istehlakının əksər hissəsi daxili istehsal hesabına ödənsə də, bu 

həmin məhsulların istehlakının fizioloji normalardan aşağı olması ilə 

əlaqədardır. Məsələn, bəzi ərzaq məhsullarına diqqət yetirək. 2011-ci ildə 

Azərbaycan əhalisinin süd və süd məhsulları ilə təminatının 71 faizini, ət və ət 

məhsulları ilə təminatının 88 faizini, yumurta ilə təminatının 77 faizini daxili 

istehsal hesabına ödəmişdir. İlk baxışdan belə görünə bilər ki, bu sahədə daxili 

istehsal qənaətbəxş hesab edilməlidir lakin, daxili istehsal hesabına süd və süd 

məhsulları ilə təminat 71 faiz təşkil etsədə bu fizioloji normanın 46 faizini, ət 

və ət məhsulları üzrə təminatın 88 faizini təşkil etsə də  fizioloji normanın 39 

faizini və yumurta üzrə təminatın 77 faizini təşkil etsə də  fizioloji normanın 

cəmi 43 faizini təşkil etmişdir. 

Aparılan təhlildən aydın olur ki, bir çox istehlak malları üzrə 

Azərbaycanın bazar fondunun daxili istehsal mənbələri hesabına təmin 

edilməsi çox aşağı səviyyədədir. Məhz bu baxımdan da həmin məhsullara olan 

tələbatın çox hissəsinin idxal hesabına ödənilməsi zərurətini yaradır. Ölkənin 

daxili istehlak bazarının xarici ticarət-iqtisadi əlaqələri üçün açıq olması buna 

şərait yaradır ki, burada idxal malları hesabına rəqabət güclənsin və beləliklə 

də bazarda istehlak mallarının qiyməti aşağı düşsün. Eyni zamanda bu rəqabət 

istehlak malları üzrə daxili istehsalçıların da öz istehsallarını daha mütərəqqi 

üsullarla həyata keçirməsinə stimul yaradır ki, bu da son nəticədə ölkənin 

istehlak məhsulları üzrə istehsalının keyfiyyətini və səmərəliliyini yüksəltmiş 

olur. Azərbaycanda istehlak bazarının formalaşması baxımından xarici ticarət-

iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.                                                                    

          

Cədvəl 1 .                         

1995-2011-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əsas ərzaq 

məhsullarının adambaşına düşən 

istehlakı üzrə idxalın həcminin dinamikası (kiloqramla) 
            

Məhsulun 

adı 

1995 1999 2009 2010 2011 

Cəmi İdxal 

hesabına 

Cəmi İdxal 

hesabına 

Cəmi İdxal 

hesabına 

Cəmi İdxal 

hesabına 

Cəmi İdxal 

hesabına 

Ət və ət 
məhsulları 

5 4 18 16 31 5 32 4 33 4 

Süd və süd 

məhsulları 
(südə 

çevrilməklə) 

 
136 

 
29 

 
147 

 
29 

 
230 

 
71 

 
242 

 
73 

 
249 

 
73 

Yumurta, 

ədəd 
74 15 77 7 138 2 132 3 141 32 
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Balıq və 

balıq 

məhsulları 

1,3 0,1 2,7 1,5 6,7 1,5 6,5 1,5 6,8 1,9 

Şəkər 12 12 16,1 16,1 42,6 6,7 47,5 10,1 46,9 7,5 

Kartof 23 3 38 ∆ 113 4 112 7 110 8 

Tərəvəz və 
bostan 

məhsul-ları 

 

55 

 

∆ 

 

109 

 

19 

 

137 

 

6 

 

140 

 

9 

 

145 

 

13 

Meyvə və 

giləmeyvə, 
üzüm 

48 6 65 16 103 9 112 18 108 10 

Çörək və 

çörək 
məmulatları 

(un hesabı 

ilə) 

 

139 

 

42 

 

150 

 

50 

 

289 

 

92 

 

339 

 

99 

 

299 

 

126 

Bitki yağı 2,0 0,5 2,5 1,6 13,1 8,8 16,0 11,1 15,0 10,2 

 

∆- işarə əhalinin istehlakının tamamilə yerli istehsal hesabına 

ödənildiyini göstərir. 

Qeyd: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin 1998 

və 2011-ci illər üçün tərtib olunmuş göstəricilər əsasında müəllif tərəfindən 

tərtib edilmişdir. 

Son dövrün rəqəmlərinə diqqət etdikdə görürük ki, 2011 - ci illə 

müqayisədə 2016-cı ildə əsas ərzaq məhsullarının adambaşına düşən istehlak 

həcminin böyük bir hissəsi məhz yerli istehsal hesabına ödənilmişdir.  

           Ümumiyyətlə həm aparılan araşdırmalar, həm də statistik məlumatların 

təhlili göstərir ki, iqtisadiyyat inkişaf etdikcə və yerli istehsal artdıqca əhalinin 

adambaşına düşən ərzaq məhsulları istehlakında idxalın xüsusi çəkisi 

azalmaqdadır. 

Azərbaycanın xarici ölkələrlə iqtisadi əlaqələri getdikcə genişlənmək-

dədir. Ümumiyyətlə hesab etmək olar ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı gələ-

cəkdə ölkəni bir çox məhsullar üzrə idxaldan asılılığını aradan qaldıracaqdır. 

Məlumdur ki, hər bir ölkənin normal inkişafı, o cümlədən, istehlak bazarının 

formalaşması inzibati-amirlik metodları əsasında yox, iqtisadi qanunların 

normal fəaliyyəti, o cümlədən, beynəlxalq əmək bölgüsündən istifadə etməklə 

baş verə bilər. Bütöv iqtisadi mexanizm əmələ gətirən bu iqtisadi qanun və 

amillər isə onların təkcə ölkə daxilindəki fəaliyyətini yox, həm də beynəlxalq 

əmək bölgüsündən istifadəyə yönəlmiş xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafını da 

nəzərədə tutur (5,s.225).  Bu zaman ölkədaxili və beynəlxalq sahələrdə 

istehlak bazarlarının təmin olunması və tarazlaşdırılması, o cümlədən tələb və 

təklifin həcm və strukturu, istehlakçıların gəlirləri və mövcud qiymətlər arasın-

da dinamik uyğunluq yaradılması və saxlanılması üçün təklif təkcə daxili 

istehsal hesabına yox, həm də idxal mənbələri hesabına formalaşır. 

Xarici iqtisadi əlaqələr Azərbaycanda tələbin özünün də formalaşması-

na və onun bazar iqtisadiyyatına uyğun istiqamətdə təşəkkül tapmasına təsir 

göstərir. Bu təsir bir tərəfdən tələbin yeni strukturunun yaranması və 

inkişafına, digər tərəfdən isə təklifin artması, qiymətlərin sabitləşməsi və aşağı 

düşməsinə, həbelə əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına səbəb olur 

(6,s.124).  
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Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir ölkə çalışır ki, onun ticarət dövriyyəsi 

müsbət saldoya malik olsun. Bu baxımdan araşdırmalar göstərir ki, Azərbayca-

nın ticarət dövriyyəsi keçən əsrin 90-cı illərində mənfi saldoya malik olmuş-

dur. Lakin 2000-ci ildən başlayaraq, 2003-cü il istisna olmaqla, bütün illərdə 

müsbət saldoya malik olmuşdur. Bunun müsbət cəhətlərini qeyd etməklə həm 

də vurğulamaq lazımdır ki, bu hal istehlak malları hesabına yox, əsasən neft 

ixracı hesabına baş vermişdir. Ona görə də gələcəkdə neftdən asılılıq tamamilə 

aradan qaldırılmalı və  qeyri-neft sektoru, o cümlədən istehlak malları istehsalı 

getdikcə artırılmaladır. Bu sahədə Azərbaycan hökumətinin gördüyü işlər 

təqdirəlayiqdir. 

Statistik materialların tədqiqi göstərir ki, Azərbaycanın ixrac potensialı 

artmaqla yanaşı idxal etdiyi malların da xüsusi çəkisi artmaqdadır. Bunu İran 

İslam Respublikasının timsalında tərtib edilmiş aşağıdakı cədvəldən daha 

aydın görmək olar. 

                                                                                                                                                             

Cədvəl 2. 

        2006-2010-cu illərdə Azərbaycan Respublikasının İran İslam 

Respublikasından idxalı                                                                      
 

İllər 

Bütün ölkələrdən 

cəmi (mlrd. ABŞ 

dolları) 

O cümlədən 

İran İslam Res-

publikasından 

(min ABŞ dolları) 

 

    Xüsusi çəkisi 

 

            Yeri 

2006 5266743,7 85917,4 1,6 14 

2007 5713525,3 105235,7 1,8 13 

2008 7109980,9 97227,2 1,4 15 

2009 6123110,5 78681,4 1,3 17 

2010 6600611,6 118238,6 1,8 15 

 

Mənbə: Azərbaycanın xarici ticarəti. Statistik məcmuə, Bakı, 2011, 

s.19-23 əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilib. 

 

Cədvəldən göründüyü kimi 2006-2010-cu illərdə Azərbaycan Respub-

likasının xarici ölkələrdən idxal etdiyi mallar xeyli artmışdır. Belə ki, əgər 

2006-cı ildə cəmi 5,3 milyard ABŞ dolları miqdarında mal idxal olunmuşdursa 

bu rəqəm 2010-cu ildə 6,6 milyard ABŞ dolları təşkil etmiş və ya 1,3 milyard 

ABŞ dolları miqdarında artmışdır. 

Hazırda isə Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdən idxal etdiyi 

maddi və qeyri-maddi məhsullarım həcmində xeyli miqdarda azalma müşahidə 

olunur. Bunun da səbəbi ölkəmizdə uğurla aparılan iqtisadi siyasətdir. Belə ki, 

əvvəlki illərlə müqayisədə demək olar ki, artıq bütün sahələrdə həm texniki-

texnaloji, həm güclü kadr potensialının,  həm də güclü idarəetmənin mövcud-

luğu həmin sahələrin daha yaxşı inkişafına imkan vermişdir. Kənd təsərrüfatı 

və sənayenin müxtəlif sahələrində istehsal olunan yerli məhsullar bazarlarda 

idxal olunan məhsulların getdikcə azalmasına və bolluğun yaranmasına şərait 

yaratmışdır. 
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İran İslam Respublikasının timsalında aparılan tədqiqat göstərir ki, 

Azərbaycanıın müstəqillik əldə etdiyi ilk illərdə göstərilən ölkənin idxalda payı 

xüsusi çəkiyə malik olmuşdur. Lakin, son illərdə İran İslam Respublikasından 

idxal olunan mallar getdikcə azalmış və 2006-cı ildə bu rəqəm 85,9 milyon 

ABŞ dollarına çatmış və ya bütövlükdə idxalın həcmində xüsusi çəkisi 1,6 faiz 

təşkil etmişdir. Cədvəl rəqəmlərinin təhlili göstərir ki, sonrakı illərdə bütün 

ölkələrdən idxal olunan mallar içərisində İran İslam Respublikasının payı artıb 

azalmaqda davam etmişdir. Belə ki, bu ölkədən əgər 2006-cı ildə cəmi 85,9 

milyon ABŞ dolları miqdarında mal idxal olunmuşdursa 2007-ci ildə 105,2 

milyon ABŞ dollarına, 2008-ci ildə 97,2 milyon ABŞ dollarına, 2009-cu ildə 

78,7 milyon ABŞ dollarına və 2010-cu ildə  isə yenidən qalxaraq 118,2 milyon 

ABŞ dollarına çatmışdır. İdxalın həcminə uyğun olaraq İran İslam Respublika-

sının tutduğu yer də getdikcə aşağı düşmüşdür. Əgər 2006-cı ildə Azərba-

ycanıın idxalında İran İslam Respublikası 14-cü yeri tuturdusa 2007-ci ildə 13-

cü, 2008-ci ildə 15-ci, 2009-cu ildə 17-ci və 2010-cu ildə 15-ci yerə çıxmışdır 

(15).  

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının İran İslam Res-

publikasına ixrac etdiyi malların da həcmi və xüsusi çəkisi getdikcə azalmışdır. 

           Təhlil göstərir ki, İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respub-

likasına idxal olunan malların əmtəə strukturunda ərzaq və qeyri-ərzaq istehlak 

malları içərisində bir çox malların xüsusi çəkisi çox böyükdür. Azərbaycana 

idxal olunan malların əmtəə strukturunda İran İslam Respublikasından idxal 

olunan bir çox ərzaq malları məhz bu dövlətin payına düşür. Son beş ilin təhlili 

göstərir ki, İrandan Azərbaycana diri ev quşları, quş yumurtaları, kartof, təzə 

tərəvəz, təzə meyvə, meyvə və tərəvəz konservləri, buğda, şəkər, çörək, unlu 

qənnadı məmulatları, meyvə və tərəvəz şirələri, çay, tütün, bitki yağları, şəkərli 

qənnadı məmulatları, buğda unu və s. ərzaq malları idxal edilir. Qeyd edək ki, 

idxal olunan bir çox ərzaq mallarında İran İslam Respublikasının xüsusi çəkisi 

yüksəkdir və hətta birinci yeri tutur. 

 İrandan idxal olunan mallar içərisində qeyri-ərzaq istehlak malları da 

mühüm yer tutur. Azərbaycana idxal olunan qeyri-ərzaq mallarından sintetik 

yuyucu maddələr, sabun, dərman vasitələri, ayaqqabı, oturacaq mebelləri, 

ağacdan hazırlanmış ofis, mətbəx, yataq mebelləri, pambıq parçalar, məişət 

soyuducuları və bir çox digər istehlak malları məhz İranın payına düşür. 

Qeyd edək ki, Azərbaycana bir çox malların idxalında, o cümlədən gips 

və əhəng idxalında İran İslam Respublikası son beş ildə də öz qabaqcıl möv-

qeyini qoruyub saxlaya bilmişdir. Statistik məlumatların təhlili göstərir ki, 

əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq indi İran İslam Respublikasından Azərbaycana 

idxal olunan mallar içərisində qeyri-ərzaq malları üstünlük təşkil edir. 

İstehlak mallarının idxalının genişlənməsi daxili bazarda rəqabəti 

gücləndirir və nəticədə ölkədə istehsal olunan müvafiq məhsulların keyfiy-

yətinin yüksəldilməsi üçün stimul yaradır. 

Əvvəla qeyd edək ki, Azərbaycanın ixracında İran İslam Respublikası 

çox cüzi bir xüsusi çəkiyə malikdir. Azərbaycan-İran arasındakı ticarət 

dövriyyəsində son 5 ildə hər il müsbət saldo əldə olunmasına baxmayaraq 
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ixrac getdikcə azalmaqdadır. Əvəllərdə də qeyd etdiyimiz kimi əgər Azərbay-

can İrana 2007-ci ildə 434,7 min ABŞ dolları həcmində mal ixrac edirdisə və 

onun xüsusi çəkisi 7,2 faiz təşkil edirdisə, sonrakı illərdə ixrac azalaraq 2010-

cu ildə 124,9 min  ABŞ dollarına və xüsusi çəkisi isə 0,6 faizə düşmüşdür. 

Azərbaycan son beş ildə hər il İrana cəmi 14- 16 adda mal ixrac etmişdir. Hələ 

1998-ci ilin sentyabr ayında Bakı şəhərində tarixi “İpək yolu”na həsr olunmuş 

beynəlxalq əhəmiyyətli konfransda Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 

demişdir: “Əminəm ki, tarixi böyük “İpək yolu”nun bərpası regional nəqliyyat 

strukturlarının, beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığın, inkişafın, Avrasiya məka-

nında sülhün, sabitliyin və tərəqqinin möhkəmləndirilməsi üçün böyük 

əhəmiyyət kəsb edəcəkdir” (17).  

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi əlaqələri bazar iqtisadiyyatına 

keçdikdən sonra, xüsusilə son illərdə daha da genişlənmiş və hazırda dünyanın 

150-dən çox ölkəsi ilə idxal-ixrac əməliyyatları aparılması ilə nəticələnmişdir.  

Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, Avroasiya ölkələri ilə Azərbay-

canın iqtisadi əlaqələri getdikcə genişlənməkdədir. Bu ölkələr içərisində 

Türkiyənin xüsusi yeri vardır. Azərbaycanın Türkiyə ilə  qonşuluq mövqeyin-

də olması və iqtisadi əlaqələrin səmərəli həyata keçirilməsi üçün bir neçə 

istiqamətlərdə nəqliyyat sistemlərinin fəaliyyəti mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Türkiyə ilə 11 km. uzunluğunda sərhəddin olmasına baxmayaraq qədim za-

manlardan hər iki ölkə tarixi köklərlə bir-birinə bağlıdır. Ümumi ərazisi 780 

min kv. km. olan Türkiyənin zəngin  təbii resurslara malik olması xarici iqtisa-

di əlaqələrə təkan verə bilən istehsal sahələrinin inkişafına ciddi təsir 

göstərmişdir (18).  

 Başqa ölkələrlə olduğu kimi Türkiyənin Azərbaycanla əlaqələri daha 

aktivdir. Qədim tarixi əlaqələrə malik olan hər iki ölkənin iqtisadi əlaqələrinin 

inkişafına təsir göstərən bir sıra mühüm amillər vardır. Bunlardan: 

 Bakı-Naxçıvan-Türkiyə birbaşa iqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün əlverişli 

nəqliyyat sisteminə malik olması; 

  Hər iki ölkənin iqtisadi inkişafına müsbət təsir göstərə bilən təbii 

resursların zənginliyi; 

  Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə, Azərbaycan-İran-Türkiyə ölkələrarası 

əlverişli nəqliyyat kommunikasiyalarının olması; 

  Türkiyənin müasir şəraitdə iqtisadi əlaqələrin inkişafında mühüm rol 

oynayan çoxsahəli istehsal quruluşuna malik olması və s. 

Göstərilən bu amillər hazırkı şəraitdə də Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi 

əlaqələrinin əsasını təşkil edir. 2010-cu ildə Asiya ölkələrindən Azərbaycana 

idxal olunan mallar içərisində Türkiyənin xüsusi çəkisi 34 faizə yaxındır. 

Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələri daim inkişaf etmək-

dədir. Artıq bu əlaqələr strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə qalxmışdır. Artıq Bakı-

Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft-qaz kəmərlərinin istifadəyə 

verilməsi və 2014-cü ildə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun reallaşması hər iki 

ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin yeni mərhələsi kimi qiymətləndirilir. Yaxın 

gələcəkdə “İpək yolu”nun fəaliyyəti Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrində yeni 

dönüm nöqtəsi olacaqdır. Avtomobil və dəmir yollarının beynəlxalq normalara 
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uyğun qurulması yük axınlarının intensivləşdirilməsinə təsir göstərəcəkdir. 

Eyni zamanda Bakı-Sədərək-Dilucu-İqdir, Bakı-Astara-Təbriz-Maku avtomo-

bil yollarından istifadə etməklə yüklərin səmərəli daşınmasını təmin etmək 

olar. Həmçinin, Türkiyədən dəniz nəqliyyatı vasitəsilə Xəzər dənizinə çıxış 

yolunun olması hər iki ölkə arasında dəniz nəqliyyatından istifadə etməklə 

yüklərin daha səmərəli yollarla daşınması təmin olunacaqdır. Yuxarıda qeyd 

edildiyi kimi, Türkiyə-Azərbaycan arasında qarşılıqlı iqtisadi münasibətlərin 

inkişaf etdirilməsi nəqliyyat əlaqələrinin genişləndirilməsindən xeyli dərəcədə 

asılıdır. Hazırda iki ölkə arasında mövcud olan hava və avtomobil nəqliyyatı 

əlaqələri bahalılıq səbəbindən hər iki tərəfin potensial imkanlarından istifadə 

edilməsində müəyyən mənada əngəl kimi dəyərləndirilə bilər. Qars-Tbilisi 

dəmir yolu xətti layihəsinin gerçəkləşdirilməsi bu istiqamətdə çox mühüm 

addım ola bilər. Fikrimizcə, bu layihənin reallaşması TRASEKA dəhlizi ilə 

daşınan yüklərin artmasına da təkan verərdi.  

Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, bir sıra sahələrdə problemlərin 

olmasına baxmayaraq ölkələrimiz arasında xarici iqtisadi əlaqələrin rolu 

getdikcə artmaqdadır. Əlbəttə ki, strateji sosial-iqtisadi əməkdaşlıq maraqları, 

dil və mədəniyyətimizin vahid kökdən olması, eyni regional mövqelərə malik 

olmağımız Azərbaycan və Türkiyə arasında bu tip münasibətlərin daha da 

möhkəmlənməsinə və iki dövlət bir millətin bir-birinə bütün sferalarda dayaq 

olmasına inamımızı daha da artırır. 

İkitərəfli əlaqələrin inkişafı hər iki tərəf üçün obyektiv zərurətdir. 

Türkiyə Azərbaycan üçün regionda iqtisadi-sosial, beynəlxalq aləmdə isə 

etibarlı siyasi müttəfiqdirsə, Azərbaycanın da güclü dövlət olması Türkiyənin 

dünyada gücünün və rolunun artması deməkdir. Elə bu səbəbdən də 

dövlətlərarası münasibətlərin beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq 

qarşılıqlı hörmət və bərabərlik prinsipləri əsasında inkişafı qarşısıalınmaz, təbii 

prosesdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyə Azərbaycanın müstəqilliyə qovuşduğu 

ilk vaxtlardan etibarən ölkəmizin dünya ilə bütünləşməsi, inteqrasiyası işində 

köməkçi olmaq məqsədilə siyasi, iqtisadi, sosial və digər sahələrdə sıx 

münasibətlərin qurulmasına böyük əhəmiyyət vermişdir. Planlı iqtisadiyyatdan 

azad bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə ölkəmizin Türkiyənin bu sahədə 

malik olduğu təcrübəni mənimsəməsi, paylaşması olduqca vacibdir. Son 20 il 

ərzində iki ölkə arasında iqtisadi və ticarət münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi 

sahəsində bir çox ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələr, sazişlər bağlanmışdır. 

           Qeyd edək ki, Azərbaycanın istehlak bazarı təkcə daxili istehsal 

hesabına deyil, həm də xarici ticarət hesabına formalaşır. Ona görə də 

respublikamızda normal istehlak bazarının formalaşması baxımından xarici-

iqtisadi əlaqələrin, o cümlədən xarici ticarətin inkişaf etdirilməsi mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir 
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РЕЗЮМЕ 

ИРАДА БАГИРОВА, ЗАКИР  МАММАДОВ 

ОТНОШЕНИЕ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ИМПОРТНОЙ 

ТОРГОВЛИ В ФОРМИРОВАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РЫНКА В 

АЗЕРБАЙДЖАНЕ  

           В статье привлечены к исследованию формирование и развитие 

производственного рынка Азербайджана с соседней Иранской Республикой и Турцией и 

современное положение экономеческих oтношений.  

        Проанализировано формирование нормального производственного рынка в 

современных условиях в Азербайджане и цель улугшение развитие местного 

потенциала производства, полного и фактического обеснечение государства  

необходимыми производственным товарами.  

         После перехода на рыночную экономику, экономические отношения 

Азербайджанской республики расширилась еще больше. В статье рассматриваются  

проблемы развития взаимных экономических и других   отношений между 

Азербайджаном и Турцией, а так же способы удовлетворения потребностей обеих стран. 

Если Турция является для Азербайджана надежным политическим союзником в 

международной арене, и социально- политическим союзником в регионе, то 

Азербайджан будучи сильным государством обеспечивает увеличение силы и роли 

Турции в мире. Именно  по-этому развитие межгосударственных отношений на основе 

уважения и равенства , а так же в рамках правовых норм является необратимым и 

естественным процессом. Выше-уназанные факторы составляют основу 

Азербайджанско-Турецких экономических отношений на данный момент. Развитие 

двухсторонних отношений превнатилось в объективную потребность для обеих сторон. 

В статье так же широко повествуется о роли внешних экономических отношений  в 

формировании потребительского рынка.   

http://www.azstat.org/
http://www.economy.gov.az/
http://www.socar.az/
http://www.tuik.gov.tr/
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 SUMMARY 

IRADA  BAGIROVA, ZAKIR MAMMADOV  

INFLUENCES OF LOCAL PRODUCTION AND ECONOMIC RELATIONS 

OF EXTERMAL TRADE  ON FORMATION OF AZERBAIJAN'S WAGE MARKET 

           In this article modern situation of economic relations and trade-economic  relations of 

Azerbaijan with neighbor countries – Iran Islamic Republic and Turkey in formation and 

development of wage   market has been researched. 

         In the modern circumstance, formation of normal wage market in Azerbaijan and with 

the purpose of providinq it with development, by wing internal production potential in a 

conyslete and convenient way, opportunities of self-provision of the country with crucial wage 

goods have been  researched in a broad way.  

 After the transition to a market economy, the economic relations of the Republic of 

Azerbaijan expanded even more. The article discusses the development of mutual economic 

and other relations between Azerbaijan and Turkey, as well as ways to meet the needs of both 

countries. If Turkey is a reliable political ally for Azerbaijan in the international arena and a 

social and political ally in the region, Azerbaijan, being a strong state, ensures the growth of 

Turkey's strength and role in the world. That is why the development of interstate relations on 

the basis of respect and equality, as well as within the framework of legal norms is an 

irreversible and natural process. The above-mentioned factors form the basis of the 

Azerbaijani-Turkish economic relations at the moment. The development of bilateral relations 

has been turned into an objective need for both sides. The article also deals with the role of 

foreign economic relations in the formation of the consumer market. 

         Key words:  wage market, external trade relations, food safety, economic polici, export-

import operations, investment, internal policy, food endustry 
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AZƏRBAYCANDA RESPUBLİKASINDA KÖLGƏ İQTİSADİYYATININ MİQYASI 

VƏ ONUN BÜDCƏ GƏLİRLƏRİNƏ TƏSİRİ   

       

Tədqiqatın məqsədi- Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının qiymətləndirilməsi və onun 

büdcə gəlirlərinin şaxələndirilməsində rolunun tədqiqi. Tədqiqatın metodologiyası- nağd pul 

nisbəti metodu və valyutaya tələb modeli. Tədqiqatın nəticələri- kölgə iqtisadiyyatının miqyası 

müəyyən olunmuş və onun azaldılması istiqamətində təkliflər verilmişdir. Tədqiqatın 

məhdudiyyətləri-kölgə iqtisadiyyatının miqyasının qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar vahid 

hesablama metodunun olmaması və müxtəlif qiymətləndirmə modellərinin fərqli nəticələr əldə 

etməsi. Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti- kölgə iqtisadiyyatının müəyyən olunmasında və onun 

miqyasının azaldılmasının dövlətin maliyyə imkanlarının genişləndirməsi istiqamətində elmi 

mənbə kimi istifadəsinin mümkünlüyü. Tədqiqatın orjinallığı və elmi yeniliyi- kölgə 

iqtisadiyyatı 2018-ci ildə ölkənin vergi sistemində həyata keçirilən islahatlardan sonra 

monetar yanaşma prizmasından tədqiq olunmuşdur.   

Açar sözlər: kölgə iqtisadiyyatı, vergidən yayınma, monetar yanaşma, nağd 

vəsaitlər,reqressiya modeli, büdcə gəlirlərinin şaxələndirilməsi 
 

1. Giriş 

Kölgə iqtisadiyyatının ölçülməsi olduqca mürəkkəb məsələdir. Belə ki, 

kölgədə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin rəsmi iqtisadiyyata cəlb 

edilməsi, o cümlədən onların aşkarlanaraq uçota salınması həmin sahibkarlıq 

subyektləri üçün arzu olunan hallar deyil. Bu səbəbə görədə onlar fəaliyyətləri-

nin nəzarətsiz zonada qalması üçün bütün mümkün mexanizmlərdən istifadə 

edirlər. Vergi orqanları üçün isə vergi mükəlləfiyyəti olan şəxslərin tam şəkil-

də müəyyənləşdirilməsi, habelə audit edilməsi məhdud vaxt və resurslar çərçi-

vəsində mümkün deyildir. Bununla əlaqədar olaraq, kölgə iqtisadiyyatının 

miqyasının qiymətləndirilməsi üçün bir neçə eknometrik modellər və monetar 

yanaşmalar mövcuddur ki, bu hesablamalarda öz növbəsində təxminedici nəti-

cələr əldə edir.   

Kölgə iqtisadiyyatı iqtisadi ədəbiyyatlarda bir neçə oxşar terminlərlə 

əvəzlənir. Gizli iqtisadiyyat, müşahidə olunmayan iqtisadiyyat, qeyri-rəsmi 

iqtisadiyyat və qara iqtisadiyyatı buna misal göstərmək olar (1). Ümumiyyətlə,  

kölgə iqtisadiyyatı dedikdə ümumi daxili məhsulun (ÜDM) rəsmi 

hesablanan hissəsindən kənarda qalan iqtisadi fəaliyyət başa düşülür. Kölgə 

iqtisadiyyatının fundamental strukturunu daha dərindən anlamaq məqsədilə 

onu 4 istiqamətə bölmək olar. 1) Qanuni fəaliyyətdən gəlirlərin bilərəkdən 

gizlədilməsi: Bu adətən vergi və sosial öhdəliklərdən tam yayınmaq məqsədilə 

potensial vergi ödəyicisinin vergi orqanında qeydiyyata durmaması nəticəsində 

baş verir.  
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Həmçinin, vergi ödəyicisinin dövlət büdcəsi qarşısındakı öhdəliklərini qismən 

yerinə yetirmək üçün gəlirlərinin bir qismini gizlətməsi kölgə iqtisadiyyatının 

formalaşmasına zəmin yaradır. Təsərrüfat subyektlərində əmək müqaviləsi ol-

madan işçilərin muzdlu işə cəlb olunması kölgə iqtisadiyyatında geniş yayılmış 

praktikadır. 2) Qanunla qadağa olunmuş fəaliyyətdən dövriyyələrin gizlədil-

məsi: Narkotik ticarəti və insan alveri, habelə istehsalı lisenziya tələb edən, la-

kin lisensiyasız fəaliyyətlə məşğul olan subyektlər kölgə iqtisadiyyatının digər 

komponentidir. 3) Ev təsərrüfatlarının istehlak məqsədilə istehsal etdiyi məh-

sullar və xidmətlər: Bu fəaliyyət tamamilə qanunidir, gizlədilməsinə heç bir 

ehtiyac yoxdur, lakin ev təsərrüfatları arasında olan əməliyyatlar müşahidə 

oluna bilmədiyinə görə milli hesablar sistemində qeyd olunmur. 4) Kölgə iqti-

sadiyyatının sonuncu seqmenti milli hesablar sisteminin uçotundan məsul olan 

müvafiq qrumların statistik hesabatları düzgün aparmaması və ya hesabatlılığı 

təmin edərkən yalnış praktikadan istifadə etməsi, eləcə də hər hansı fəaliyyətin 

əhəmiyyətinin düzgün qiymətləndirməyərək ümumiyyətlə həmin fəaliyyəti nə-

zərə almaması ola bilər (2).     

Kölgə iqtisadiyyatı və onun əhatə dairəsi qlobal çərçivədə formalaşır və 

bütün ölkələrdə mənfi təsirlərini biruzə verir. Riyazi hesablamalara əsasən 

ehtimal olunur ki, qlobal ÜDM-də kölgə iqtisadiyyatının miqyası 2025-ci ilə 

qədər 2011-ci illə müqayisədə 23% -dən 21%-ə enəcək. Lakin azalma tenden-

siyasının bütün ölkələrdə müşahidə olunmayacağı gözlənilir. Belə ki, sürətlə 

inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 2025-ci ilə qədər gizli iqtisadiyyatın genişlən-

məsi proqnoz olunur  (3). 

2014-cü ilin ortalarından neftin dünya bazar qiymətinin əhəmiyyətli dərə-

cədə aşağı düşməsi 2015-ci ilin fevral və dekabr aylarında ölkədə iki ardıcıl 

devalvasiyanın baş verməsi ilə yadda qaldı. Neftin qiymətinin volatilliyi neft 

ixrac edən ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda ondan asılılığın aradan qaldı-

rılmasını və ya azaldılmasını şərtləndirir. Bununla əlaqədar olaraq, dövlətin 

maliyyə imkanlarını artırmaq və büdcə daxilolmalarını şaxələndirmək son dö-

vrlərdə aktual məsələyə çevrilmişdir. Büdcə gəlirlərinin şaxələndirilməsi həm 

iqtisadiyyatın və ixracın diversifikasiya edilməsindən həm də kölgə iqtisadiy-

yatının əhatə dairəsinin azaldılması və nəticə etibarilə müxtəlif sektorlar üzrə 

gizli iqtisadiyyatda fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərini vergitutma ba-

zasına cəlb etməklə büdcə daxilolmalarını artırmaqdan asılıdır.  Bu məqalədə 

biz Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının kəmiyyət qiymətləndirməsini apar-

maqla onun büdcə gəlirlərinin şaxələndirilməsində və vergitutma bazasının ge-

nişlənməsində rolunu araşdıracağıq.    

2. Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının qiymətləndirilməsi 

 İqtisadi ədəbiyyatlarda kölgə iqtisadiyyatının miqyasının qiymətləndi-

rilməsi ilə əlaqədar bir neçə metodlar mövcuddur. Bunlardan ən çox istifadə 

olunan metod monetar yanaşma metodudur. Monetar yanaşmanın əsas ma-

hiyyəti ondan ibarətdir ki, əməliyyatların rəsmi hesabatlarda qeydə alınmaması 

və vergidən yayındırılması üçün nağd vəsaitlərdən istifadə olunur. Belə ki, 

nağd pulun izlənilməsi çətindir və demək olar ki, qeyri-mümkündur və bu 

səbəbə görədə nağd pul kölgə iqtisadiyyatı üçün əsas vasitə hesab olunur (4).   
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Azərbaycanda ilk dəfə Elşən Bağırzadə monetar yanaşma metodu hesab 

olunan Qutman və ya nağd pul nisbəti metodundan istifadə edərək, 1991-2006-

cı illər ərzində ölkənin gizli iqtisadiyyatının kəmiyyət qiymətləndirməsini 

tədqiq etmişdir (5).  

Bundan başqa, Fredrix Şinayder və Leyandro Medina tərəfindən 1991-

2015-ci illəri əhatə edən dövrdə 158 ölkə üzrə kölgə iqtisadiyyatı MIMIC mo-

deli vasitəsilə qiymətləndirilmişdir. Həmin tədqiqatda Azərbaycan üzrə gizli 

iqtisadiyyatın miqyası təhil olunmuş və illər üzrə dinamikası göstərilmişdir (1).  

Monetar yanaşma metodunun daha mürəkkəb forması kimi qəbul olunan 

Vito Tanzinin valyutaya tələb modelindən ilk dəfə Himayədar Araşdırmalar 

Mərkəzi, Fredrix Şinayder və sonralar Elşən Bağırzadə istifadə edərək 

Azərbaycanda müşahidə olunmayan iqtisadiyatın miqyasını təhlil etmişlər (6). 

Lakin, Tanzi metodu vasitəsi ilə Azərbaycanda qeyri-rəsmi iqtisadiyyatı 

ölçmək məqsədilə aparılmış hər üç tədqiqat 2007-ci ilə qədər dövrü əhatə edir.   

Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının genişlənməsi 2006-cı ildən 

etibarən Baku-Tiflis-Ceyhan neft boru kəmərinin işə düşməsi ilə başlayıb, 

ekspansiya dövrünü əhatə etməklə gizli iqtisadiyyatın kəmiyyət qiymətləndiril-

məsinin yenidən aparılmasına zərurət yaranmışdır.  

Yuxarıda qeyd olunanlarla əlaqədar, biz ən son məlumatlar üzərindən Pe-

ter Qutmanın nağd pul nisbəti metodu və Vito Tanzinin valyutaya tələb mode-

lindən istifadə edərək Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının əhatə dairəsini 

qiymətləndirəcəyik. 

2.1 Nağd pul nisbəti metodu 

 İlkin nəzəri müdəaları  1956-cı  ildə  Cagan  tərəfindən  formalaşdırılan  

və  1977-ci  ildə  Qutmanın  irəli  sürdüyü nağd pul nisbətinə əsaslanan 

monetar yanaşmada dövriyyədə olan nağd pulların tələbli depozitə nisbəti 

kölgə iqtisadiyyatın qiymətləndirilməsində əsas rol oynayır. Belə ki, nağd 

pulun tələbli depozitə nisbətinin artımı gizli iqtisadiyyatda dövr edən nağd 

pulların çoxalması ilə əsaslandırılır. Qutmanın metoduna görə rəsmi ÜDM-də 

kölgə iqtisadiyyatının payının müəyyən etmək üçün qiymətlənirilən dövrdə 

nağd pulun tələbli depozitə nisbətinin minimum dəyəri baza ili kimi götürülür 

və nəzərdə tutulur ki, həmin nisbətin minimum dəyəri aldığı vaxtda ölkədə 

gizlədilmiş iqtisadiyyat yox səviyyəsindədir. Baza ili müəyyənləşdirildikdən 

sonra cari ildəki nağd pulun tələbli depozitə nisbəti tapılır və bu iki dövr 

arasındakı nisbətlərin fərqi kölgə iqtisadiyyatında dövr edən nağd pulların 

həcmini müəyyənləşdirmək üçün cari dövrün tələbli depozitinə hasil edilir. 

Sonda isə gizli iqtisadiyyatda dövr edən nağd vəsaitlər valyutanın tədavül 

sürətinə vurularaq kölgə iqtisadiyyatının həcmi müəyyənləşdirilir.  

Qutman  metodunun  mənfi cəhəti ondan ibarətdir ki, dövriyyədə olan 

nağd pulların artımı zamanı iqtisadi inkişaf, inflyasiya göstəricisi və banklara 

olan inamın azalması faktoru nəzərə alınmır. Bundan başqa, pulun  tədavül  

sürətinin  hər iki sektorda eyni olması, eləcə də mübahisə mövzusu olan “baza 

ili” anlayışı metodun əsas mənfi tərəfləridir (5).  

Nağd pul nisbəti metodunun hipotezi aşağıdakı kimidir. 
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 Pulun tədavül sürəti ÜDM-in pul təklifinə (M1) nisbəti formasında hesabla-

nır və nəzərdə tutulur ki, rəsmi və qeyri-rəsmi iqtdisadiyyatda pulun tədavül 

sürəti eynidir ( 𝑉𝑜=𝑉𝑢). 

 Dövriyyədə olan nağd vəsaitlər rəsmi və qeyri-rəsmi iqtisadiyyatda istifadə 

olunan pul vəsaitlərinin cəminə bərabərdir (𝐶=𝐶𝑜+𝐶𝑢). 

 (
𝐶

𝐷 
=K) K-nın artımı kölgə iqtisadiyyatının artımı ilə nəticələnir. 

 Baza ilində kölgə iqtisadiyyatının olmadığı nəzərdə tutulur (
𝐶

𝐷 
 = 

𝐶𝑜

𝐷
) və 𝐾𝑜 

ən kiçik dəyər alır.  

 Kölgə iqtisadiyyatında istifadə olunan pullar dövriyyədə olan nağd vəsait-

lərdən rəsmi-iqtisadiyyatda istifadə olunan nağd vəsaitləri çıxmaqla tapılır 

(𝐶𝑢= 𝐶-𝐶𝑜). 

 Nəzərə alsaq ki, kölgə iqtisadiyyatı və rəsmi-iqtisadiyyatda istifadə olunan 

pul=ların dövretmə sürəti eynidir, belə olan halda kölgə iqtisadiyyatında olan 

pul kütləsini tədavül sürətinə hasil etməklə gizli iqtisadiyyatın həcmi müəy-

yənləşdirilir (7). Kölgə iqtisadiyyatının hesablanması düstur 1-də göstərilmiş-

dir. 

 

                                           𝑌𝑢=𝑌0 ×
(𝐶−𝐾0×𝐷)

𝐶+𝐷
=𝑌0 ×

(𝐶−𝐾0×𝐷)

𝑀1
            (1) 

 

      𝑌𝑢 − ÜDM (kölgə iqtisadiyyatı) 

      𝑌0- ÜDM (rəsmi iqtisadiyyat) 

  Cədvəl 1. (Baza ili 1992, 𝑲𝒐=0.8) mln manat 

 

İllər 

Banklar

dan 

kənar 

nağd pul 

dövriyyə

si (M(0) 

və ya C) 

Tələbli 

depozitl

ər 

C/D ÜDM 

Rəsmi 

iqtisadiyya

tda dövr 

edən nağd 

pullar 

(K0*D) 

Gizli 

iqtisadiyyatda 

dövr edən 

nağd vəsaitlər 

Cu=(C-Co) 

Tədav

ül 

sürəti 

Kölgə  

iqtisadiyya

tı 

ÜDM-də kölgə 

iqtisadiyyatının 

payı 

1991 0,6 0,1 6 0,5 0,1 0,5 1 0,4 74% 

1992 0,8 1 0,8 4,8 0,8 0,0 3 0,0 0% 

1993 7,7 6,1 1,3 31 5 3 2 6 20% 

1994 55,2 25 2,2 375 20 35 5 164 44% 

1995 120 65 1,9 2 134 52 69 12 794 37% 

1996 173 62 2,8 2 733 49 124 12 1 441 53% 

1997 234 73 3,2 3 158 59 175 10 1 800 57% 

1998 185 55 3,3 3 441 44 141 14 2 017 59% 

1999 227 51 4,5 3 775 41 187 14 2 533 67% 

2000 270 46 5,9 4 718 36 234 15 3 493 74% 

2001 294 44 6,7 5 316 35 259 16 4 077 77% 

2002 334 60 5,6 6 063 48 286 15 4 406 73% 

2003 408 92 4,5 7 147 73 335 14 4 789 67% 

2004 478 180 2,7 8 530 144 334 13 4 337 51% 

2005 547 200 2,7 12 523 160 387 17 6 482 52% 

2006 1 311 528 2,5 18 037 423 889 10 8 714 48% 

2007 2 714 908 3,0 26 815 727 1987 7 14 711 55% 

2008 4 146 959 4,3 40 137 767 3379 8 26 562 66% 

2009 4 175 1 065 3,9 34 579 852 3323 7 21 928 63% 

2010 5 456 1 263 4,3 41 575 1 010 4445 6 27 506 66% 

2011 7 158 1 638 4,4 50 069 1 310 5848 6 33 288 66% 

2012 9 257 1 865 5,0 54 744 1 492 7764 5 38 216 70% 

2013 10 459 2 278 4,6 58 182 1 823 8636 5 39 449 68% 

2014 10 152 2 678 3,8 59 014 2 142 8010 5 36 843 62% 

2015 4 776 2 121 2,3 54 380 1 697 3079 8 24 275 45% 

2016 6 377 2 583 2,5 60 425 2 067 4310 7 29 066 48% 

2017 7 490 3 054 2,5 70 135 2 443 5047 7 33 571 48% 

2018 7 601 4 673 1,6 79 797 3 739 3863 7 25 112 31% 
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 Yuxarıdakı cədvəldən göründüyü kimi, C/D və ya 𝐾𝑜 ən kiçik dəyərə 

1992-ci ildə malik olur və bu səbəbə görədə həmin il baza ili hesab olunur. 

Qutman metoduna əsasən Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının ən yüksək 

göstəricisi rəsmi ÜDM-in 77%-ni təşkil etməklə 2001-ci ildə qeydə alınıb. 

2018-ci ildə kölgə iqtisadiyyatı rəsmi ÜDM-in 31%-ni təşkil etməklə 1993-cu 

ildən sonra ən aşağı qiymət almışdır.  

 Qiymətləndirilən dövrü 3 hissəyə bölmək olar. 1) 1991-2006-cı il: 

müstəqilliyin ilk illərindən Bakı-Tiflis-Ceyhan boru xəttinin işə düşməsinə 

qədər və ya fiskal ekspansiyanın baş vermədiyi dövr. Bu mərhələdə kölgə 

iqtisadiyyatın 16 il üzrə orta göstəricisi 53% təşkil edir. 2) 2007-2014-cü il: 

Fiskal genişlənmə və ya  “bum” dövrü. İkinci dövr dünya bazarında neftin 

qiymətinin kəskin düşməsi ilə əlaqədar sona çatır. Bu mərhələ kölgə 

iqtisadiyyatının orta göstəricisi 65% təşkil edir. 3) 2015-ci ildən 2018-ci ilə 

qədər: 2015-ci ildə ölkədə iki ardıcıl devalvasiya baş verdi və nəticədə 

iqtisadiyyatda müəyyən durğunluqlar yarandı. 2016-cı ildə ölkə 

iqtisadiyyatının strateji yol xəritəsinin hazırlanması və bu sahədə islahatların 

həyata keçirilməsi iqtisadiyyatı müəyyən qədər oksigenlə təmin etdi, nəticədə 

iqtisadi artım bərpa olundu. Müsbət haldır ki, qiymətləndirmənin üçüncü 

dövründə əvvəlki dövrlərlə müqayisədə kölgə iqtisadiyyatının miqyası azalmış 

və ortalama rəsmi ÜDM-in 43%-ni təşkil etmişdir.  

 Fredrix Şinayder və Leyandro Medina tərəfindən 158 ölkə üzrə MIMIC 

modeli vasitəsi ilə aparılan tədqiqatda 1991-2015-ci illər üzrə Azərbaycanda 

kölgə iqtisadiyyatının ÜDM-də orta çəkisi 52% təşkil etmişdir (1). Həmin dövr 

üzrə təhlil etdiyimiz Peter Qutmanın nağd pul nisbəti metodunda isə müşahidə 

olunmayan iqtisadiyyatın ÜDM-də orta çəkisi  56% olmuşdur.    

 Kölgə iqtisadiyyatının miqyası müəyyənləşdikdən sonra növbəti addım 

vergidən yayınmanın miqdarının tapılmasıdır. Vergidən yayınmanın həcminin 

qiymətləndirilməsi aşağıdakı düstur 2-də göstərilmişdir.  

  

                             𝑉𝑦 =   𝑌𝑢 ×
Ty

  Y0
                                         (2) 

 

Vy −Vergidən yayınma 

Yu −ÜDM (kölgə iqtisadiyyatı) 

Ty −Vergi daxilolmaları  

Y0 −ÜDM (rəsmi iqtisadiyyat) 

Qrafik 1. Azərbaycanda vergidən yayınmanın illər üzrə dinamikası  
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Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsinin və Mərkəzi Bankın məlumatları 

əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

 Yuxarıdakı qrafikdən göründüyü 1991-2006-cı illəri əhatə edən dövrdə 

vergidən yayınmanın miqdarı 16 il üzrə 6.4 milyard manat və ya orta illik 

vergidən yayınma 400 milyon manat təşkil etmişdir. 2007-2014-cü illəri əhatə 

edən qiymətləndirmənin ikinci dövründə Qutman metoduna əsasən 8 il üzrə 

33.6 milyard manat və ya orta illik vergidən yayınma 4.2 milyard manat 

ehtimal olunur. Vergidən yayınmanın ən yüksək səviyyəsi 5.2 milyard manat 

təşkil etməklə 2013-cü ildə qeydə alınmışdır. Son dörd ildə isə vergidən 

yayınmanın miqdarı 16.1 milyard manat olmuşdur. 2018-ci ildə kölgə 

iqtisadiyyatının miqyası 2017-ci il ilə müqayisədə 48%-dən 31%-ə düşmüşdür. 

Buna müvafiq olaraq vergidən yayınma 4.5 mlrd manatdan 3.3 mlrd manata 

enmiş və ya 26% azalmışdır.  

 

 2.2 Valyutaya tələb modeli 

1980-ci ildə Vito Tanzi Amerika Birləşmiş Ştatlarının gizli iqtisadiyyatını 

qiymətləndirmək məqsədilə monetar yanaşmanın daha mürəkkəb forması 

hesab olunan valyutaya tələb modelindən istifadə edərək 1929-1976 illər üzrə 

ölkədə kölgə iqtisadiyyatının əhatə dairəsini təhlil etmişdir (8). 

Modelin fərziyyəsi ondan ibarətdir ki, kölgə iqtisadiyyatı yüksək vergi 

dərəcələri səbəbindən yaranır və dövriyyədə olan nağd pullar qeyri-rəsmi 

iqtisadiyyatı formalaşdıran əsas vasitədir. Buna görədə nağd pula tələb artıqca 

kölgə iqtisadiyyatının miqyasının da artması gözlənilir. Dövriyyədə olan nağd 

pulların çoxalmasına iqtisadi artım, habelə əmanət faizlərinin  aşağı düşməsi 

təsir etdiyinə görə sərbəst dəyişənlər kimi modelə daxil edilmişdir. Tanzi 

metoduna əsasən kölgə iqtisadiyyatının yaranmasına yalnız yüksək vergi 

dərəcələri səbəb olduğuna görə vergi yükünün olmadığı zaman nağd pullara 

tələb ilə vergi yükünün olduğu vaxtda nağd pullara tələb arasındakı fərq 

müşahidə olunmayan iqtdisadiyyatda dövr edən nağd pullar kimi nəzərdə 

tutulur (8,9).   
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Tanzi metodunun bir neçə mənfi cəhətləri mövcuddur. Belə ki, kölgə 

iqtisadiyyatında bütün əməliyyatlar nağd pulla aparılmır. Arne Isachsen və 

Steinar Stromun 1980-ci ildə Norveç iqtisadiyyatı üzrə həyata keçirdiyi 

tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, kölgə iqtisadiyyatında əməliyyatla-

rın təxminən 80%-i nağd şəkildə aparılır. Bu səbəbə görədə, barter əməliy-

yatları iqtisadi əməliyyatlarda nəzərə alındığı zaman müşahidə olunmayan 

iqtisadiyyatın həcmi daha böyük olar. 

Valyutaya tələb modelində kölgə iqtisadiyyatının yaranmasının yeganə 

səbəbi kimi yüksək vergi dərəcələrinin göstərilməsi metodun digər mənfi tərəfi 

kimi qeyd olunur. Belə ki, qanunvericiliyin mürəkkəbliyi, vergi ödəyicilərinin 

davranışı, vergi əxlaqı kimi digər səbəblər kölgə iqtisadiyyatının miqyasına 

təsir edir. Werner Pommerehne və Friedrich Schneierin 1985-ci ildə ABŞ üçün 

apardıqları tədqiqatda vergi qanunvericiliyin mürəkkəbliyi, vergi əxlaqsızlığı 

(tax immorality), minimum əmək haqqı kimi faktorlarda modelə sərbəst 

dəyişənlər kimi daxil edilmişdir. Nəticədə, kölgə iqtiasdiyyatının 60-70%-nin 

vergi yükü hesabına baş verdiyi üzə çıxmışdır. Bundan başqa, rəsmi və qeyri-

rəsmi iqtisadiyyatda pulun dövriyyə sürətinin eyni olmasıda bəzi tədqiqatçılar 

tərəfindən tənqidlə qarşılanır (10). 

Yuxarıda qeyd olunan tənqidlərə baxmayaraq, Tanzi metodu vasitəsilə 

kölgə iqtisadiyyatının miqyasının qiymətləndirilməsi üçün zəruri məlumatların 

əlçatan olması bu sahənin tədqiqatçıları tərəfindən hal-hazıradək ən çox 

müraciət olunan model hesab olunur.   

Azərbaycanda gizli iqtisadiyatın həcmini müəyyənləşdirmək üçün 

çoxdəyişənli xətti reqressiya əsaslanan valyutaya tələb modelindən istifadə 

edəcəyik. Modelin funksiyası aşağıdakı kimidir.  

    𝐶𝐶/𝑀2 = 𝐵0 + 𝐵1(𝑉 𝑌)⁄ + 𝐵2𝑌𝑎 +..+𝐵3𝐷𝑓+𝐵4(𝐶𝐶 𝑀2)𝑡−1⁄ + 𝜀      (3) 

 

         𝐶𝐶=dövriyyədə olan nağd vəsaitlər 

          𝑀2=𝑀1+müddətli depozitlər 

          𝑉= vergi daxilolmaları 

          𝑌= Ümumi daxili məhsul (ÜDM) 

          𝑌𝑎=Adambaşına düşən real ÜDM 

          𝐷𝑓 =Müddətli depozitlərin real faiz dərəcələri (nominal faiz dərəcəsi –

infilyasya dərəcəsi) 

Modelin asılı dəyişəni dövriyyədə olan nağd vəsaitlərin  𝑀2 pul kütləsinə 

nisbəti götürülmüşdür. Sərbəst dəyişənlər isə vergi daxilolmalarının ÜDM-ə 

nisbəti, adambaşına düşən real ÜDM, müddətli depozitlərin real faiz dərəcələri 

və asılı dəyişənin gecikdirilmiş dəyəridir. Aşağıda modelə daxil edilmiş 

dəyişənlərin nəzəri cəhətdən əsaslandırılması qeyd olunmuşdur.  

Nəzərə alsaq ki, valyutaya tələb modelinin fərziyyəsində vergi daxilolma-

ları artıqca vergi ödəyiciləri nağd vəsaitlərdən istifadə etməklə vergidən 

yayınmağa meyilli olurlar və belə olan halda nağd vəsaitlərə tələb artdığına 

görə dövriyyədə olan nağd vəsaitlərin  𝑀2  pul kütləsinə nisbətinin artması 

gözlənilir. Bununla əlaqədar olaraq, modelin asılı olmayan dəyişənlərindən 
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olan vergi daxilolmalarının ÜDM-ə nisbətinin dəyəri (𝑉 𝑌)⁄  asılı dəyişənlə 

(𝐶𝐶/𝑀2) müsbət korrelyasiyada olması nəzərdə tutulur.   

Yüksək sosial-iqtisadi inkişafın əsas göstəricisi hesab olunan adambaşına 

düşən real ÜDM-in (𝑌𝑎)  artımı dövriyyədə olan nağd pulların miqdarını 

artırması gözlənilir.  

Müddətli depozitlərin real faiz dərəcələrinin (𝐷𝑓)  yüksək olması nağd 

pulları sərəncamda saxlamağın alternativ xərclərinin qaldırır və nəticədə nağd 

vəsaitlərə tələb azalır. Nəticə etibarilə, real faiz dərəcələrinin artımı dövriyyədə 

olan nağd pulların həcmini aşağı salır.  

Dövriyyədə olan nağd vəsaitlərin  𝑀2 pul kütləsinə nisbətinin gecikdiril-

miş dəyəri (𝐶𝐶 𝑀2)𝑡−1⁄  cari ildə nağd pul dövriyyəsinin əvvəlki illə əlaqəsini 

tapmaq üçün modelə daxil edilmişdir.  

Valyutaya tələb modelinin metodologiyası nəzərdən keçirildikdən sonra 

kölgə iqtisadiyyatını və vergidən yayınmanı hər il üzrə müəyyən etmək üçün 

yuxarıdakı reqressiya modeli vergi ilə birlikdə (𝐶𝐶 𝑀2)𝑣⁄  və vergisiz 

(𝐶𝐶 𝑀2)𝑧⁄  qiymətləndirilir. Bu iki qiymətləndirmə arasındakı fərq vergidən 

yayınmaq üçün sərəncamda qalan nağd vəsaitləri proqnoz edir və gizli 

iqtisadiyyatda dövr edən nağd vəsaitlər hesab olunur. Kölgə iqtisadiyyatında 

dövr edən nağd pulların müəyyən olunması düsturu aşağıdakı kimidir.  

Kölgə iqtisadiyyatındakı nağd pullar= ((𝐶𝐶 𝑀2)𝑣⁄  - (𝐶𝐶 𝑀2)𝑧⁄ )× 𝑀2           (4) 

    (𝐶𝐶 𝑀2)𝑣⁄ = 𝐵0 + 𝐵1(𝑉 𝑌)⁄ + 𝐵2𝑌𝑎 +..+𝐵3𝐷𝑓+𝐵4(𝐶𝐶 𝑀2)𝑡−1⁄  

     (𝐶𝐶 𝑀2)𝑧⁄  = 𝐵0 + 𝐵2𝑌𝑎 +..+𝐵3𝐷𝑓+𝐵4(𝐶𝐶 𝑀2)𝑡−1⁄  

Kölgə iqtisadiyyatındakı nağd  pullar=((𝐵0 + 𝐵1(𝑉 𝑌)⁄ +
𝐵2𝑌𝑎 +..+𝐵3𝐷𝑓+𝐵4(𝐶𝐶 𝑀2)𝑡−1⁄ )-            (𝐵0 +

𝐵2𝑌𝑎 +..+𝐵3𝐷𝑓+𝐵4(𝐶𝐶 𝑀2)𝑡−1⁄ )) × 𝑀2 

 2.2.1 Empirik nəticə 

 «Eviews 10» ekonometrik proqram təminatı vasitəsilə valyutaya tələb 

modeli ən kiçik kvatratlar üsulu ilə qiymətləndirilmişdir.   

  𝐶𝐶/𝑀2=0.50-1.07(𝑉 𝑌)⁄ -1.62(𝑌𝑎)- 0.04(𝐷𝑓)+0.55(𝐶𝐶 𝑀2)𝑡−1⁄   

 Modelin ilk şərtlərindən biri dəyişənlərin stasionarlıq şərtidir. ADF 

testi dəyişənlərin 95% inamla stasionarlığı inkar etmir. Modeli ən kiçik kvad-

ratlar üsulu qiymətləndirilməsi nəticəsində asılı olmayan dəyişənlərin təsiri 

müəyyənləşmişdir. Reqressiya qalıqları stasionardır. Bu isə modelin stabil ol-

duğunu göstərir. Durbin –Uatson statistikasının 2-yə yaxın olması qalıqlarda 

avto-korrelyasiya olmadığını göstərir. R-kvadratının 87% təşkil etməsi modelə 

daxil edilmiş müstəqil dəyişənlərin adekvatlığını göstərir (11). Bundan başqa 

modelin və onun dəyişənlərinin əmsallarının stabilliyini qiymətləndirmək 

məqsədilə «CUSUM» və «Recursive coefficients» testləri həyata keçirilmişdir.  

 Qrafik 2. Modelin qalıqlarının normallığını qiymətləndirən «Residuals» 

testinin nəticəsi 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

                                                           

   

 

 

 

 

 

36 

-.08

-.04

.00

.04

.08

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

Residual Actual Fitted  
Qrafik 3. Modelin stabilliyini qiymətləndirən «CUSUM» testinin nəticəsi 
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Qrafik 3.1 Modelin stabilliyini qiymətləndirən «CUSUM» kvadrat testinin 

nəticəsi 
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Qrafik 4. Modelin dəyişənlərinin əmsallarının  stabilliyini qiymətləndirən 

«Recursive coefficients» testinin nəticəsi 
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 1995- 2018-ci illərin məlumatları əsasında qurulmuş reqressiya 

tənliyinin bütün şərtləri test edilmiş və modelin adekvatlığı təsdiq olunmuşdur. 

Bundan sonra, modelin dəyişənlərin əmsalına baxdıqda məlum olur ki, tənliyə 

sərbəst dəyişən kimi daxil edilmiş müddətli depozitlərin real faiz dərəcələrinin 

(𝐷𝑓)  və dövriyyədə olan nağd vəsaitlərin  𝑀2  pul kütləsinə nisbətinin 

gecikdirilmiş dəyərinin (𝐶𝐶 𝑀2)𝑡−1⁄  əmsalları gözləntilərə uyğun nəticə ver-

mişdir. Lakin, valyutaya tələb modelinin kölgə iqtisadiyyatını qiymətləndir-

mək və ya gizli iqtisadiyyatın miqyasını müəyyən etmək üçün əsas parametri 

hesab olunan vergi daxilolmalarının ÜDM-ə nisbətinin dəyəri (𝑉 𝑌)⁄  asılı də-

yişənlə (𝐶𝐶/𝑀2) müsbət vektorda hərəkət etməsi gözləntisi özünü doğ-

rultmadı. Belə ki, qeyd olunan sərbəst dəyişənin əmsalının -1.07 təşkil etməsi 

vergi daxilolmalarının ÜDM-ə nisbətinin dəyəri (𝑉 𝑌)⁄  artıqdca dövriyyədə 

olan nağd vəsaitlərin azalması nəticəsinə gətirib çıxarır. Bu isə Vito Tanzinin 

valyutaya tələb modelinin əsas hipotezi hesab olunan vergi daxilolmaları artıq-

ca dövriyyədə olan nağd pullara tələb yüksəlir və nağd vəsaitlər kölgə iqtisa-

diyyatının əsas vasitəsidir prinsipi ilə uyğunlaşmır. Valyutaya tələb modelinə 

əsasən Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının müəyyənləşdirilməməsinin səbəbi 

iqtisadi genişlənmə dövründə ölkənin fiskal siyasətinin pro-tsiklik istiqamətdə 

olmasıdır (12). Daha aydın desək, bum dövründə dövlət xərclərinin ekspansi-

yası (bu zaman dövriyyədə olan nağd vəsaitlər çoxalır) və büdcənin vergi da-

xilolmalarının azalması, resessiya dövründə isə xərclərin azalması (bu zaman 

dövriyyədə olan nağd vəsaitlər azalır) və vergi daxilolmalarının artımı dövriy-

yədə olan nağd pul kütləsi ilə vergi daxilolmarı arasında mənfi korrelyasiyaya 

gətirib çıxarmışdır. Aldığımız nəticənin düzgünlüyünü yoxlamaq məqsədilə, 
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əvvəllər Azərbaycanda Tanzi metodu vasitəsilə tədqiqatlar aparmış Himayədar 

Araşdırmalar Mərkəzi, Fredrix Şinayder və Elşən Bağırzadənin təhlillərinə 

nəzər salınmışdır. Məlum olmuşdur ki, Himayədar Araşdırmalar Mərkəzinin 

1995-2002-ci illəri əhatə edən tədqiqatında Azərbaycanda gizli iqtisadiyyat 

rəsmi ÜDM-in ortalama  86%-ni, Fredrix Şinayderin 1999-2005-ci illər üzrə 

araşdırmasında gizli iqtisadiyyat rəsmi ÜDM-in ortalama 60.6%-ni,  Elşən 

Bağırzadənin 1996-2007-ci illəri əhatə edən tədqiqatında gizli iqtisadiyyat 

rəsmi ÜDM-in ortalama 67%-ni təşkil etmişdir (6). Qeyd olunan hər üç 

tədqiqat üzrə Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının yüksək səviyyədə müaşhidə 

olunması araşdırmaların 1996-2007-ci illəri əhatə etməsi və bu dövr üzrədə 

dövriyyədə olan nağd pul kütləsi ilə vergi daxilolmaları arasındakı 

korrelyasiyanın müsbət vektorda olmasıdır.  

 3. Kölgə iqtisadiyyatı və büdcə gəlirlərinin şaxələndirilməsi 

 Kölgə iqtisadiyyatının dinamikasının artması dövlətin vergi gəlirlərinin 

əhəmiyyətli səviyyədə azalmasına səbəb olur. Daha dəqiq desək, dövlət 

xərclərinin artımı ümumi iqtisadiyyatı (rəsmi və qeyr-rəsmi iqtisadiyyat) əhatə 

edir, dövlət gəlirləri isə yalnız rəsmi-iqtisadiyyatda  bəyan edilən vergi 

daxilolmalarından formalaşır, belə olduğu halda kölgə iqtisadiyyatının artımı 

rəsmi iqtisadiyyatı üstələdiyi zaman dövlətin fiskal vəziyyətində ciddi 

çətinliklər yaranır və dövlət fiskal defisitlə üzləşir (13). Nəzərə alsaq ki, nağd 

pul nisbəti metoduna əsasən son 10 ildə kölgə iqtisadiyyatında itirilən vergi 

daxilolmalarının həcmi 42 milyard manatdan çoxdur, gizlədilmiş iqtisadiyyatın 

dinamikasının azaldılmasının dövlətin maliyyə resurslarının genişləndirilməsi 

üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu dərk etmiş olarıq.  

 Bundan başqa, mikroiqtisadi səviyyədə gizli iqtisadiyyat bazar iştirak-

çıları arasında qeyri-sağlam rəqabətə yol açır. Belə ki, kölgə iqtisadiyyatında 

fəaliyyət göstərən müəssisələr qanunvericilik çərçivəsində hərəkət etmədikləri-

nə görə vergidən yayınırlar və nəticədə məhsul və xidmətlərin satışı zamanı 

bazara daha aşağı qiymətə əmtəə və xidmətlər təklif edirlər. Bu zaman fəaliy-

yətlərini qanuni yolla həyata keçirən sahibkarlar ədalətsiz rəqabətlə üzləşirlər. 

Nəticədə qeyri-sağlam rəqabətə rast gələn sahibkarlıq subyektləri bazarda öz 

mövqelərini qoruyub saxlaya bilmirlər və bazardan çıxmaq məcburiyyətində 

qalırlar. Bununla da  dayanıqlı iqtisadiyyat üçün vacib element hesab olunan 

kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı ciddi problemlərlə üzləşir.      

 Gizlədilmiş iqtisadiyyatda fəaliyyət göstərən müəsissələr və ya sahib-

karlar əldə edilmiş gəlirləri barədə düzgün məlumat vermədiyi səbəbindən 

onların maliyyə resurslarına çıxışları məhdudulaşır. Belə ki, biznes subyektləri 

banklar tərəfindən kreditlə təmin olunduqda yalnız onların rəsmi bəyan olunan 

gəlirlərinə uyğun kredit məbləği verilir və bu səbəbdən onların maliyyə resurs-

larına çıxış səviyyəsi azalır (14). Buna görədə, kölgə iqtisadiyyatının miqyası-

nın azaldılması büdcə gəlirlərinin şaxələndirilməsində əhəmiyyətli rol oynayan 

kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etməsi üçün həmin subyektlərin kapitallaş-

masında məhdudiyyətləri aradan qaldıracaqdır.  

  Kölgə iqtisadiyyatının miqyasının azaldılması ilə bağlı 2018-ci ilin 

sonlarında vergi siyasətində həyata keçirilən islahatlar əhəmiyyətli addımlar-
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dır. Vergi yükünü azaltmaqla kölgədə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlə-

rinin dövriyyələrinin ağarması üçün və sahibkarlığın inkişafının dəstəklənməsi 

məqsədilə sadələşdirilmiş vergi Bakı şəhərində 4%-dən 2%-ə endirilmişdir. 

Mikro sahibkarlıq subyektləri üçün sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlir 

və mənfəətin 75 faizinin vergidən azad edilməsi, habelə kiçik və orta biznes 

(KOB) klasterinə daxil olan şirkətlərin 7 il müddətinə mənfəət, torpaq və əm-

lak vergilərindən azad edilməsi, eləcə də KOB klasterinə daxil olan şirkətlər 

tərəfindən istehsal və emal məqsədilə texnika və qurğuların idxalı 7 il müddəti-

nə ƏDV-dən azad edilməsi vergi siyasətində həyata keçirilən islahatlara daxil-

dir. 

 Bundan başqa kölgə iqtisadiyyatının azaldılması üçün qeyri-dövlət və 

qeyri-neft sektorda aylıq əməkhaqqı 8.000 manatadək olduqda gəlir vergisinin 

0 dərəcə ilə, əməkhaqqı 8.000 manatdan çox olduqda isə 8.000 manatdan çox 

olan məbləğin 14 faizi vergiyə cəlb olunur. Habelə, istehlakçılar tərəfindən 

pərakəndə ticarət və ya ictimai iaşə fəaliyyəti göstərən şəxslərdən alınmış 

mallara (neft və qaz məhsulları istisna olmaqla) görə nağdsız qaydada 

ödənilmiş ƏDV-nin 15 faizi, nağd qaydada ödənilmiş ƏDV-nin 10 faizi yeni 

məcəlləyə əsasən geri qaytarılır (15). 

4. Nəticə və Təkliflər 

 Kölgə iqtisadiyyatı bütün ölkələrə xas xüsusiyyətdir və qlobal xarakter 

daşıyır. Dünyanın ən yüksək inkişaf etmiş ölkələrində belə qeyri-rəsmi 

iqtisadiyyata rast gəlinir. Bu tədqiqatda biz Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatını 

qiymətləndirmək məqsədilə Peter Qutmanın nağd pul nisbəti metodu və Vito 

Tanzinin valyutaya tələb modelindən istifadə etdik. Nağd pul nisbəti metodu 

vasitəsilə gizlədilmiş iqtisadiyyatın həcmi illər üzrə müəyyənləşdirilsədə, 

valyutaya tələb modeli ilə kölgə iqtisadiyyatının miqyasını tapmaq mümkün 

olmamışdır. Bunun səbəbi Azərbaycan iqtisadiyyatının ekspansiyası dövründə 

fiskal siyasətin pro-tsiklik istiqamətdə olmasıdır. 

 2018-ci ildə vergi inzibatçılığında tətbiq olunan yeni yanaşmalar, o 

cümlədən vergi ödəyicilərinin düzgün və tam şəkildə könüllü vergi bəyanna-

mələrinin təqdim etmələrinin dəstəklənməsi, eləcə də zəruri hesab edilməyən 

vergi nəzarəti tədbirlərinin saylarının  dəfələrlə azaldılması və riskli vergi 

ödəyicilərinin audit seçiminin təkmil risk modelləri əsasında qurulması 

kölgədən işıqlığa doğru atılmış önəmli addımlardır. Bunun müsbət nəticəsi 

kimi 2018-ci ildə kölgə iqtisadiyyatı rəsmi ÜDM-in 31%-ni təşkil etməklə 

1993-cu ildən sonra ən aşağı dəyər almışdır. 

2018-ci ilin sonlarında Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər növbəti 

illərdə  Azərbaycanda qeyri-rəsmi iqtisadiyyatın miqyasını azaltmaqla öz 

müsbət təsirini göstərəcəkdir.  

Bununla belə kölgə iqtisadiyyatı ilə mübarizə davamlı olmalı və müta-

mədi olaraq kölgədə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin qanunverici-

lik çərçivəsində işləmədiklərinin səbəbləri araşdırılmalıdır. Vergi növləri üzrə 

vergi yükləri təhlil olunmalı və lazım olduğu hallarda çevik şəkildə Vergi 

Məcəlləsinə dəyişiklik edilərək vergi yükü azaldılmalıdır. Belə ki, iqtisadiyya-

tın inkişaf və resessiya dinamikasına uyğun fiskal siyasət yürüdülməsi və buna 
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adekvat olaraq vergi tədiyyələri üzrə vergi dərəcəsi təyin olunması arzu 

olunandır. Buna baxmayaraq, öz fəaliyyətlərini yenədə qanun çərçivəsində 

formalaşdırmayan vergi ödəyiciləri vergi nəzərati tədbirləri zamanı ən sərt 

şəkildə cəzalandırılmalıdır.  

 Kölgə iqtisadiyyatının azaldılması və onunla mübarizə iqtisadiyyatda 

sağlam rəqabət yaratmaqla biznes mühitinin təkmilləşdirilməsinə, kiçik və orta 

sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinə və nəticə etiabarilə büdcə gəlirlərinin 

şaxələndirilməsinə gətirib çıxaracaqdır.  

  Sevindirici haldır ki, son dövrlərdə ümumilikdə ölkə üzrə aparılan 

kompleks islahatlar şəffaflaşma proseslərini sürətləndirir, buda nəticə etibarilə 

kölgə iqtisadiyyatını azaldır və dayanıqlı iqtisadi inkişafı təmin edir.  
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РЕЗЮМЕ 

ХАФИЗ ГУЛИЕВ  

МАСШТАБ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

НА ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

Цель исследования - оценка теневой экономики и ее роли в диверсификации 

доходов бюджета в Азербайджане. Методология исследования - метод соотношения 

наличных средств и модель спроса на валюту. Результаты исследования - определены 

масштабы теневой экономики и даны предложения по ее снижению. Ограничения 

исследования - Отсутствие единого метода расчета для оценки масштаба теневой 

экономики и различные модели оценки имеют разные результаты. Практическая 

значимость исследования - возможность использования теневой экономики как 

научного ресурса при определении экономики и сокращение ее масштабов для 

расширения финансовых возможностей государства. Оригинальность и научная новизна 

исследования - теневая экономика рассмотрена с точки зрения монетарного подхода 

после налоговой реформы осуществляемой  в стране в 2018 году. 

Ключевые слова:  теневая экономика, уклонение от уплаты налогов, 

монетарный подход, денежный поток, регрессионная модель, диверсификация доходов 

бюджета 

 

SUMMARY 

HAFIZ GULIYEV  

THE SIZE OF SHADOW ECONOMY IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN AND 

ITS IMPACT ON BUDGET REVENUES 

Purpose-Research of directions for estimating the shadow economy and its role in 

budget revenue diversification. Design/methodology- Currency ratio method and currency 

demand approach. Findings-  The size of shadow economy is identified and some policy 

recommendations are provided to reduce its dimension.  Research limitations- There are 

https://www.stat.gov.az/%20source/finance/
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several models to calculate shadow economy and each model estimates different results. 

Practical implications- can be used as a research source to identify shadow economy and 

reduction of its size for the purpose of increasing government revenues. Originality/value- The 

shadow economy has been researched from monetary approach point of view within 2018 tax 

reforms. 

Key words: Shadow economy, tax evasion, monetary approach, cash, regression 

model, budget revenue diversifications. 
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NAXÇIVAN MR-DA İSTEHSALIN SAHƏLƏRİNİN MÖVCUD DURUMU 

 

Müasir Naxçıvanın iqtisadiyyatında yüksəkkeyfiyyətli sənaye məhsullarının istehsalı 

üzrə ixtisaslaşmış xeyli sayda müəssisələrin fəaliyyət göstərməsi muxtar respublikada 

sahibkarlığa verilən dəstək sayəsində mümkün olub. Yeni istifadəyə verilən müəssisələr üçün 

müasir texnoloji avadanlıqların gətirilib quraşdırılması, daxili bazarın qorunması, yerli 

istehsalçıların işinin stimullaşdırılması sənaye sahəsinin canlanmasına mühüm təsir edən 

amillərdəndir. 

Açar sözlər: Naxçıvan Muxtar Respublikası, sosial-iqtisadi inkişaf, sənaye, istehsal 

sahələri, müəssisələr, sahibkarlığın inkişafı, kredit. Dövlət Proqramları 
 

Müstəqilliyin bərpasından sonrakı illərdə ölkə regionlarının iqtisadi və 

sosial inkişafı Azərbayacan dövlətinin diqqət mərkəzində olmuşdur. Milli 

iqtisadi inkişaf strategiyasının tərkib hissəsi olan regional inkişafa isə 2003-cü 

ildən sonra xüsusi diqqət yetirilmişdir. Mövcud təbii ehtiyatlardan və əmək 

resurslarından tam və səmərəli istifadə etmək əsasında regionların iqtisadi 

inkişafını sürətləndirmək və miqyasını genişləndirmək məqsədilə Azərbaycan 

Respublikasımda dövlət proqramları qəbul olunmuş və həyata keçirilməsi 

ardıcıl təmin edilmişdir. 

Regional dövlət proqramının icrası digər regionlarda olduğu kimi, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında da mühüm 

mərhələ olmuşdur. Keçən dövr ərzində muxtar respublikada genişmiqyaslı 

infrastruktur layihələri gerçəkləşdirilmiş, iqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə 

islahatlar aparılmış, yeni təsərrüfatçılıq sistemi formalaşdırılmışdır. Xüsusən, 

burada  istehsal və sosial sfera sektorunda baş vermiş böyük dönüş və inkişaf 

iqtisadiyyatın tamamilə yenidən qurulmasına və yüksək nəticələrin əldə 

olunmasına təminat vermişdir.  

Müasir texnologiyalarla təchiz olunmuş yeni istehsal müəssisələrinin 

yaradılması, istehsal infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması istehsal məhsu-

lunun dinamik artımını təmin edilib. Qeyd etmək lazımdır ki, son dövrlərdə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında mütərəqqi struktur dəyişiklikləri baş 

vermişdir. Regionda müasir texnologiyalara əsaslanan iri istehsal müəssisələri 

və kompleksləri yaradılmışdır. 

 Son illərdə Naxçıvanda çoxsaylı yüngül və yeyinti sənayesi məhsullarını 

və tikinti materiallarını istehsal edən müəssisələr, geniş aqro-emal sənaye 

kompleksləri də yaradılmışdır. Ərzaq, tikiş - toxucu sənaye müəssisələri isteh-

sal gücləri nəzərə alınmaqla bilavasitə kənd və qəsəbələrdə inşa edilmişdir.  
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Bu, şəhər ilə yanaşı, kənd əhalisinin də işlə təmin olunmasına əlavə im-

kanlar açır, həm də müəssisələrin yerli xammalla təchiz edilməsinə kömək 

edir. Yerli xammaldan istifadə olunması istehsal məhsullarının qiymətlərinin 

də bazarın tələbatına uyğun olaraq tənzimlənməsinə imkan verir. 

Eyni zamanda  muxtar respublikada “Gəmiqaya” Şirkətlər Qpupu, Nax-

çıvan Avtomobil Zavodu,Sement Zavodu, “Badamlı” Mineral Sular Zavodu, 

“Cahan Holdinq” Kommersiya Şirkətlər ittifaqının müəssisələri, “Dizayn” 

MMC-nin müəssisələri, Kərpic Zavodu, Mebel Fabriki, “Sirab” Mineral Sular 

Zavodu, Metalurgiya zavodu, “Danyeri” istehsal və xidmət sahəsi, “Naxçıvan 

Meyvə Tərəvəz Məhsulları” Məhdud Məsuliyyətli,  “Araz-3” Məhdud Məsu-

liyyətli Cəmiyyəti və adlarını qeyd etmədiyimiz digər istehsal müəssisələri 

yüksək standartlar səviyyəsində  məhsul istehsal edirlər. Həmçinin muxtar res-

publikada istehsal müəssisələri tərəfindən yeni yaradılmış slikon yorğan-dö-

şək, və yataq dəsti, açıpan örtüklər, gips, əhəng, məsaməli beton məmulatları, 

unlu-qənnadı məmulatları, çırək, yarma, istehsal sahələri sırasında istixana, çi-

yələkyetişdirmə, heyvandarlıq və balıqçılıq təsərrüfatları da fəaliyyət göstərir. 

Qeyd edək ki, 2018-ci ildə muxtar respublikada 990 milyon 67 min 

manat dəyərində sənaye məhsulu istehsal olunmuşdur ki, bu da əvvəlki ildəki 

göstəricini 1,3 faiz üstələmişdir.   

Sənaye məhsulu istehsalının 96,1 faizi malların, 3,9 faizi isə xidmətlərin 

payına düşmüşdür. İstehsal olunan sənaye məhsulunda özəl sektorun payı 94,7 

faiz təşkil etmişdir. 

 

Sənaye məhsulu istehsalının dinamikası, min manat. 

 
           

2018-ci ildə muxtar respublikada dövlət dəstəyi ilə iqtisadi fəaliyyətin 

müxtəlif sahələrində 50 layihə üzrə istehsal və xidmət obyektləri yaradılmış, 

18 layihə üzrə istehsal və xidmət obyektlərinin yaradılması davam etdirilmiş-

dir.  

        Sənayenin inkişafı üçün bank və kredit təşkilatları tərəfindən təsərrüfat 
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subyektlərinə 2018-ci ildə 5 milyon 172 min manat kredit verilmişdir ki, bu da 

bir il öncəki göstəricidən 9,1 dəfə çoxdur. 

 Müxtəlif sahələr üzrə yeni istehsal müəssisələrinin yaradılması daxili 

bazarda yerli istehsalın çəkisini xeyli artırıb. Bunun nəticəsidir ki, hazırda 

muxtar respublikada fəaliyyəti bərpa edilmiş və ya yenidən qurulmuş istehsal 

müəssisələrində məhsula olan tələbat tamamilə yerli istehsal hesabına ödənilir. 

Bu, idxaldan asılılığın ciddi şəkildə azaldılmasına, əhalinin tələbatının keyfiy-

yətli məhsullarla ödənilməsinə şərait yaradıb. 

        Muxtar respublika iqtisadiyyatının aparıcı qüvvəsi olan sahibkarlığın 

inkişafı üçün ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. 2018-ci ildə muxtar respublikada 

sahibkarlara 13 milyon 790 min 800 manat kreditlər verilmişdir. Bu kreditlər-

dən 5 milyon 736 min 400 manatı yeni istehsal sahələrinin yaradılmasına və ya 

genişləndirilməsinə, 8 milyon 54 min 400 manatı isə fərdi sahibkarlığın inki-

şafına sərf olunmuşdur. Bu dövrdə 30 hüquqi və 2320 fiziki şəxs qeydiyyata -

alınmışdır.  

        2018-ci ildə Naxçıvan şəhərində 6-cı Beynəlxalq “Caspian Energy Foru-

mu”nun keçirilməsi muxtar respublikanın sahibkarlıq subyektlərinin tanıdıl-

ması və əlaqələrinin genişləndirilməsi baxımından çox əhəmiyyətli olmuşdur.  

Sahibkarlığa göstərilən diqqət və qayğının nəticəsidir ki, bu gün muxtar 

respublikada 383 növdə məhsul istehsal olunur. Bu məhsulların 126 növü 

ərzaq, 257 növü qeyri-ərzaq məhsullarıdır. 108-i ərzaq, 242-si qeyri-ərzaq 

olmaqla, 350 növdə məhsula olan tələbatın tamamilə yerli imkanlar hesabına 

ödənilməsi təmin edilmişdir.  

          2018-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq əməkhaqqının məbləği 

429,9 manat təşkil etmişdir ki, bu da 2017-ci ilin müvafiq dövründəki göstər-

icidən 3,2 faiz çoxdur.  

        Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı il 11 yanvar 

tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın 

icrası muxtar respublikada işaxtaranların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi-

nə, səmərəli məşğulluğun və özünüməşğulluğun təmin edilməsinə, əmək ba-

zarının tələbinə uyğun peşə hazırlığının təşkilinə geniş imkanlar yaratmışdır.  

          2018-ci ildə muxtar respublikada 2827 yeni iş yeri yaradılmışdır ki, 

bunun da 2782-si və ya 98,4 faizi daimi iş yerləridir. 

Müasir zaanda diqqətdə saxlanılan ən mühüm məsələlər komunal xid-

məti  və sosial infrastrukturun təminatı və keyfiyyətinin yüksəldilməsi, proritet 

sahələrə irihəcmli investisiyaaların yönəldilməsi nəticəsində yeni iş yerlərinin, 

müəssisələrinin açılmasıdır. Bütün bunların isə həyat səviyyəsinin yüksəldil-

məsinə, yoxsulluğun nəticələrinin aradan qaldırılmasına və əhalinin məşğul-

luğunun təmin edilməsinə müsbət təsir edir. 

Yeni iş yerlərinin yaradılması, insanları layiqli iş yerləri ilə təmin edil-

məsi muxtar respublikada işsizliyin aradan qaldırılmasına,məşğul əhalinin sa-

yının artırılmasına gətirib çıxarmışdır 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə  istər yeni açılmış iş yerləri, istər 

həmin iş yerlərində istehsal olunan məhsullar, istər o sənaye sahələrində 
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çalışan işçilər, istərsə də açılmış yeni iş yerlərində çalışan işçilərin orta aylıq 

əmək haqqı məşğulluq səviyyəsinin artması, işsizliyin aradan qaldırılması, 

yoxsulluğun minmuma endirilməsi ilə yanaşı sosial - iqtisadi inkişafa  daha da 

dərindən təkan verir  və ən əsası əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə 

xidmət edir. 
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РEЗЮМЕ 

МАДИНА АЛЛАХВЕРДИЕВА 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ В 

НАХЧЫВАНСКОЙ АР 

Большое количество предприятий, специализирующихся на производстве 

высококачественной промышленной продукции в экономике современного Нахчывана, 

стало возможным благодаря поддержке пред принимательства в автономной 

республике. Поставка и установка современного технологического оборудования для 

вновь введенных в эксплуатацию предприятий, защита внутреннего рынка и 

стимулирование работы местных производителей являются важными факторами ожив-

ления промышленного сектора. 

Ключевые слова:  Нахчыванская Автономная Республика, социально-

экономическое развитие, промышленность, производство, предприятия, развитие 

бизнеса, кредит. Государственные программы 

 

SUMMARY 

MADINA ALLAKHVERDIEVA  

CURRENT STATUS OF PRODUCTION FACILITIES IN NAKHCHIVAN AR 

A large number of enterprises specializing in the production of high-quality industrial 

products in the economy of modern Nakhchivan became possible thanks to the support for 

entrepreneurship in the autonomous republic. Delivery and installation of modern 

technological equipment for newly commissioned enterprises, protection of the domestic 

market, and stimulation of the work of local manufacturers are important factors for the revival 

of the industrial sector. 

Key words: Nakhchivan Autonomous Republic, socio-economic development, 

industry, manufacturing, enterprises, business development, credit. Government Programs. 
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TURİZM SFERASININ NƏZƏRİ ASPEKTLƏRİ VƏ İQTİSADİ  

ƏHƏMİYYƏTİ 

 
Turizm milli iqtisadiyyatın vacib sektoru olaraq bir çox ölkələrin əsas gəlir mənbəyidir 

və ölkənin iqtisadi inkişafına, beynəlxalq əməkdaşlığa əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. 

Məqalədə turizmin nəzəri məsələləri və iqtisadi əhəmiyyəti təhlil edilmişdir. 

Açar sözlər: turizm, turizm sistemi, destinasiya, turizm tələbi, turizm təklifi, milli 

turizm, beynəlxalq turizm 

 

Turizm sferasının intensiv inkişafı XX əsrin ikinci yarısından başlayıb. 

Texnika və texnologiyanın, ictimai münasibətlərin sürətli inkişafı, dünya 

bazarında xidmət sferasının mövqelərinin möhkəmlənməsi bu dövr üçün 

səciyəvidir. Turizm biznesi xidmət sferasına aiddir və iqtisadiyyatın elə bir 

sferasıdır ki, onun tədqiqi və inkişafı iqtisadi elmin əsas məsələsinə 

çevrilmişdir. Həqiqətən də turizm XX əsrin fenomenidir, çünki onun 

kütləviliyi  siyasətə, iqtisadiyyata, sosial sferaya və mədəniyyətə aktiv formada 

təsir edir. İqtisadi nöqteyi nəzərdən turizm ölkə iqtisadiyyatının digər sahələri 

ilə, milli iqtisadiyyatın dünya təsərrüfatı ilə  əlaqəsi olan iri iqtisadi sektordur. 

Həmçinin turizm əmtəə və xidmətləri istehsal edərək onu realizə edən iqtisadi 

fəaliyyət  sferasıdır. Hüquqi nöqteyi nəzərdən isə turizm qarşılıqlı 

münasibətlərin və xidmətlərin məcmusu olmaqla kommersiya, peşə səbəblərilə 

bağlı olmayan səyahət edənlərin müvəqqəti və könüllü olaraq yaşayış  yerinin 

dəyişdirilməsidir.   

1993-cü ildə BMT Statistika komissiyası tərəfindən qəbul edilən 

turizmin tərifini Ümumdünya Turizm Təşkilatı (UNWTO) bəyəndi və hal-

hazırda bu tərif beynəlxalq təcrübədə geniş şəkildə istifadə edilir: turizm-insan 

fəaliyyətidir, istirahət, işgüzar və digər məqsədlər üçün, müəyyən dövr ərzində, 

ardıcıl olaraq bir ili keçməməklə, səyahət edən insanların yaşadıqları 

mühitlərindən kənarda olmalarıdır (1, s. 7). ”Turizm haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının qanununda turizm belə tərif edilir: turizm-Azərbaycan 

Respublikası vətəndaşlarının, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 

müvəqqəti olacağı ölkədə (yerdə) ödənişli fəaliyyətlə məşğul olmamaq şərtilə 

istirahət, sağlamlaşdırma, tanış olma, idraki (tarix və mədəniyyət 

sərvətlərindən bəhrələnmə və sair), iş-peşə (vəzifə borclarının icra edilməsi 

istisna olmaqla), idman və dini məqsədlərlə daimi yaşayış yerlərindən 

müvəqqəti getmələridir (səyahətləridir) (2.Maddə 1). 

Bir çox mütəxəssislər turizmə sistem kimi baxırlar. Belə ki, İsveçrə alimi 
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K.Kasparın fikirincə  turizm sisteminin əsasında iki subsistem durur (bax 

şək.1):  

1-ci subsistem turizm subyektidir, bu subsistemə turist xidmətlərini 

istehlak edən turistlər daxildir: 

2-ci subsistem isə turizm obyektidir, bu subsistemə turizm regionu, 

turizm müəsissələri və turizm təşkilatları daxildir  (1.8 s).                                                                 

 
 

 

 

 

 

 
 

Şəkil 1. Turizm sisteminin modeli 
 

Destinasiya – turistlərin tələbatlarına cavab verən müəyyən xidmətləri 

(daşıma, qidalanma, gecələmə, əyləncə və s.) təklif edən və turistlərin 

səyahətlərinin məqsədi hesab edilən ərazidir. 

Çoxbaxışlı sosial-iqtisadi hadisə kimi turizmin bir çox  funksiyaları 

vardır və onların  ən vaciblərini təhlil edək: 

1. Bərpaedici funksiya – rekreasion xidmətlərdən istifadə etməklə, insanın 

fizioloji, psixioloji vəziyyətini, iş qabiliyyətini və sosial aktivliyinin bərpa 

edilməsidir; 

2. İnkişaf funksiyası – turistlərin dünya görüşünü və intelektual səviyyələri-

nin inkişaf etdirilməsi məqsədilə, onları mədəni-idrak və təhsil proqramlarına 

cəlb edilməsidir; 

3. Əyləncə funksiyası – istirahət edənlər üçün əyləncələrin təşkili, bu funksi-

yaya daxildir yerli əhali və ərazilə tanışlıq, konsertlərin, idman və digər tədbir-

lərin  təşkili; 

4. İqtisadi funksiyalar – turistlərə olan tələbatda və turistlərin istehlakında 

özünü göstərir, gəlirliyi, əhalinin məşğulluğunu, əhalinin iş qabiliyyətinin 

bərpasını təmin edir; 

5. Sosial funksiya – əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsidir, büdcənin 

bölgüsü və sərbəst vaxtın istifadə edilməsidir; 

6. İnteqrasiya funksiyası – bu funksiyanın köməyilə beynəlxalq iqtisadi 

münasibətlərin inkişafı, bir sıra beynəlxalq, hökümətlərarası və qeyri-hökümət 

təşkilatlarının və birliklərin yaranması təmin edilir. 

İstənilən fəaliyyəti təsnifləşdirmək üçün, onu tiplərə, növlərə, formalara 

və kateqoriyalara bölmək kifayət edir. Tiplər üzrə turizm daxili (ölkədə daimi 

yaşayan şəxslərin ölkə daxili səyahətləridir), çıxış və ya passiv (ölkədə daimi 

yaşayan şəxslərin başqa ölkələrə səyahətləridir), giriş və ya aktiv (başqa ölkədə 

daimi yaşayan şəxslərin digər ölkələrə, misal olaraq Azərbaycana səyahətləri-

dir) kimi təsnifləşdirilir. Bu tiplər bir-birlərilə uyğunlaşaraq, turizmin kateqori-

yalarını əmələ gətirir. Beynəlxalq, milli, ölkə daxili turizm bu sferanın kateqo-

riyaları hesab edilir. Tiplər üzrə yuxarıda göstərilən təsnifləşdirməylə turizmin 
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kateqoriyalarını uyğunlaşdırsaq aydın olur ki, milli turizmə daxili və çıxış 

turizmi, beynəlxalq turizmə isə giriş və çıxış turizmi aiddir. Ölkə daxili turizm-

lə isə həm ölkə vətəndaşları, həm də ölkəyə gələn əcnəbilər məşğuldurlar. 

Növlər üzrə turizmin təsnifləşdirilməsinin bünövrəsində səyahətlərin məqsəd-

ləri durur. Məqsədlər üzrə turizm rekreasion, müalicəvi, idrak, işgüzar, dini, 

etnik və tranzit növlərə bölünür. Qeyd edilən əsas növlərlə yanaşı əhəmiyyəti 

heçdə az olmayan turizmin təhsil, ekoloji, macəra və ekstremal, şopturizm, 

aqroturizm  növləridə vardır. 

Təşkilati üsuluna görə turizm mütəşəkkil və qeyri-mütəşəkkil formalara 

bölünür. Buraya üçüncü formanı, yəni həvəskar turizmi də əlavə etmək olar. 

Turizm firma və müəssisələri tərəfindən təşkil edilən marşrutlar və proqramlar 

əsasında  turistlərin fərdi və qrup şəkilində sayahətlərinə mütəşəkkil turizm de-

yilir. Əvvəlcədən ödəniş etməklə və razılaşdırılmış şərtlərlə turistlər turları əl-

də edirlər. Turizm  şirkətlərinin vasitəçiliyi olmadan ayrı-ayrı turistlərin və tu-

rist qruplarının səyahətləri qeyri-mütəşəkkil turizm hesab edilir. Səyahətləri tu-

ristlər özləri təşkil edir və yerində təqdim olunan xidmətlərin haqqlarını ödə-

yirlər. Avropada turizmin bu təşkilati üsulu çox populyardır və onun payına sə-

yahətlərin 75%-i düşür. Həvəskar turizm təcrübəli təlimatçının rəhbərliyilə tu-

ristlər tərəfindən sərbəst təşkil edilən yer dəşiymənin aktiv üsullarından istifa-

də etməklə səyahətlərdir. Təlimatçının olması və yer dəyişmənin aktiv xü-

susiyyəti imkan verir ki, həvəskar turizmi qeyri-mütəşəkkil turizmdən ayıraq. 

Dünya iqtisadiyyatında, eyni zamanda ölkələrin milli iqtisadiyatında  

turizmin rolu daimi yüksəlir, yüksək gəlirli və dinamik inkişaf edən sahələrdən 

hesab edilir. Ümumdünya Turizm Təşkilatının (UNWTO) məlumatına əsasən 

dünya investisiyalarının 7%-i, dünya istehlak xərclərinin 11%-i, dünya ÜDM  

6%-i, bütün vergi daxil olamarının 5%-i, iş yerlərinin hər on altıda biri turizm 

sferasının payına düşür (1, s. 14). Həmçinin bu təşkilatın proqnozlarına əsasən  

2010-2030-cu illərdə dünya turizmin orta illik artımı 3,3% təşkil edəcəkdir   

(3, s. 16). Deməli, turizm sektorunun inkişafı ümumilikdə ölkənin və onun 

regionlarının iqtisadi, siyasi, ekoloji, sosial sferalarına  əhəmiyyətli dərəcədə 

təsir edir.  

Turizmin iqtisadi əhəmiyyəti ilk növbədə turistlərin tələbatlarında özünü 

göstərir. Turistlərin yer dəyişməsi, yerləşdirilməsi və qidalanması tələbatları 

əsas turizm tələbatıdır. Müalicə, əyləncə, təəssürat, ünsiyyət və s. tələbatlar 

spesifik tələbatlara aid edilir. Xidmət, mədəni və ticarət müəssisələri tərəfindən  

ödənilən tələbatlar isə turistlərin əlavə tələbatıdır. Milli iqtisadiyyatda turizmin 

iqtisadi funksiyalarından ən vacibi onun iqtisadi gəlirliyidi. Turizm sferasından 

əldə edilən gəlirlər hesabına yeni iqtisadi sahələr yaranır, nəticədə  əhali 

gəlirlərinin artımı təmin edilir və əhalinin rifah səviyyəsini yüksəlir. Deməli 

iqtisadi diversifikasiya turizm sektorunun milli iqtisadiyatdakı digər əsas 

funksiyasıdır. Turizm milli iqtisadiyyatın sahibkarlıq, istehlak və gəlir, valyuta 

və istehsal infrastrukturu  sferalarına ciddi şəkildə təsir edir: Belə ki; 

1. Sahibkarlıq fəaliyyəti sferasına turizmin təsiri – yaradılmış turizm firmaları 

tərəfindən məhsul və xidmətlər müştərilərə  təklif edilir və satılır, əldə edilən 
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gəlirlər hesabına fəhlə və qulluqçulara əmək haqqı ödənilir, səhmdarlar və 

sahibkarlar gəlir əldə edirlər, dövlətə və regiona vergilər ödənilir; 

2. İstehlak və gəlir sferasına turizmin təsiri – turizm əmtəə və xidmətlərin 

əlavə tələbinə təsir edir,bu proses isə öz növbəsində yerli sənaye tərəfindən 

təklif edilən müxtəlif əmtəə və xidmətlərin istehsalına təkan verir. Yerli 

sənayenin məhsul və xidmətlərinin satışının artması ölkənin, regionun 

gəlirlərinin  artmasına gətirib çıxardır. Turizmin hesabına mədəni, əyləncə, 

nəqliyyat müəsssisələri, həmçinin suvenirlərin və turistlərə hesablanmış 

müxtəlif məhsulların istehsalı ilə məşğul olan  sahələr də  inkişaf edir. 

3. Valyuta sferasına turizmin təsiri – xarici valyutanın ölkəyə gəlməsində tu-

rizmin misilsiz rolu vardır. Valyuta ölkəyə bu mənbələr hesabına gəlir: tur-

paketlərin, əlavə xidmətlərin ödənilməsi, turistlərin gündəlik xərclərini ödəmək 

üçün mübadilə məntəqələrində valyutanın milli valyutaya dəyişdirilməsi və s.. 

4. İstehsal infrasturkturu sferasına turizmin təsiri – turizm istirahət müsəssisə-

ləri yaradır və bu müəssisələrin xidmətlərindən həm xarici turistlər həmdə yerli 

əhali yararlanır. Yeni turizm mərkəzlərinin yaranması xidmət, ticarət, əyləncə 

müəssisələrinin  meydana gəlməsinə səbəb olur, yeni yollar və çimərliklər inşa 

edilir, bu isə öz növbəsində ətraf infrastruktura, istehlak bazarına sahibkarlığın 

digər sferalarına müsbət təsir edir. 

Turizm balansının qiymətləndirilməsində turizmin aktiv (turistlərin qə-

bulu) və passiv (turistlərin göndərilməsi) tiplərinin rolu böyükdür. Belə ki, 

müsbət turizm balansı o vaxt olur ki, aktiv turizm passiv turizmi üstəliyir, əgər 

passiv turizm aktiv turizmi üstələyərsə, onda turizm balansı mənfi hesab edilir. 

Deməli xarici turistləri qəbul edən ölkə qazanır. Türkiyə, Misir, Tunis, İspani-

ya, İtaliya, Fransa, ABŞ, və s. kimi ölkələr müsbət turizm balansına malikdir-

lər, çünki dünya turim bazarında bu ölkələrin təbii, tarixi, mədəni potensialı və 

inkişaf etmiş turizm infrastrukturu vardır. Yüksək sosial-iqtisadi inkişafa malik 

olan ölkələrdə isə (Almaniya, Yaponiya, Böyük Britaniya, İsveç, Norveç və s.) 

turizm balansı mənfi qiymətləndirilir. Ümumdünya turizm təşkilatı (UNWTO) 

tərəfindən açıqlanan statistikaya əsasən makroregionlar üzrə gəlmə turizmin 

kəmiyyəti 2018-ci ildə 1,4 mlrd. təşkil etmişdir, bu isə 2017-ci illə müqayisədə 

6% artım deməkdir (bax dioqram 1) (5).  
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Dünya turizm bazarında  Azərbaycanın milli turizm sektorunun imicinin 

yüksəlməsi və ölkəmizin cəlb ediciliyinin artması nəticəsində ölkəmizə 

dünyanın bir çox makroregionlarından  turistlər gəlirlər. Statistik məlumatların 

təhlilinə əsasən, respublikamızda gəlmə turizmin həcmi hər il artır. Belə ki, 

2016-cı ildə turist məqsədləri üçün ölkəmizə 2044 mln. nəfər turist səfər 

etmişdirsə, artıq bu rəqəm 2018-ci ildə 2605 mln. nəfərə çatmışdır, bu isə 561 

min nəfər,  yəni 27%  artım deməkdir (bax cəd.1) (4). 

 

    Cədvəl 1.Azərbaycana gələn turistlərin ölkə mənsubiyyəti, nəfər 
Ölkələr Gələn turistlər, nəfər Ölkələr Gələn turistlər, nəfər 

ABŞ 16 868 Yaponiya 5 085 

Almaniya 16 598 Küveyt 29 296 

Belarus 12 441 Moldova 3 442 

Bəhreyn 11 228 Niderland 5 703 

BƏƏ 92 432 Oman 24 046 

Böyük Britaniya 27 681 Özbəkistan 17 226 

Cənubi Koreya 7 728 Pakistan 38 250 

Çin 15 148 Qazaxıstan 34 269 

Fransa 7 524 Qətər 12 249 

Gürcüstan 531 184 RF 792 026 

Hindistan 38 465 Türkiyə 267 596 

İraq 64 341 Türkmənistan 25 220 

İran 225 692 Ukrayna 52 571 

İsrail 37 387 Digər ölkələr 183 125 

İtaliya 10 494   

CƏMİ:2605315 

Mənbə:Azərbaycan Respublikası Statistika Komitəsi bülleteni 2018-ci il 
 

İqtisadi problemlərin həllində turizm sektorunun əhəmiyyəti böyükdür, 

lakin turizm fəaliyyəti çox aspektli xüsusiyyətlərə malik olduğundan, o özü 

özlüyündə  effektiv inkişaf edə bilməz. Turizmin iqtisadi aktivliyi birbaşa 

ölkənin iqtisadi inkişafına bağlıdır. Ölkənin milli iqtisadiyyatının sahələrilə 

turizmin əlaqəsi və paralel inkişafı turizmin iqtisadi effektivliyi kimi başa 

düşülür. Fikirlərimizi yekunlaşdıraraq turizm sferasının iqtisadi əhəmiyyətini 

aşağıdakı kimi qiymətləndirmək olar: 

1. Turizm istehlak tələbinin yeni formasını – turizm tələbini doğurur; 

2. İstehlak məhsullarını istehsal edən müəssisələrin inkişafına turizm təsir edir; 

3. Əyləncə və idrak biznesinin inkişafına turizm köməklik edir; 

4. Nəqliyyat, rabitə sahələrinin gəlirlərini artırır, turizm məhsullarını istehsal 

edən firmaların gəlirlərini formalaşdırır; 

5. Turizm suvenir məhsullarına olan tələbatı yüksəldir; 

6. Turizm ölkənin valyuta daxilolmalarını artırır; 

7. Turizm firmalarının mənfəətlərinin artması, dövlət və yerli büdcələrə vergi 

ödəmələrinin həcminin artmasına səbəb olur. 
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РЕЗ ЮМЕ 

ХИКМЕТ ГАСАНОВ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 

Туризм является важным сектором национальнольной экономики, для многих 

стран считается основным источником дохода, а также туристический сектор сильно 

влияет на экономическое развитие страны и на международное сотрудничество. В 

статье анализируется  теоретические вопросы и экономическая значимость туризма. 

Ключевые слова: туризм, туристическая система, дестинация, туристический 

спрос, туристическое предложение, международный туризм, национальнольный туризм, 

 

SUMMARY 

HIKMAT HASANOV 

THEORETICAL ASPECTS AND ECONOMIC IMPORTANCE OF TOURISM 

SPHERE 

Tourism, as an important sector of the national economy, is the main source of income 

for many countries. The tourism sector has a significant impact on the country's economic 

development and international cooperation. The article analyzes the theoretical issues and 

economic significance of tourism. 

Key words: tourism, tourism system, destination, tourism demand, tourism proposal, 

national tourism, international tourism 

 

 

(İqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmişdir) 
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AQRAR-EMAL SƏNAYESİNİN MAHİYYƏTİ, QURULUŞU VƏ ƏRZAQ 

BAZARININ FORMALAŞMASINDA MÖVQEYİ 

 
Ölkə əhalisinin yeyinti məhsullarına olan ehtiyacının qarşılanması emal sənayesi 

müəssisələrinin fəaliyyətindən asılı olmaqla bərabər eyni zamanda hasiledici ilə emaledici 

müəssisələr arasında qarşılıqlı əlaqələri ilə də sıx bağlıdır. Bazar münasibətləri şəraitində 

aqrar sferada hasilat və emal sənayeləri arasında qarşılıqlı əlaqəyə iqtisadi sistemin 

xüsusiyyətləri, eyni zamanda aqrar islahatların kənd təsərrüfatında ciddi şəkildə 

dəyişikliklərin xarakteri əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. 

Məqalədə aqrar-sənaye kompleksinin mahiyyəti, strukturu, tərkibində olan sahələr, 

eyni zamanda emal sənayesi sahəsinin inkişaf potensialı, dünyada emal sənayesinin inkişaf 

dərəcəsi, müxtəlif kənd təsərrüfatı sahələrinin sənaye ilə sintezi məsələləri araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: aqrar-emal sənayesi, kənd təsərrüfatı, aqrar-sənaye kompleksi, ərzaq 

təhlükəsizliyi, bazar iqtisadiyyatı, ərzaq bazarı 

 

Kənd təsərrüfatı ölkə iqtisadiyyatının əsas sahəsi olmaqla insan cəmiyyə-

tinin yaşaması üçün lazım olan ərzaq məhsullarının hasil edilməsində mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Ancaq əhalinin ərzaq məhsullarına olan ehtiyacı sadəcə 

kənd təsərrüfatı məhsulları ilə deyil, eyni zamanda yeyinti məhsullarına olan 

tələbatı ilə də bağlıdır. Ölkə əhalisinin yeyinti məhsullarına olan ehtiyacının 

qarşılanması emal sənayesi müəssisələrinin fəaliyyətindən asılı olmaqla 

bərabər eyni zamanda hasiledici ilə emaledici müəssisələr arasında qarşılıqlı 

əlaqələri ilə də sıx bağlıdır. Bazar münasibətləri şəraitində aqrar sferada hasilat 

və emal sənayeləri arasında qarşılıqlı əlaqəyə iqtisadi sistemin xüsusiyyətləri, 

eyni zamanda aqrar islahatların kənd təsərrüfatında ciddi şəkildə dəyişikliklə-

rin xarakteri əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının 

emal müəssisələrində emal edilməsi yalnızca bazar münasibətləri sistemində 

yaranıb inkişaf etməmişdir. Hələ planlı sosialist iqtisadiyyatı şəraitində bu 

münasibətlər formalaşıb inkişaf etmişdir. Planlı sosialist iqtisadiyyatı şəraitin-

də hasilat sənayesi ilə emal sənayesi arasında qarşılıqlı əlaqələr bilavasitə döv-

lət nəzarətində və dövlətin müdaxiləsi əsasında həyata keçirilirdi. 

Aqrar sahə, xüsusilə kənd təsərrüfatı sahəsi ölkə əhalisinin maddi nemət- 

lərə artmaqda olan tələbatını və əsas sənaye sahələrinin (yeyinti və yüngül 

sənayenin) xammala olan ehtiyaclarını ödəməklə iqtisadiyyatın ümumi inkişa-

fına təsir göstərən amillərdən, aqrar sahənin inkişaf səviyyəsindən müəyyən 

dərəcədə asılıdır.  

 Aqrar – sənaye kompleksi kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, 

onların saxlanılması, emalı və istehlakçılara çatdırılması ilə məşğul olan kənd 
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təsərrüfatını texnika və gübrələrlə təchiz edən, müvafiq xidmətlər göstərən 

xalq təsərrüfatı sahələrinin məcmusudur. Aqrar – sənaye kompleksinin 

tərkibində üç sahə bir-birindən ayrılır: 1) kənd təsərrüfatı və onunla əlaqədar 

olan sahələri istehsal vasitələri ilə təmin edən, kənd təsərrüfatına istehsal – 

texniki xidməti həyata keçirən sənaye sahələri; 2) kənd təsərrüfatının özü; 3) 

kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı və istehlakçılara çatdırılması (alqısı, 

saxlanılması, daşınması və satışı) ilə məşğul olan sahələr (1, s. 8). 

Qeyd edilən sahələrdən kənd təsərrüfatında alınan xammalın emalı 

sənayesi son məhsulların istehsalında ixtisaslaşan sahədir. Buraya 3 sənaye 

sahəsi, yəni qida, içki və tütün sənayeləri daxildir. Öz növbəsində bu 3 sənaye 

sahəsinə aşağıdakı alt sahələr daxildir:  

1. Ət və süd məhsullarının istehsalı;  

2. Balıq məhsullarının istehsalı;  

3. Çörək və makaron istehsalı;  

4. Şəkər istehsalı;  

5. Şirniyyat istehsalı;  

6. Yağ-piy istehsalı;  

7. Spirtli içkilər istehsalı;  

8. Alkoqolsuz içkilər istehsalı;  

9. Tütün məhsulları istehsalı;  

10. Çay istehsalı;  

11. Meyvə-tərəvəz konservlərinin istehsalı;  

12. Duz istehsalı (5, s. 2). 

Ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə ehtiyac duyulan 

ərzaq məhsullarının, sənaye sahələrinin kənd təsərrüfatı məhsullarına olan 

ehtiyaclarının ödənilməsi istehsal və emal sahələri arasındakı münasibətlərin 

formalaşdırılması ilə birbaşa əlaqədardır. Əhalinin ərzaq məhsullarına olan 

tələbatının davamlı olaraq artmasının səmərəli şəkildə qarşılanması kənd 

təsərrüfatında məhsul keyfiyyətinin yüksəldilməsindən, istehsal güclərindən 

səmərəli istifadənin təşkilindən, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasından, 

eyni zamanda qiymət səviyyəsinin sabit saxlanılmasından, eləcədə insanların 

maddi rifah halının yaxşılaşdırılmasından bilavasitə asılıdır. 

Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə əhaliyə lazım 

olan ərzaq məhsulları yalnızca kənd təsərrüfatı ilə deyil, eyni zamanda yeyinti 

məhsulları ilə də bağlıdır. Əhalinin yeyinti məhsullarına olan tələbatı emal 

sənayesindən asılı olduğu qədər istehsalçı ilə emalçı arasında münasibətləri ilə 

də sıx bağlıdır. Kənd təsərrüfatı məhsul istehsalçıları ilə emal müəssisələri 

arasında formalaşır.  

Respublikamızda kənd təsərrüfatının ixtisaslaşmasını müəyyən edən əsas 

cəhətlərdən biri müxtəlif emal sənayesi sahələri ilə texnoloji-istehsal sistemlə-

rinin formalaşmasıdır. Kənd təsərrüfatının inkişaf etməsində emal sənayesinin 

də paralel inkişaf etdirilməsinin çox mühüm iqtisadi əhəmiyyəti vardır. Emal 

sənayesi sahələrinin iqtisadi əhəmiyyətliliyi hər şeydən əvvəl yeni mülkiyyət 

münasibətlərinin formalaşması şəraitində iqtisadi əlaqələrin təkmilləşdirilməsi 

ilə bilavasitə bağlıdır  (2, s. 89).  
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Yeni istehsal münasibətləri şəraitində kənd təsərrüfatı ilə emal sənayesi 

arasında iqtisadi əlaqələrin inkişaf etməsində bir sıra amillər əhəmiyyətli rol 

oynayır. Bu amilləri əsas etibarilə iki qrupda təsnifləşdirmək mümkündür. 

Bunlardan birincisi ümumi, ikincisi isə xüsusi sahə amilləri hesab edilir.  

Ümumi amillər dedikdə, aqrar sənaye istehsalının texniki təchizatlarla 

təmin olunma səviyyəsi, yerli bazarda rəqabətin qorunması dərəcəsi, məhsulun 

keyfiyyət amili, müəssisələrin konkret məhsul üzrə ixtisaslaşması, daşınma və 

rabitə sahəsinin mövcud vəziyyəti başa düşülür. Maşın və texnikaların yenilə-

nərək güc qabiliyyətinin artırılması, istehsalda istifadə olunan avadanlıqların 

avtomatlaşdırma səviyyəsinin yüksəldilməsi, istehsalın təmərküzləşmə səviy-

yəsinin artırılmasını tələb edən amil kimi müəssisələrin əhatə dairəsinin 

genişləndirilməsinə zərurət yaradır. Göstərilən bu amillərin inkişafı emal və 

istehsal müəssisələrinin gəlir səviyyəsinin artmasına, istehsal olunan məhsulla-

rın keyfiyyəti olduğu qədər kəmiyyətinində yüksəlməsinə, dolayısıyla hər 

sentnerinin maya dəyərinin aşağı düşməsinə və beləliklə bu sahələr arasında 

yaranan münasibətlərin genişlənməsinə əlverişli zəmin yaradır. 

Xüsusi sahə amilləri kənd təsərrüfatı və emal sənayesində əldə olunan 

gəlirin səviyyəsi, məhsuldarlığın səviyyəsi, bu sahələrdə çalışan işçilərin orta 

əmək haqqı səviyyəsi, əldə olunan məhsulların orta satış qiyməti, məhsulun 

istehsal xərci və maya dəyəri səviyyəsi və s. əsas götürülür. 

Aqrar sahənin ölkədə ərzaq təhlükəsizliyini təmin edilməsində rolu 

aşağıdakı şəkildə baş verir: 

 Sənaye müəssisələrini xammalla təmin etmək; 

 Ölkə əhalisinin maddi nemətlərə olan ehtiyaclarının ödənilməsi; 

 Kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan əhalinin gəlirlərinin artması və 

kənd əhalisinin məşğulluğunun təmin edilməsi; 

 Ölkədə kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə ərzaq təhlükəsizliyinin tə-

min edilməsi, əhalinin ərzaq məhulların olan ehtiyacını yerli istehsal hesabına 

ödənilməsi; 

 Ölkənin milli iqtisadiyyatında yüngül sənayenin, yeyinti sanayesinin 

və emal sənayesinin formalaşması və inkişafı; 

 Ölkədə olan xammal və təbii resurslardan səmərəli istifadəni təşkil 

edilməsi. 

Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində aqrar-emal sənayesində istehsal 

prosesində məhsul istehsalının kəmiyyət artımı ilə bərabər keyfiyyətinin yük-

səldilməsi qarşıda duran vacib məsələlərdən biridir.  

Bazar münasibətlərinin inkişafı ölkə iqtisadiyyatının yüksəlişinin təmin 

edilməsinə real imkanlar yaratmışdır. Xalq təsərrüfatının bir çox sahələri kənd 

təsərrüfatının inkişaf səviyyəsindən əsaslı şəkildə asılıdır. Kənd təsərrüfatında 

hasil edilən məhsullar artdıqca, həmin məhsulların yığılması, daşınması emalı, 

saxlanılması və satılması proseslərini yerinə yetirən digər sahələr genişlənir və 

inkişaf edir. Yeyinti, toxuculuq sənaye sahələrinin xammal ehtiyatlarının təmin 

edilməsinin 80-85%-ni kənd təsərrüfatı hesabına təmin edilir. 
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Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları olan fiziki şəxslərin gəlir əldə 

etmək məqsədi ilə şəxsi əməyinin iştirakına əsaslanan birgə istehsalat və digər 

təsərrüfat fəaliyyəti yerinə yetirmək üçün birləşmə nəticəsində yaradılan kom-

mersiya hüquqi şəxslərə kənd təsərrüfatı istehsalı kooperativi deyilir.  İstehsal 

kooperativlərində işlərin ən azı 70 faizi kooperativ üzvləri tərəfindən yerinə 

yetirilməlidir. İstehsal kooperativində muzdlu işçilərin sayı kooperativin əsas 

üzvlərinin sayının 30 faizindən (mövsümi işlərə cəlb edilənlər istisna olmaqla) 

çox ola bilməz. 

Dünyanın bütün ölkələrində istehsal olunmuş kənd təsərrüfatı məhsulla-

rının təxminən 50%-ni kooperativlər emal edir və satır. Fransa, İtaliya, Portu-

qaliya və Almaniyada istehsal olunan şərabın 35-45%-ni kooperativlər emal 

edir. Dünyada istehsal olunan nişastanın 1/3-i Niderlandın payına düşür. Bu 

ölkədə də nişasta emal edicisi və satış kooperativləri fəaliyyət göstərir. İnkişaf 

etmiş Avropa ölkələrində kooperativlər istehsal olunmuş südün demək olar ki, 

hamısını emal edir, yağ və pendirə çevirir. Eləcə də, ətin, tərəvəzin, meyvənin, 

şəkərin, zeytun yağının əsas emal edicisi və satıcısı kooperativlərdir (3, s. 96). 

İnkişaf etmiş Avropa ölkələrində kooperativlər əsasən üç istiqamətdə 

təşkil olunur və fəaliyyət göstərir:  

 Kənd təsərrüfatı məhsullarının alınması, emal edilməsi və satılması;  

 İstehsalçıların maddi-texniki təchizatı; 

 İstehsalçılara təsərrüfat xidməti. 

Kooperativlərin yaradılmasında başlıca məqsəd ölkədə kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalçılarının könüllü birləşməsi əsasında iri kənd təsərrüfatı mü-

əssisələri yaratmaq, onların istehsal potensialından səmərəli istifadə etməklə 

rəqabət qabiliyyətli kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal etmək, məhsuldarlığı 

artırmaq, kənd təsərrüfatı kooperasiyasının formalaşmasına və inkişafına təkan 

vermək, kooperativ üzvlərinin iqtisadi, sosial və digər maraqlarını qorumaqdır. 

Kənd təsərrüfatı kooperasiyasının formalaşması və inkişafı ilə əlaqədar olaraq 

2016-cı il iyunun 14-də “Kənd təsərrüfatı kooperasiyası haqqında” qanun qə-

bul edilib. Həmin qanunun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidenti-

nin 2016-cı il 18 iyul tarixli 996 nömrəli Fərmanının icrası ilə əlaqədar “Azər-

baycan Respublikasında kənd təsərrüfatı kooperasiyasının inkişafına dair 

2017-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı” hazırlanıb. 

Dünyanın iqtisadi sistemində kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı prose-

sinin aparılmasının sadələşdirilməsi və daha səmərəli hala gətirmək üçün yara-

dılmış istehsal kooperativlərinin ölkəmizdə yaradılması və istifadəsinin geniş-

ləndirilməsi məqsədilə dünya təcrübəsindən yararlanmaq vacibdir. Yaradılacaq 

istehsal kooperativlərinin iqtisadi maddi imkanlarına və təşkilatçılığına daya-

naraq bir sıra infrastruktur sahələrini daha da inkişaf elətdirmək olar. Bu 

infrastruktur sahələri aşağıdakılardır: 

 Davamlı istehsal mühiti yaratmaq;  

 İxtisaslaşmanı sahələrarası tarazlamaq;  

 İlkin emal müəssisələrini genişləndirmək;  
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 Kommersiya fəaliyyətini asanlaşdırmaq və gücləndirmək, istehsalın səmərə-

liliyini təşkil etmək;  

 Mədəni məişət infrastrukturunu genişləndirmək;  

 Kreditlərdən istifadə edənlər üçün operativ mexanizm yaratmaq;  

 Məhsuldar toxum və cins mal-qara əldə olunması və tətbiqində mütəşəkkillik 

yaratmaq. 

Son dövrlərdə sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə emal sənayesində 

istehsalın nisbətən aşağı düşməsi müşahidə olunur. Belə meyl heç də sənaye-

nin bu mütərəqqi sahəsinin rolunun azalması mənasını vermir, əksinə, prosesin 

bütün dünya ölkələrinə yayılmasından xəbər verir. Keçən əsrin 70-ci illərindən 

başlayaraq dünya miqyasında belə bir istiqamət diqqəti cəlb edir: Emal sənaye-

sinin ÜDM-dakı xüsusi çəkisi inkişaf etmiş ölkələrdə azalmağa, inkişafda olan 

ölkələrdə isə nisbətən çoxalmağa başlamışdır (4, s. 253).  

İnkişaf etmiş ölkələrdə emal sənayesinin artım sürətinin nisbətən aşağı 

düşməsinə hazır məhsulların qiymət indeksinin xidmət sahəsindəki qiymət 

indeksindən aşağı olması da təsir göstərir. Bütün dünya üzrə emal sənayesinin 

səviyyəsi isə sahənin inkişafda olan ölkələrdə üstün inkişaf etdirilməsi yolu ilə 

sabitləşdirilir. 

Apardığım araşdırmalara görə emal sənayesini inkişaf etdirmək, yaradı-

lan məhsulların davamlılığını, uzunömürlülüyünü, etibarlılığını yüksəltmək, 

rəqabət qabiliyyətli emal məhsulları istehsal etmək güclü bilik, yaradıcı əmək 

və çoxlu vəsait tələb edir. Bu şərtləri ödəyən ölkələr emal sənayesini inkişaf 

etdirə bilirlər və dünya ölkələri arasında özlərinin iqtisadi gücləri ilə fərqlənir-

lər.  
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РЕЗЮМЕ 

НАИМ ДЖАХИДЗАДЕ 

СУШНОСТЬ, ПОСТРОЕНИЕ АГРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЕГО ПОЗИЦИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 

Обеспечение населения страны продовольственными продуктами зависит не 

только от деятельности предприятий перерабатывающей промышленности, а также эта 

зависимость выражается в тесных связях между предприятиями добывающей и 

перерабатывающей промышленности. В условиях рыночных отношении в аграрной 

сфере на взаимосвязь добывающей и перерабатывающей промышленности существенно 

влияют особенности экономической системы, а также реформы в аграрном секторе. В 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

                                                           

   

 

 

 

 

 

58 

статье были анализированны сущность и структура АПК, потенциал развития отраслей 

перерабатывающей промышленности, степень развития перерабатывающей 

промышленности в мире, а также вопросы касающиеся синтеза различных отраслей 

сельского хозяйства с промышленностью. 

Клчевые слова: агроперерабатывающая промышленность, сельское хозяйство, 

агропромышленный комплекс, продовольственная безопасность, рыночная экономика, 

продовольственный рынок 

 

SUMMARY 

NAIM JAHIDZADEH 

ESSENCE OF AGRICULTURAL PROCESSING INDUSTRY, STRUCTURE 

AND ITS POSITION IN FORMING OF THE FOOD MARKET 

Meeting the needs of the population in food products depends not only on the activities 

of the processing industry, but also in the mutual relationship between extracting and 

processing enterprises. In the context of market, the mutual relationship between the agrarian 

sector and the manufacturing industry has a significant impact in the characteristics of the 

economic system, as well as on the nature of major changes in agrarian reform. The article 

studies the essence, structure, areas of the agro-industrial complex, the development potential 

of the processing industry, the degree of development of the processing industry in the world, 

and the synthesis of various agricultural sectors by industry. 

Key words: agrarian production, agriculture, agro-industrial complex, food safety, 

market economy, food market. 

 

 

 

(İqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmişdir) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019 № 3 
  

 

 

 

 

 

59 

“NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ / ELMİ ƏSƏRLƏR/ 2019, № 3 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2019, № 3 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2019, № 3 

 

FİLOLOGİYA 
 

UOT     811.512.162.                                                                          SƏDAQƏT HƏSƏNOVA 

“Naxçıvan” Universiteti 

hesenovas@gmail.com 

 

FİKRƏT QOCA VƏ ƏDƏBİ DİLİMİZ 

 

Məqalədə Azərbaycan şairlərindən olan Fikrət Qocanın ədəbi dilimizdəki mövqeyin-

dən danışılır. Bu məqsədlə onun dil və üslub keyfiyyətlərini üzə çıxaran yaradıcılıq örnəkləri 

araşdırmaya cəlb edilir. Şairin dilindəki yeni mənalı ifadələr sistemli şəkildə öyrənilir. Fikrət 

Qocanın həyatdakı və təbiətdəki adi hadisələrə qeyri-adi baxışla yanaşması və bununla da 

yeni anlama malik olan ifadələrin meydana çıxması şairin poetik duyğularının dərinliyi kimi 

qiymətləndirilir. Məqalədə yalnız Fikrət Qocanın dilinə məxsus olan bir sıra ifadələr elmi-

nəzəri təhlilə cəlb edilir. İrəli sürülən fikirlər dil faktları ilə əsaslandırılır. 

Açar sözlər: dil, üslub, poetika, ifadə, söz  

 

Tanrı, sözə dözüm ver! 

F.Qoca 
 

Fikrət Qoca Azərbaycan ədəbi dilində yenilikçi şairlərdən hesab olunur. 

Onun təkrarsız söz və bənzərsiz ifadələri bu fikrin reallığını təsdiq edir.  Şairin 

deyimləri fərqli, seçdiyi söz və ifadələrin mənası özünəxasdır: 

Ən qədim dindi sevgi, 

Bu dünya dinə gəlsin. 

İnsandan bu dərd qalır, 

Ömür gəldi-gedərdi... 

Ya rəbb, heç vaxt nadana 

Qıyma bu gözəl dərdi (2, s. 9). 

Fikrət Qoca gah qısa, aydın və konkret, gah qəzəblənən, alovlu sözləri 

ilə kəskin danışan, lakin dediklərini ağıl və ürəyin hökmü ilə söyləyən söz 

adamıdır. 

Təhqirdir vərdişlə görülən iş, verilən salam! 

Vərdişlə işləyənləri 

   idarəyə buraxmayaq, 

      Vəssalam! (2, s. 21). 

“Mənim də öz səsim var, sözüm var” – deyən şairin təkcə söz, ifadə və 

cümlələri deyil, ideya və mənaları da bir sənət ecazı kimi diqqəti cəlb edir: 

Axşam bütün yollar  

bizim evə sarı gedir, 

səhər bizim idarəyə. 

Düşmüşəm belə bir dairəyə,  

yaşayıram.  

 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 19.09.2019, qəbul edilib: 30.10.2019 
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Ömrümü maşınlara yükləyib, 

səhər idarəyə, 

axşam evə daşıyıram (2, s. 22). 

  Fikrət Qocanın şerlərini oxuyanda adama elə gəlir ki, bu dözlər bir 

insanın dilindən çıxmayıb, belə dərin, hissli, duyğulu məna və ifadələri həssas, 

həyata reallıqla baxıb onu poetikləşdirən bir ürək deyir. Şair, doğrudan da, 

əsərlərində aşağıdakı misralarda dediyi kimi, könlünü dilə gətirir: 

Səni gətirmişəm dilə, 

Oxu, mələ, zarı, inlə, 

Nə eləyirsənsə, elə, 

Barı kökdən düşmə, könül (2, s. 60-61). 

Fikrət Qocanın bütün əsərlərində qeyri-adilik, seçkin ifadə və fərqli 

mənalarla qarşılaşmaq mümkündür. Lakin şairin “Yarımçıq iş” adlı şeri son 

dərəcə bənzərsizdir. Bu şerində “yarımçıq iş”in  mənasını açmaq üçün şair 

əvvəlcə onu müxtəlif bənzətmələr işığında anladır və nəticədə bütün 

söylədiklərinin yekunu kimi bir ünvanı tanıdır: yarımçıq adam! 

Yarımçıq iş 

Nişanlı qalan oğuldu, qızdı. 

Yarımçıq iş 

Barsız gələn payızdı. 

Yarımçıq iş 

Körpüsü tikilməyən yoldu, 

Yolu olmayan eldi. 

Sözü olmayan dildi. 

Yarımçıq iş 

Məqsədsiz işdi,  

Mətləbsiz söyüşdü, 

Məhəbbətsiz öpüşdü. 

Yarımçıq iş 

Tavansız damdı. 

Göydən düşən  

Evinə damdı. 

Qardaş, xülasə,  

Yarımçıq iş 

Yarımçıq adamdı (2, s. 55). 

Əslində, Fikrət Qoca hər bir əsərində hikmətli bir fikir söyləyir, gerçək 

həyatdan doğan maraqlı ideyaları, aforizm səciyyəli deyimləri adi intonasiyalı 

nəqli cümlə kimi verir. Lakin o cümlələrin deyilişi asan olsa da, məna yükü 

ağır, sanbalı dərin olur: 

Ağlın əzabı 

Təsadüfən boynuma düşən 

Müvəqqəti bir yükdür. 

Ağılsızlığın əzabı 

Ömürlükdü (2, s. 63). 
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 Vaxt onun qədrini bilən hamı üçün dəyərlidir. Dünyanın ağıllı adamla-

rının vaxtın itirilməməsi haqqında bir-birindən gözəl deyimləri vardır. Xalqı-

mızın atalar sözlərində də bu haqda maraqlı və hikmətli fikirlər çoxdur. Fikrət 

Qoca isə vaxt haqqında belə deyir: 

Özümün özümlə o qədər söhbətim var 

Əgər vaxt tapıb danışsam (2, s. 7). 

 Deməli, sanballı söz zaman istəyir, dolu ürəyin boşalmağı vaxta bağlı-

dır. Şair bu həqiqəti bircə cümlə ilə yada salır. Onun “poeziyası məzmunları-

nın, mətləblərinin, hisslərinin və fikirlərinin üfüq genişliyini, misraları ritmik 

rəngarəngliyi, populyar nəğmə olmuş, ya olmağa layiq sətirləri axıcılığını, üs-

lubi ciddi deyimlərdən tutmuş, yüngül zarafatlara qədər çeşidli boyaların 

əlvanlığını saxlayır” (1, s. 9). 

Beşikdi, məzardı anamız bu yer, 

Şərəfli övladdı bizim hamımız. 

Düşmənə insaf ver, bizə səbir ver, 

Qəddar böyüməsin balalarımız (2, s. 8). 

 Bu misralarda, əslində, dolayı olsa da, müharibə mövzusu var. Mühari-

bədən çox adam əsər yazıb, minlərlə, milyonlarla insan onun fəsadlarını görüb. 

Şair var ki, “müharibə” sözünün lüğətlərdən silinməsini istəyib, körpələrin 

bomba səslərinə oyanmasından qorxub, anaların oğulsuz, qızların nişanlısız, 

gəlinlərin ərsiz qalması ədəbi dildə faciə kimi işıqlandırılıb. Lakin heç kəsin 

dilinə gəlməyib ki,  müharibə, həm də qəddarlıq hissi yaradır. Bu adi, lakin 

“gizli” həqiqəti, yada düşməyən gerçəkliyi Fikrət Qoca xatırladır. “Fikrət Qoca 

Sözün yaradıcısı, keşikçisi, qoruyucusu və yeniləyicisi kimi öhdəsinə düşən 

vəzifəni şərəflə yerinə yetirir” (1, s. 11). 

Mən ayaq açıb anamın yanından 

             məzarıma kimi gedən bir yolçuyam, 

Atamın məsləkinə, anamın laylalarına 

    qarovulçuyam (2, s. 18). 

Fikrət Qocanı tanıyanlar onun obyektiv, vicdanlı və doğrucul olduğunu 

qeyd edirlər. Şairin poetik dilində də vicdan dəyərlidir, o, vicdanı olanları 

abırlı-həyalı adam kimi qiymətləndirir: 

Vicdan – həya deməkdir. 

Vicdan – ürəkdə təkdir (2, s. 25). 

 Həyatdakı, təbiətdəki adi hadisələrə Fikrət Qoca qeyri-adi baxışla 

yanaşır. Bu, onun poetik duyğularının dərinliyindən xəbər verir. Məsələn,  

yağış yağanda kəpənəklər qaçıb gizlənir ki, göydən düşən damcıların altında 

qalıb məhv olmasınlar. Yağış altına düşən kəpənəklərin həyatı sona çatır. Bu 

sadə hadisəni Fikrət Qoca belə təqdim edir: 

Yağış nizələrindən 

Şəhid düşür kəpənək (2, s. 50). 

 Təbiət hadisələrinə xüsusi anlam vermək baxımından aşağıdakı misra-

lar da diqqətçəkən bədii faktlardandır: 

Elə zərifdir ki, güllər, çiçəklər, 

Sərt bir baxışdan da solar – deyirəm. 
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Bu gün ilk qar yağır, qəşəng, ağ, incə, 

Zərif çiçəklərin zərif ölümü (2, s. 41). 

 Fikrət Qoca çox vaxt sözləri elə məqamlara salır ki, üslubi norma 

yüksək həddə çatır, ifadə və məna icadları tez-tez və sürətlə dəyişir, yeniləri ilə 

əvəz olunur. Şairin üslub keyfiyyətlərində Azərbaycan dilinin qüdrəti bir daha 

təsdiq olunur. Burada L.Şertalinin sözləri yada düşür: “Hər bir görkəmli tarixi 

şəxsiyyət, bütün bəşəriyyətə mənsub olsa da, hər şeydən əvvəl, öz doğma 

vətəninin, öz xalqının oğludur, müəyyən mədəniyyətin məhsuludur, ana dilinin 

daşıyıcısı və nümayəndəsidir” (3, s. 8). 

 Fikrət Qocanın yaradıcılığında bayatı janrına aid örnəklər də vardır. 

“Səni gördüm, bir bayatı çağırdım” – deyən şair folklorun bu dərin lirikalı 

janrında da sadə, lakin dərin anlamlı dilə malikdir: 

Bizim bağın barı mən, 

Arzuların yarı mən, 

Eşq özü də bir candı, 

Yarı sənsən, yarı mən (2, s. 59). 

 Eşqin iki canla bağlılığı Fikrət Qoca qələmində üslub keyfiyyəti ilə 

ifadə olunur. Məlumdur ki, folklorda forma göstəricilərinə malik olan, yəni 

“əzizim”, “əziziyəm”, “mən aşıq” sözləri ilə başlayan bayatılar yazılı 

ədəbiyyatda janr-üslub özəlliyini, bölgü, ölçü prinsiplərini qorusa da, 

sözügedən göstəricisini itirir. Lakin bayatıların digər xüsusiyyətləri o qədər 

möhkəm mühafizə olunur ki, onlar ağız ədəbiyyatı nümunələrindən az 

seçilirlər: 

Dağdan qarı xəbərsiz, 

Bağdan barı xəbərsiz, 

Yar çəkdirən dərdlərdən 

Qoca Tanrı xəbərsiz (2, s. 59). 

 “Həsrətdən gül kimi saralmaq” ifadəsi klassik ədəbi dildən başlamış 

çağdaş dövrümüzə qədər davam etmişdir. Şairlərin dilində gül, çiçək dərdə 

dözməyib saralır, yəni ölür və aşiqin sevgilisi tərəfindən qırılmış qəlbini 

səbəbkardan başqa heç kim ələ ala bilməz. Bu fikirləri Fikrət Qoca özünəxas 

şəkildə ifadə edir: 

Axar su ləkə bilməz, 

Dərdi gül çəkə bilməz, 

Yar sındıran könülü 

El-oba tikə bilməz (2, s. 59). 

 Fikrət Qocanın dili bədii təzadlarla doludur. Maraqlıdır ki, bu ziddiyyət 

ayrı-ayrı predmetlərin qarşılaşdırılması ilə yaranmır, əksinə, bir obyektin mə-

naları üzərində qurularaq dərinləşdirilir və bununla da dilin bədii keyfiyyətini 

çoxaltmağa xidmət edir: 

Qan da qırmızıdı, 

Qan içən də var (2, s. 69). 

 Qanın qırmızılığı onun rəng əlamətidir. Qırmızı el arasında daha çox 

şadlıq, sevinc, toy rəmzi kimi tanınır. Ancaq bu qırmızını–qanı içənlər sevinclə 

deyil, zalımlıq və fəlakətlə bağlıdırlar. Fikirləri belə konkret şəkildə ifadə 
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etmək Fikrət Qoca qələminin özəlliklərindən biridir. Bədii təzadın dərinliyi 

baxımından aşağıdakı misralar da maraqlıdır: 

Bir baxışla kimi desən salır min dərdə, 

Daşı öpsə, çiçək açar daşın üzündə. 

Görənlər də yazıq olur, görməyənlər də, 

Bir dənizin tufanı var ala gözündə (2, s. 47). 

 Şairin əsərlərinin çoxunda yumoristik və satirik çalarlarla qarşılaşmaq 

olar. “Fikrət Qoca üslubunun çox maraqlı və qəribə özəlliklərindən biri də 

budur ki, ən ciddi, hətta faciəvi mövzulardan yazanda da yüngül və kədərli 

təbəssümünü, sezirik” (1, s. 4). Onun  “Rəngsiz adamlar” adlı satirik şeri Azər-

baycan satirasının gözəl örnəklərindən biridir. Əsərdəki tərəfsiz adamlar 

rəngsiz hesab edilir və insan dərk edir ki, təbiəti bəzəyən rənglərin insan 

həyatında da böyük rolu vardır. Bədii gülüşlə ovqat yaratmaq baxımından 

aşağıdakı misraları da qeyd etmək olar: 

Günün günorta vaxtı 

Elə qaranlıq sözlər danışdın, 

Elə çaşdım, 

Durub lampa yandırdım, baxdım (2, s. 61). 

Fikrət Qocanın dilindəki qanunun lalı, gözəl dərd, zərif hövsələ, arzu-

nun silahı, sərxoş qəm, soyuq mütilik, qaynar risk, hava hörmək, ömrün güney 

səması, xəyalın yüyrük yırğalamağı kimi ifadələr uğurlu dil-üslub faktları kimi 

diqqəti çəkir. Hansı mövzuda yazırsa yazsın, şairin əsas obrazı sözdür. “Dünya 

Sözdən və Sözlə yarandığı kimi Sözlə də yaşayır. Deməli, Sözü deyənlər də, 

eşidənlər də fani deyil, əbədidirlər, baqidirlər” (1, s. 11). Fikrət Qoca sözü 

əbədiləşdirən, ədəbiləşdirən və bununla öz mənəvi ömrünü uzadan şairlərdən 

biri kimi Azərbaycan ədəbi dilində rolu olan sənətkarlardandır. 
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РЕЗЮМЕ 

САДАГАТ ГАСАНОВА 

ФИКРАТ ГОДЖА И НАШ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК 

В статье рассматривается положение азербайджанского поэта Фикрета Годжи в 

нашем литературном языке. Для этого изучаются образцы творчества, раскрывающие 

его язык и стиль. Новые содержательные выражения в языке поэта изучаются 

систематически. Необычный подход Фикрета Годжи к обычным событиям в жизни и 

природе, а также появление нового выражения расценивается как глубина поэтических 

чувств поэта. В статье ряд выражений, относящихся только к языку Фикрета Годжи, 

участвуют в научно-теоретическом анализе. Изложенные мысли основаны на языковых 

фактах. 

Ключевые слова: язык, стиль, поэтика, выражение, слово 
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SUMMARY 

SADAGAT HASANOVA 

FIKRAT GOJA AND OUR LITERARY LANGUAGE 

The article deals with the position of Azerbaijani poet Fikret Goja in our literary 

language. For this purpose, creativity samples that reveal his language and style are being 

studied. The new meaningful expressions in the poet's language are studied systematically. 

Fikret Goja's unusual approach to ordinary events in life and nature and so emergence of new 

expression is regarded as the depth of poet`s poetic feelings. In the article, a number of 

expressions belonging only to the language of Fikret Goja are involved in scientific-theoretical 

analysis. Thougts set forth are grounded with language facts. 

Key words: language, style, poetics, expression, word 
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AFAD QURBANOV AZƏRBAYCAN ONOMASTİKASI MƏKTƏBİNİN BANİSİ KİMİ 

 

Onomastik vahidləri öyrənmək, tədqiq etməklə xalqın tarixi, dili və çoxsahəli həyatının 

bir sıra mühüm məsələlərini aşkara çıxarmaq, dilin lüğət tərkibinin bütövlükdə xarakteristika-

sını vermək, dil tarixi, dialektologiya və üslubiyyata dair mühüm qanunauyğunluqları aşkara 

çıxarmaq olar. Tarix, etnoqrafiya, sosiologiya, coğrafiya və başqa elmlərin bəzi mühüm prob-

lemlərinin aşkarlanmasında dolayısıyla onomastikanın da rolu vardır. Məqalədə A.Qurbano-

vun Onomastika sahəsində xidmətlərindən danışılmış, onomastik vahidləri düzgün təhlil etmək, 

onları qorumaq, nəsildən-nəslə ötürmək yolunda alimin xidmətləri önə çəkilmişdir. Bu baxım-

dan Azərbaycan dili onomalogiyasının müstəqil bir nəzəri dilçilik şöbəsi kimi formalaşması 

bilavasitə professor Afad Qurbanovun fəaliyyəti ilə bağlıdır. A.Qurbanov Azərbaycan dilçili-

yində və ümumiyyətlə, türkoloji dilçilikdə ilk dəfə olaraq xüsusi adların hərtərəfli linqvistik 

təhlili ilə məşğul olmuş, maraqlı tədqiqat əsərləri yazmışdır. 

Açar sözlər: A.Qurbanov, onomastika, etnoqrafiya, dialektologiya, antroponimlər, to-

ponimlər, hidronimlər 
 

Bu günlərdə Azərbaycanın görkəmli dilçi alimi, əməkdar elm xadimi, 

respublika Dövlət mükafatı laureatı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

müxbir üzvü, filologiya elmlər doktoru, professor Afad Qurbanovun anadan 

olmasının 90 ili tamam olur. Afad Qurbanov çoxcəhətli və geniş diapazonlu 

elmi yaradıcılığı ilə ölkəmizdə dilçilik elmini zənginləşdirən, ona öz dəyərli 

töhfələrini verən nadir istedad və zəka sahiblərindən, öz dəst-xətti ilə seçilən 

elm xadimlərindən biri kimi tanınır, böyük ehtiramla və hörmətlə xatırlanır, 

yad edilir. 

Azərbaycan onomastikasının sistemli şəkildə tədqiqinə 1960-70-ci illər-

dən başlanmış, bu sahəyə aid xeyli məqalə və monoqrafiya, eyni zamanda bir 

neçə elmlər doktoru və fəlsəfə doktorluğu dissertasiyaları yazılmışdır. Lakin 

Azərbaycan onomastik vahidlərinin kompleks halında tədqiqinin bünövrəsini 

məhz A.Qurbanov qoymuşdur.  Dilçiliyimizin onomalogiya sahəsinə dair Afad 

müəllimin 100-ə qədər məqaləsi, 4 sanballı monoqrafiyası çap olunmuşdur.  

Məhz  onun  təşəbbüsü  ilə o vaxtkı V.İ.Lenin adına APİ-nin  (indiki ADPU-

nun) Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının nəzdində “Onomastik Elmi Mərkəz” 

yaradılmış və həmin mərkəzdə onomastikanın ayrı-ayrı sahələri üzrə tədqiqat 

işləri aparılmışdır. Həmçinin bir sıra bölgələrə ekspedisiyalar təşkil olunmuş 

və onomalogiya üçün qiymətli materiallar toplanmışdır. Az vaxt ərzində mər-

kəzin 4 şöbəsi yaradılmış (antroponim, toponim, zoonim, kosmonim) və hər 

şöbəyə aid materiallar qeydə alınmışdır. Azərbaycan Onomastikası məktəbinin 

formalaşmasında A.M.Qurbanovun “Azərbaycan dilinin onomalogiyası” kita-

bının xüsusi rolu olmuşdur.  
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 11.09.2019, qəbul edilib: 01.10.2019 
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Bu kitab respublikamızın hüdudlarından kənarda da geniş əks-səda doğurmuş-

dur. Akademik M.Şirəliyev Afad Qurbanovun yaradıcılığına həsr etdiyi məqa-

lələrindən birində yazırdı: “A.Qurbanovun “Azərbaycan dilinin onoma-

logiyası” adlı əsəri təkcə bizim dilçiliyimiz üçün deyil, dünya türkoloji dilçiliyi 

üçün də çox qiymətlidir...”. Qardaş Türkiyə Cümhuriyyətindən türkoloq Xəlil 

Açıqgöz adı çəkilən kitabın Türkiyədə də nəşr olunmasının gərəkli olduğunu 

əsaslandırarkən öz arzusunu belə ifadə etmişdir: “...Əsər ölkəmizdə də nəşr 

edilərsə, türk onomastik araşdırmaları daha aydın işıqlandırılar” (2). 

Azərbaycan dilçiliyinin istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində, dilçili-

yin aktual problemlərinin tədqiqində və tədrisində böyük xidmətləri olan bu 

görkəmli alim “Azərbaycan ədəbi və danışıq dili”, “Müasir Azərbaycan ədəbi 

dili”, “Ümumi dilçilik” (I, II cildlər), “Türkoloji dilçilik” (5 cilddə), “Müasir 

Azərbaycan ədəbi dili” (2 cilddə), “Azərbaycan dilçiliyi problemləri” (3 cild-

də), “Azərbaycan onomastikası”, “Antroponim nəzəriyyəsi”, “Poetik onomas-

tika”, “Azərbaycan dilinin onomalogiyası”, “Azərbaycan onomastika məsələ-

ləri”, “Dünyanın dil ailələri”, “Müasir Azərbaycan ədəbi dili”, “Azərbaycan 

dilçiliyi problemləri”, “Azərbaycan onomalogiyasının əsasları” (2 cilddə) və 

digər monoqrafiya və dərsliklərin müəllifidir. Gərgin elmi axtarışların uğurlu 

nəticəsi olan bu sanballı əsərlərdə dilçiliyin aktual məsələləri araşdırılır, elmi 

anlayışlar dəqiqləşdirilir, dil və dilçilik tarixi ilə əlaqədar yeni müddəa və elmi 

təsniflər verilir. A.Qurbanovun əsərlərində Azərbaycan dilçiliyinin inkişafı və 

perspektivləri, dilçiliyin linqvistik və fəlsəfi nəzəri əsaslar üzərində təşəkkül 

tapması, eləcə də elmlərin təsnifi və dilçilik tarixinin müəyyənləşdirilməsi 

problemlərinə aydınlıq gətirilmişdir. 

A.Qurbanov “Azərbaycan onomalogiya məktəbi”ni yaratmış, bu sahədə 

aparılan elmi tədqiqatların istiqamətlərini müəyyənləşdirmiş, onomalogiyaya 

aid bir çox dərsliklər, eləcə də monoqrafiyaların müəllifidir. 

Afad Qurbanov təsadüfi mövzuların, elmi əhəmiyyəti olmayan problem-

lərin araşdırılmasını lüzumsuz hesab edirdi. Onun fikrinə görə, mütəxəssis, o 

cümlədən də dilçi-tədqiqatçı öz sahəsini dərindən bilməli, tədqiq olunan 

problemin mahiyyətini, kökünü aydınlaşdırmağa cəhd göstərməlidir. 

1994-cü il oktyabrın 20-21-də keçirilmiş “Azərbaycan onomastikası 

problemlərinə həsr olunmuş V elmi-nəzəri konfrans”da Afad Qurbanov “Azər-

baycan onomalogiyası və müasir tələblər” adlı məruzə ilə çıxış edib. Bu mə-

ruzə əsasında hazırlanmış məqalə isə “Azərbaycan onomastikası problemləri” 

(Bakı, 1995) adlı topluda çap olunub. Burada xüsusi adların mənşəyi və etimo-

logiyası, transkripsiyası, düzgün tələffüzü və yazılışı, leksik, semantik və 

qrammatik xüsusiyyətləri, xüsusi adlar və ictimai mühit, xüsusi adların esteti-

kası və s. problemlərin müasir onomalogiyanın ən vacib məsələləri kimi diqqət 

mərkəzində durduğu göstərilir. Amma bu da var ki, Afad Qurbanov əvvəlki 

konfranslarından fərqli olaraq, burada onomastika ilə bağlı çap olunmuş əsər-

lərə daha çox tənqidi yanaşır. Bəzən isə sovet imperiyası dövründə demədiklə-

rini təəssüflə ifadə edir: “...Türk mənşəli hər bir xüsusi adın tədqiqində dünya-

nın hər yerində yaşayan türkdilli xalqların tarixi qarşılıqlı şəkildə araşdırılmalı, 

dil materialları qarşılaşdırılıb müqayisəli şəkildə öyrənilməlidir. Çox təəssüf 
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ki, velikorus şovinizmi milli dillərin bu istiqamətdə öyrənilməsinə həmişə 

əngəl törətmiş, “pantürkist, panislamist” damğası ilə milli tədqiqatçıları həmişə 

hədələmişlər”. Müəllifin digər tənqidi fikirlərini isə belə ümumiləşdirmək olar: 

- toponimlərlə bağlı araşdırmalarda təsvirçilik meyli daha güclüdür. Bu, 

Azərbaycan onomastikasına dair keçirilmiş 4 elmi konfransın materiallarında 

aydın şəkildə görünür. 

Afad Qurbanov türkoloji dilçilikdəki onomastika məsələlərini saf-çürük 

edərkən maraqlı mülahizələr irəli sürür: “...Türkdilli xalqların onomastikasına 

dair geniş ümumiləşdirmələr aparmaq və bəşər tarixində türk dünyasının yeri 

və rolu haqqında bir çox qlobal problemləri həll etmək olar” (8). Eyni zamanda 

oğuz, qıpçaq, bulqar, karluq, tukyuy dil yarımqruplarının ayrı-ayrılıqda 

onomastikasının öyrənilməsinin vacibliyini xüsusi olaraq vurğulayır. Alimin 

Azərbaycan onomastikası ilə bağlı müəyyənləşdirdiyi problemlər isə aşağıda-

kılardan ibarətdir: - onomastik tədqiqatlardakı termin hərc-mərcliyi aradan 

qaldırılmalıdır. Məsələn, dil vahidinin cəmi kimi onomastika, antroponimika, 

etnonimika, toponimika, hidronimika və s. işlədilirsə, elm sahəsi kimi onoma-

logiya, antroponimiya, etnonimiya, toponimiya, hidronimiya işlədilməlidir; et-

nonimlərin yazılışı da xüsusi adların orfoqrafiyasına tabe olmalıdır. Yəni, bu 

cür adlar xüsusi adlar qrupuna daxil edilməli və ilk hərfi işarələri də böyük 

verilməlidir; - dilimizdəki bir sıra onomastik vahidlər hələ də səhv işlədilir. 

Məsələn, Ermənistan, Yerevan... Halbuki bu adları Ərmənistan, İrəvan şəklin-

də işlətməliyik. Yaxud erməni yox, ərməni deməliyik... Məqalənin sonunda 

müasir onomastik tədqiqatların forma və məzmunca tamamilə yeni istiqamətdə 

inkişaf etdiyi də qeyd olunur. 

Professor A.Qurbanovun elmi yaradıcılığı zəngin və çoxşaxəli, istiqa-

mətli, mövzu dairəsi baxımından olduqca geniş və əhatəlidir. Alimin tədqiqat 

və maraq dairəsinə müasir Azərbaycan ədəbi dili, türkoloji dilçilik, dil 

universiyaları, ümumi dilçilik, onomalogiya, leksikologiya, nitq mədəniyyəti, 

tərcüməşünaslıq, bədii əsərlərin dili, üslubiyyat, ali məktəb pedaqogikası və 

metodikası kimi sahələr daxildir. Məlum olduğu kimi, dilçiliyin son illərdəki 

inkişafının mühüm nailiyyətlərindən biri yeni bir dilçilik sahəsinin – onomasti-

kanın yaranması və formalaşmasıdır. Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə olaraq 

onomastika məsələlərinin sistemli şəkildə uğurlu həlli və geniş tədqiqi A.Qur-

banovun adı ilə bağlıdır. Qeyd edək ki, onomastika bir elm sahəsi kimi xüsusi 

adları (insan adları, coğrafi adlar, tayfa adları və s.) öyrənir və tədqiqat obyek-

tindən asılı olaraq antroponimika, toponimika, etnonimika və s. bölmələrə 

bölünür. Azərbaycan dilindəki şəxs adlarının özəl xüsusiyyətləri, onların ma-

hiyyəti, sistemi, yaranması, mənşəyi, məna əsası, yayılma regionu, quruluşu, 

inkişaf tarixi, təkmilləşməsi, üslubi imkanları, bir dildən başqa bir dilə 

transliterasiyası antrotoponimikanın əsas problemləri məhz onun əsərlərində 

araşdırılmışdır (2, s. 87). Azərbaycan dilçiliyi tarixində ilk dəfə olaraq antropo-

nimlərin inkişaf dövrlərini müəyyənləşdirən, hər bir dövrün səciyyəvi cəhətlə-

rini konkret dil faktları ilə əsaslandıran da A.Qurbanov olmuşdur. A.Qurbano-

vun onomalogiya məsələlərinə dair 100-ə yaxın məqaləsi, eləcə də “Antropo-

nim nəzəriyyəsi”, “Azərbaycan onomastikası” və “Azərbaycan onomalogiya-
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sının əsasları” (2 cilddə) adlı monoqrafiyaları orijinallığı ilə diqqəti cəlb edir. 

Bu əsərlərdə xüsusi adların qrupları və yarımqrupları türkologiyada ilk dəfə 

müəyyənləşdirilmiş, onomalogiyanın elmi-nəzəri əsasları hazırlanmışdır. 

Cəsarətlə demək olar ki, bədii əsərlərdəki antroponimlər, toponimlər, onların 

üslubi xüsusiyyətləri, bədii ədəbiyyatda xüsusi adların komik təbiəti, etnik 

adlar, ad yaradıcılığı, poetik onomastikanın ilk tədqiqatçısı AMEA-nın müxbir 

üzvü Afad Qurbanovdur. Azərbaycanşünaslıqda onomastik tədqiqatların geniş 

şəkildə aparılması türkologiyanın uğurlarındandır. Onomastik vahidlərin hər 

biri xüsusi sosial işarədir. Onları öyrənmək, tədqiq etməklə xalqın tarixi, dili 

və çoxsahəli həyatının bir sıra mühüm məsələlərini aşkara çıxarmaq, dilin 

lüğət tərkibinin bütövlükdə xarakteristikasını vermək, dil tarixi, dialektologiya 

və üslubiyyata dair mühüm qanunauyğunluqları aşkara çıxarmaq, tarix, 

etnoqrafiya, sosiologiya, coğrafiya və başqa elmlərin bəzi mühüm problemləri-

nin açılmasına yeni istiqamət verməsi müəyyənləşdirilir. Bununla yanaşı, ono-

mastik vahidləri düzgün təhlil etmək, onları qorumaq, nəsildən-nəslə ötürmək 

ümumi mədəniyyətin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu baxımdan Azərbaycan dili onomalogiyasının müstəqil bir nəzəri dilçilik şö-

bəsi kimi formalaşması bilavasitə professor Afad Qurbanovun fəaliyyəti ilə 

bağlıdır. Alimin bu sahə ilə bağlı ən böyük uğuru “Azərbaycan dilinin onoma-

logiyası” adlı monoqrafiyasıdır. Bu əsər Azərbaycan dilçiliyində və ümumiy-

yətlə, türkoloji dilçilikdə ilk dəfə olaraq xüsusi adların hərtərəfli linqvistik təh-

lilinə həsr olunmuşdur. 

A.Qurbanov şəxs adları, ad və insan anlayışı, eləcə də onların sistemini 

ümumi dilçilik baxımından təhlil etmiş, əsl şəxs adlarının yaranma səbəbini, 

onların leksik-semantik qruplarını müəyyənləşdirmişdir. Professor A.Qur-

banov bu əsərində fundamental onomastik təlimin nəzəri əsaslarını yaratmış, 

Azərbaycan dilində və bütövlükdə dünya dillərində xüsusi adların qruplarını 

müəyyənləşdirməyə nail olmuşdur. Qeyd edək ki, alimin “Azərbaycan dilinin 

onomalogiyası” kitabı Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür. Akademik Məm-

mədağa Şirəliyev yazırdı ki, Afad Qurbanov bu əsəri ilə Azərbaycan onomasti-

ka məktəbinin əsasını qoymuşdur. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin-

də “Onomastik problem laboratoriyası”nın yaradılması, Azərbaycan onomasti-

kası problemlərinə həsr edilmiş respublika konfranslarının mütəmadi olaraq 

keçirilməsi bilavasitə Afad Qurbanovun gərgin əməyi sayəsində baş tutmuş-

dur. Məhz Afad Qurbanovun rəhbərliyi ilə onomalogiyanın problemlərinə dair 

müxtəlif mövzularda onlarca namizədlik və doktorluq dissertasiyası müdafiə 

edilmişdir. Onomastika sahəsində məktəb yaratmış görkəmli dilçi alimin elmi 

yaradıcılığında təkcə Şimali Azərbaycandakı onomastik vahidlər deyil, həm də 

Cənubi Azərbaycan və Qərbi Azərbaycandakı, eləcə də Gürcüstan və Dağıs-

tandakı türkmənşəli onomastik vahidlər, xüsusilə toponimlər tədqiqat obyekti-

nə çevrilmişdir. 

AMEA-nın müxbir üzvü A.Qurbanovun onomastika sahəsindəki fəaliy-

yəti respublikamızda və ölkəmizdən kənarda yüksək qiymətləndirilmişdir. 

1989-cu ildə İstanbulda nəşr edilmiş “Türk dünyası araşdırmaları” adlı sanballı 
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elmi toplunun bir neçə səhifəsi məhz bu dəyərli əsərin elmi təhlilinə həsr olun-

muşdur. 

Azərbaycan dilçiliyində bədii əsərlərin onomastikasının sistemli şəkildə 

tədqiq edilməsində A.Qurbanovun “Poetik onomastika” kitabının böyük rolu 

və əhəmiyyəti danılmazdır. A.Qurbanov “Müasir Azərbaycan ədəbi dili”, 

“Azərbaycan onomastikası”, “Azərbaycan onomalogiyası məsələləri” kitabla-

rında poetik onomastikanın ayrı-ayrı sahələrinin tədqiq edilməsinin dilçiliyi-

miz üçün təxirəsalınmaz vəzifə olduğunu xüsusi olaraq vurğulamışdır. Müəllif 

“Poetik onomastika” kitabında bu problemləri sistemli şəkildə araşdırmışdır. 

Kitabda bədii ədəbiyyatda xüsusi adların komik təbiəti, etnik adlar, onomastik 

vahidlərin obrazlılığı, bədii əsərlərdə xüsusi ad yaradıcılığı kimi məsələlərdən 

bəhs edilmiş, onomastik vahidlərin üslubi imkanları, şifahi ədəbiyyatda 

onomastik vahidlərin üslubi xüsusiyyətləri aydınlaşdırılmışdır. Yazıçının ono-

mastik vahidlərdən əsərin süjetinə, quruluşuna, ideya və məzmununa uyğun 

şəkildə istifadə etməsinin istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir. Müəllif göstər-

mişdir ki, yazıçılar real adlardan satirik və yumoristik ifadə vasitəsi kimi 

obrazlılıq, yüksək bədii keyfiyyət yaratmaq üçün istifadə edirlər. 

Azərbaycan dilçiliyində fonetika Ə.Dəmirçizadənin, leksikologiya 

S.Cəfərovun, dialektologiya M.Şirəliyevin, morfologiya M.Hüseynzadənin, 

sintaksis Ə.Abdullayevin, dil tarixi H.Mirzəzadə, Ə.Dəmirçizadə və T.Hacıye-

vin, morfonologiya F.Cəlilovun, ümumi dilçilik və onomalogiya isə A.Qurba-

novun adı ilə bağlıdır. 

Afad Qurbanov təkcə görkəmli alim yox, həm də əsl pedaqoq, nüfuzlu 

müəllim idi. Burada professor Həsən Balıyevin bir fikrindən yan keçmək 

olmur: “Afad Qurbanov… dili, onun bütün sahələrini məharətlə öyrədə bilən 

gözəl müəllimdir. Bəzi alimlərimiz şöhrətləndikdən, vəzifə sahibi olduqdan 

sonra öz mühazirələrini başqalarına həvalə etdiyi halda, Afad Qurbanov 

kafedra müdiri, dekan və rektor olduqda da mühazirəsini başqasına etibar 

etməyib. Çünki o, təkcə tədqiqat həvəskarı deyil, həm də öyrətmək ustasıdır. 

Gözəl usta isə heç vaxt öz işini başqasına etibar edə bilməz” (4). 

Son 40 ildə Azərbaycan dilçiliyində elə bir tədqiqatçı yoxdur ki, Afad 

Qurbanovun yaradıcılığına bu və ya digər şəkildə müraciət etməmiş olsun. Bu 

da təbii qarşılanır. Çünki Afad Qurbanovun elmi irsi elədir ki, ona istinad 

etmədən yeni söz demək xeyli çətin olur. Onun bu keyfiyyəti prof. Adil 

Babayevin də diqqətindən yayınmayıb: “Cəsarətlə demək olar ki, dilçilik 

elminin elə bir sahəsi yoxdur ki, bu məhsuldar və əməksevər alim oraya nüfuz 

etməsin” (7). 

 Afad Qurbanovun əsərləri və ictimai fəaliyyəti ilə bağlı 200-dən çox 

yazı yazılıb ki, bunların da əksəriyyəti onunla bağlı tərtib edilmiş 3 kitabda 

verilib. Həmin yazılarda Afad Qurbanovun elmi yaradıcılığına, eləcə də 

pedaqoji fəaliyyətinə müxtəlif prizmalardan münasibət bildirilib. 

Afad Qurbanov dil tarixçisi deyildi. Amma bu da var ki, o, çap olunmuş 

əsərlərinin, demək olar ki, hər birində Azərbaycan dili tarixi məsələlərinə də 

yer ayırıb, irəli sürdüyü fikirləri konkret dil faktları ilə əsaslandırıb. “Afad 

Qurbanov hisslərə qapılmır, subyektiv fikirlərini obyektivlik süzgəcindən ke-
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çirdikdən sonra təqdim edir” deyən filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Faiq 

Şahbazlı alimin əsərlərinə məhz bu prizmadan yanaşaraq “A.M.Qurbanov və 

dil tarixi məsələləri” adlı məqalə ilə çıxış edib. Burada Afad Qurbanovun 

Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafı ilə bağlı təqdim etdiyi dövrlərin hər biri 

(XIX əsrə qədərki dövr - ədəbi dilin formalaşması və tədricən inkişaf dövrü, 

XIX əsrdən 1920-ci ilədək olan dövr - ədəbi dilin sabitləşməsi dövrü, 1920-ci 

ildən sonrakı dövr - ədəbi dilin geniş inkişaf yolu keçməsi dövrü) sistemli 

şəkildə təhlil edilir, eyni zamanda hər bir dövrün ən səciyyəvi cəhətlərinə 

münasibət bildirilir. Faiq Şahbazlının məqaləsində açıq-aydın şəkildə ifadə 

edilir ki, İ.Həsənoğlu, İ.Nəsimi, Ş.İ.Xətai, M.Füzuli, M.P.Vaqif, M.Ə.Sabir, 

C.Məmmədquluzadə, Ə.Haqverdiyev kimi görkəmli sənətkarların əsərlərində-

ki dil və üslub məsələlərini məhz ədəbi dilimizin inkişaf dövrləri kontekstində 

təhlil süzgəcindən keçirmiş Afad Qurbanovun fikirləri elmi və inandırıcıdır. 

F.Şahbazlının bir fikrini isə eynilə təqdim etmək lazım gəlir: “Professorun 

M.Füzuli dilinin incəliklərinə münasibəti, şairin ədəbi dil imkanlarından 

istifadə bacarığının daha bariz nümunələrinə istinadı, M.Füzuli dilinin müasir 

dilimizdən fərqli cəhətlərini onun yaşadığı məkanla, yerli dialektlərlə bağlılığı-

nı görməsi, bunun üçün hazırda İraqda, Bağdadda yaşayan azərbaycanlıların və 

onlara məxsus xoyrat bayatılarının dilini müşahidə etməyin kifayət etdiyi 

barədəki mülahizələrini bildirdiyi “Füzuli irsi və Azərbaycan ədəbi dili” 

məqaləsi, ümumiyyətlə, füzulişünaslıqda, eyni zamanda Azərbaycan dilçiliyi 

tarixində mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Görkəmli şəxsiyyətlər aparıcı qüvvə kimi daim cəmiyyətin, ictimai həya-

tın problemləri ilə yaşayır, xalqının, vətəninin rifahını əsas götürərək bu 

problemlərin həllində yaxından iştirak etməyə çalışırlar. Əsl vətəndaş, alim 

xalqın arzu və istəklərinin həyata keçməsində heç vaxt əməyini əsirgəmir, var 

qüvvəsi ilə işin həllinə xidmət göstərir. Bu cəhətlər məhz dilçilik elmimizin 

görkəmli siması Afad Qurbanovun başlıca keyfiyyətlərindən idi. Onun mənalı 

həyat yolu əsl ziyalılıq təcəssümüdür, öz biliyi, elmiliyi, alicənablığı, təmənna-

sız qayğısı, vətəninə xidmət göstərməsi ilə yaddaşlara həkk olmuşdur. Adı 

Azərbaycan dilçiliyinin korifeyləri ilə bir sırada çəkilən, türk və Avropa dilçi-

ləri tərəfindən orijinal konsepsiyalar müəllifi kimi rəğbətlə qəbul edilən, 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, 

Dövlət mükafatı laureatı, filologiya elmləri doktoru, professor Afad Qurbanov 

ömrünün 50 ilini Azərbaycan təhsilinə, elminə həsr etmiş, ana dilimizin inkişa-

fına, ümumiyyətlə dilçiliyə, əlifbamızın təkmilləşdirilməsinə dair sanballı, mü-

kəmməl əsərlərlə töhfələr vermiş, alimliklə insanlığın vəhdətini özündə birləş-

dirən görkəmli türkoloq alimlərimizdən biri olmuşdur. Dilçilik elmimizin bu 

parlaq simasının işıqlı xatirəsi onu tanıyanların, həmkarları və yetirmələrinin 

qəlbində əbədi yaşayacaqdır. 
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РЕЗЮМЕ 

АРИФА ЗЕЙНАЛОВА 

АФАД ГУРБАНОВ КАК ОСНОВАТЕЛЬ ОНОМАСТИЧЕСКОЙ 

ШКОЛЫ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Изучение и исследование ономастических единиц определяет новые 

направления в решении проблем в сфере  истории, этнографии, социологии, географии 

и других наук, раскрывая некоторые важные вопросы истории, языка и поликультурной 

жизни людей, давая целую характеристику языка, ее состава, раскрывающий важную 

легитимность языковой истории, диалектологии и стиля. В статье рассказывалось об 

заслугах А. Курбанова в области ономастики, заслугах ученого в проведении  

правильного анализа, защите и передаче ономастических единиц от поколения 

поколению. С этой точки зрения становление ономалогии азербайджанского языка как 

самостоятельного теоретического лингвистического отдела напрямую связано с 

деятельностью профессора Афада Курбанова. А. Гурбанов был первым, кто занялся 

комплексным лингвистическим анализом личных имен в азербайджанской лингвистике 

и вообще в тюркской лингвистике и написал интересные исследовательские работы по 

этому вопросу. 

Ключевые слова: А.Гурбанов, ономастика, этнография, диалектология, 

антропонимы, топонимы, гидронимы 

 

SUMMARY 

ARIFA ZEYNALOVA 

AFAD QURBANOV AS A FOUNDER OF AZERBAIJAN ONOMASTIC 

SCHOOL 

Studying and exploring onomastic units  determines new directions to the solvation 

of the problems of history, ethnography, sociology, geography and other sciences,  revealing 

some of the important issues of history, language and multicultural life of the people, giving a 

whole characteristic of the language composition of the language, revealing the important 

legitimacy of language history, dialectology and style. The article talked about the services of 

A.Qurbanov in the field of onomastics, the scientist's services on the way to correctly analyze, 

protect, and transmit onomastic units. From this point of view, the formation of the azerbaijani 

language onomalogy as an independent theoretical linguistic department is directly related to 

the activity of professor Afad Qurbanov. A.Gurbanov was the  first who engaged in 

comprehensive linguistic analysis of personal names in the Azerbaijani linguistics and 

generally in turkic linguistics and wrote interesting research works about it. 

Key words: A.Gurbanov, onomastics, ethnography, dialectology, anthroponyms, 

toponyms, hydronyms. 
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MƏMMƏDƏLİ SİDQİ  VƏ  UŞAQ  ƏDƏBİYYATI 

 
 Məqalə unudulmuş ədib Məmmədəli Sidqinin (1888-1956) yaradıcılığına həsr 

olunmuşdur. Məmmədəli Sidqi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində diqqətəlayiq yer tutur. O, XX 

əsr Azərbaycan maarifçi realist ədəbiyyatının və mətbuatının görkəmli nümayəndələrindən 

biridir. Onun əsərlərində humanizm, mənəvi kamillik  amalı ifadə olunmuşdur. Məqalədə 

Məmmədəli Sidqi Səfərovun 1914-1915-ci illərdə uşaqlar üçün yazıb “Məktəb” jurnalında 

dərc etdirdiyi pedaqoji hekayələr Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında ilk dəfə araşdırmaya cəlb 

olunur. İşdə yazıçının bu sahədəki səciyyəvi əsərləri təhlil edilir, onların ideya-bədii 

xüsusiyyətləri aydınlaşdırılır. Yazıçının bədii üslubu, uşaqlar üçün yazdığı nəsr əsərlərinin 

əsas məziyyətləri elmi-ədəbi baxımdan ümumiləşdirilir, müvafiq nəticələrə gəlinir. 

             Açar sözlər: Azərbaycan ədəbiyyatı, Naxçıvan ədəbi mühiti, uşaq ədəbiyyatı, nəsr, 

Məmmədəli Sidqi  
      

 Qədim tarixə malik Naxçıvan ədəbi-mədəni mühitinin XX əsrdə yetir-

diyi görkəmli şəxsiyyətlər sırasında Məmmədəli Sidqinin (1888-1956) adı 

önəmli yerlərdən birini tutur. Məşhur maarifçi Məhəmməd Tağı Sidqinin oğlu 

olan bu böyük ziyalının zəngin, çoxşaxəli yaradıcılığının bir istiqaməti də onun 

ədəbi əsərlərindən ibarətdir. Ədibin qələmindən çıxmış bədii nümunələr 

sırasında uşaqlar üçün yazılmış maarifçi-pedaqoji hekayələr də vardır.   

Ədəbiyyatşünas Nailə xanım Səmədova “Məmmədəli Sidqinin şəxsi 

fondu” adlı dəyərli kitabında ədibin bəzi ədəbi əsərlərini oxuculara çatdırsa da, 

bizim haqqında söz açacağımız pedaqoji məzmunlu hekayələrindən ümumiy-

yətlə bəhs etməmişdir. Filoloq alim Əflatun Məmmədov isə “Azərbaycan uşaq 

ədəbiyyatı” kitabında Məmmədəli Sidqinin “Məktəb” jurnalında kiçik uşaq he-

kayələri ilə çıxış etdiyini ümumi şəkildə xatırlatsa da, təhlillər aparmamışdır. 

(1, s. 25) Beləliklə, ədibin uşaq ədəbiyyatı sahəsindəki səmərəli fəaliyyəti illər 

boyu araşdırılmamış qalmışdır. Yalnız bu sətirlərin müəllifi 2019-cu ildə 

“Naxçıvanlı yazıçılar və “Məktəb” jurnalı” monoqrafiyasında (2, s. 29-67) 

M.Ə.Sidqinin 1914-1915-ci illərdə “Məktəb” jurnalında dərc olunmuş pedaqo-

ji hekayələrini ilk dəfə tədqiqata cəlb etmişdir. Həmin kitabın “Əlavələr” böl-

məsində yazıçının pedaqoji hekayələri də ilk dəfə müasir oxuculara çatdırıl-

mışdır. 

  “Məktəb” jurnalının 22 fevral 1914-cü il tarixli  4-cü sayında Məmməd-

əli Sidqinin “Məktəbə gec gələn şagird” adlı pedaqoji hekayəsi dərc olunmuş-

dur. Əsər “Müəllim: M.Ə.Sidqi” imzasıyla verilib (3, s. 52-53). Bu hekayəni 

qələmə almaqda müəllifin əsas məqsədi vaxtını düzgün bölə bilməyən, dərsə 

səhlənkar yanaşan, həmişə məktəbə gecikən, elmə maraq göstərməyən bəzi  
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uşaqların yanlış yolda olduğunu anlatmaq, onların islahına çalışmaq, balaca 

oxucuları belələrinin təsirinə düşməməyə çağırmaq idi. Uşaq məişətinə və 

psixologiyasına yaxından bələd olan, bu yöndə müvafiq müşahidə və təhlillər 

aparan M.Ə.Sidqi nəzərə çatdırırdı ki, bəzi şagirdlərin dərsə gecikməsinin sə-

bəbi cürbəcür bəhanələrlə bağlı deyil, bilavasitə onların səhv vərdişlərindədir. 

Sonrakı təsvirlər dərsə yubanan səhlənkar, tənbəl uşağın məktəbə gələnə 

qədərki  davranışlarını konkret detallar  vasitəsi ilə  nəzərə çatdırır: “Gecikən 

uşağı səhərlər anası nə qədər oyadarsa da, yerindən qalxmağa qeyrət etməz. 

Hələ çox vaxt anası onu oyatmaq istədikdə qalxıb anasına acı-acı sözlər 

deyərək yenə də yatar... Axırda labüd qalıb, durar və yerinin içində oturar. 

Gözlərini ovuşdura-ovuşdura neçə dəfə əsnəyib, canını-başını uzun-uzun 

dırnaqları ilə qaşıyar və yavaş-yavaş paltarlarını geyməyə başlar. Gözləri şiş-

miş, həyətə çıxıb, əl-üzünü ala-yarımçıq yuyar və otağa daxil olar...”.  

 Müəllif təhsilə laqeyd yanaşan belə şagirdlərin məktəbə könülsüz get-

məsini xarakterik detallarla canlandırır: “Əlinə keçən qarmaqarışıq kitab və 

dəftərlərdən yığışdırıb, qələmsiz və mürəkkəbsiz, hirs ilə qapıları çırpıb çıxar. 

Küçəyə çıxıb, yol uzunu gələ-gələ hər yerdə bir az dayanıb, gələn-gedənə, ət-

rafına baxar”. Belə tənbəl şagird məktəbə ya birinci dərsin sonunda, ya da 

ikinci dərs başlananda çatar. Hekayənin sonunda yazıçı-pedaqoq uşaqları səylə 

çalışmağa, hər işə məsuliyyətlə yanaşmağa, hər dəqiqədən səmərli istifadə 

etməyə səsləyir: “İmdi məlumunuz olsun ki, bu tövr vaxt keçirən və dərs itirən 

şagirdlər heç vaxt tərəqqi edə bilməzlər. Həmişə yoldaşlarından dalıya qalıb, 

bir sinifdən o biri sinifə keçə bilməzlər. İmdi məktəb şagirdlərinə lazım gəlir 

ki, hər gün vaxtında məktəbə gəlib, hər günün və hər saatın dərslərini və və-

zifələrini öz vaxtında yerinə yetirsinlər ki, bu cür məktəbə gec gələn şagirdlər 

kimi, öz ata-analarının və müəllimlərinin nəzərlərində həqir olmasınlar”. 

Məmmədəli Sidqi “Məktəbə gec gələn şagird” hekayəsində atası, 

məşhur maarifçi ədib Məhəmməd Tağı Sidqinin “Nümuneyi-əxlaq” dərsliyin-

dəki “Məktəbə gec gələn uşaq” adlı altıncı imladan da (4, s. 68) istifadə etmiş-

dir. Belə ki, Məmmədəli Sidqinin “Məktəbə gec gələn şagird” əsərindəki bir 

neçə cümlə Məhəmməd Tağı Sidqinin “Məktəbə gec gələn uşaq” əsərindəki 

müvafiq parça  ilə, demək olar ki, eynidir.  M.T.Sidqi məktəbə gec gələn 

şagirdi yığcam ştrixlərlə təqdim etdiyi halda, M.Ə.Sidqi dərsə yubanan 

şagirdin bədii obrazını daha geniş və dolğun yaratmışdır.  

  “Məktəb” jurnalının 15 may 1914-cü il tarixli 11-ci sayında Məm-

mədəli Sidqinin “Bədnəfs uşaq” adlı başqa bir hekayəsi “Müəllim: M.Ə.Sidqi” 

imzasıyla verilib. (5, s. 165-166) Həmin hekayədə fkri, xəyalı ancaq yemək 

yanında olan bədnəfs uşağın portreti canlandırılmışdır. Müəllifin əsas məqsədi 

ziyanlı vərdişin utancverici mahiyyətini dərindən açıb əyani şəkidə şagirdlərə 

göstərmək və onları belə xasiyyətdən uzaqlaşmağa, düz yola qədəm qoymağa 

çağırmaqdır. Yazıçı bədnəfs uşağın bədii obrazını səciyyəvi detallar vasitəsi ilə 

məharətlə yarada bilmişdir. Bu maraqlı hekayənin əvvəlində oxuyuruq: “Bəd-

nəfs uşaq həmişə yemək, içmək və yatmaq fikirində olar. Hətta gecələr yatanda 

da yeməli və içməli şeylərdən yuxuda görər. Səhərlər yerindən duranda göz-

lərini samavara tərəf açar. Çay içən vaxtda stəkanın böyüyünü axtarar”. 
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 Təsvirlərin davamında bədnəfs uşağın digər vərdişləri ilə tanış oluruq. 

Anlaşılır ki, belə acgöz şagirdlər  normal qaydada səhər yeməyi yedikləri 

halda, məktəbə getmək üçün evdən çıxmazdan əvvəl yenə də ora-bura baş 

vurub nəsə bir yeməli şey axtarırlar. Məktəbdə isə gözü yoldaşlarının əlində 

olar. Yazıçı konkret detallarla vurğulayır ki, belə bədnəfslik şagirdləri gün 

boyu rahat buraxmır. Hətta  acgöz uşaq dərslər bitdikdən sonra evə dönərkən 

yolüstü bazardan, dükandan da nəsə alıb yemək istəyir. Bədnəfs uşağın səliqə-

sahmanı da bilinməz, üstü-başı, hətta cibləri çirkli olar: “Bu tövr bədnəfs uşaq-

ların ciblərini axtarsan, çörək xırdası, iydə qabığı, xurma dənəsi, konfet kağızı, 

kişmiş çopü, alma küşşəyi və sair bu cür zir-zibillərdən tapılar. Bunlardan 

başqa, bu cür uşaqların əli-ayağı, üst-başı, ağız-burnu, uzun-uzun dırnaqları o 

qədər çirk və natəmiz olur ki, yanında əyləşən adamın nəfəsi darıxıb, əhvalı 

pərişan olur”. 

Belə uşaqların pis vərdişləri sırasında yazıçı yol ilə gedəndə nəsə yemə-

yi, yaxud saqqız çeynəməyi də tənqid edir. Müəllif nəzərə çatdırırdı ki, bu 

bədnəfslik uşağın məktəbdə, ailədə, bütövlükdə cəmiyyətdə layiqli yer 

tutmasını əngəlləyər. Yazıçı bildirir ki, yemək hərisi, qarınqulu olmaq insanı 

mənəvi cəhətdən  rəzil vəziyyətə saldığı kimi, onun sağlamlığı üçün də ziyanlı 

və təhlükəlidir. Ona görə də müəllif şagirdləri belə pis vərdişlərdən uzaq 

durmağa, digərlərini də çəkindirməyə çağırır. Hekayənin başlıca ideyası da bu 

kontekstdə vurğulanır: “İmdi ümidvaram ki, məktəb şagirdləri bədnəfs uşağın 

barəsində yazdıqlarımı diqqətlə oxuyub, bu tövr alçaq siqlətdən kənar olmağa 

çalışacaqlar. Və qeyri yoldaşlarını da bu cür pis xasiyyətdən çəkindirməyə səy 

edəcəklər. Çünki nəfsi bütünlük insanı ata-ananın, müəllimlərin və sair 

adamların yanında əziz və hörmətli eylər. İnsanın nəfsinin salamat olmağı 

bədəninin salamatlığına baisdir, - demişlər”. Məmmədəli Sidqi bu əsəri 

yazarkən atası, görkəmli maarifçi Məhəmməd Tağı Sidqinin  “Nümuneyi-

əxlaq” dərsliyindəki iyirmi beşinci imladan - “Bədnəfs uşaq” adlı mətndən də 

(4, s. 86-87) istifadə etmişdir.  

Məmmədəli Sidqinin “Məktəb” jurnalında növbəti hekayəsi  20 sentyabr 

1914-cü il tarixli 13-cü nömrədə oxuculara çatdırılmışdır. “Çalışqan məktəb 

şagirdi dilindən” adlanan həmin bədii nümunə “Müəllim: Məmmədəli  Sidqi” 

imzasıyla verilib. (6, s. 193-195) Bu əsərdə müəllif öz çalışqanlığı, məsuliyyə-

ti, elmə böyük həvəsi ilə  ilə seçilən bir məktəblinin timsalında digər şagirdləri 

də fəallığa, nümunəvi olmağa ruhlandırmaq məqsədini izləmişdir. Təhkiyə də 

məhz həmin çalışqan şagirdin dilindən verilir. Əsərin əvvəlində şagird sevinc 

içərisində olduğunu bildirir, çünki yay tətili sona çatmış, yeni dərs ili başlan-

mışdır. Anlaşılır ki, çalışqan şagird digər uşaqları da təhsilə cəlb etməyə, onla-

rın da elm yolunu seçməsinə təşəbbüs göstərir. Həmin şagirdin saf, təmiz his-

siyyatı, xeyirxah hərəkətləri də diqqəti çəkir. O, məktəbdə yenicə təhsilə 

başlayan balacalara öz yardımını əsirgəmir, onların qayğısına qalır.  

Belə məqamları diqqət mərkəzinə çəkməklə müəllif  həm də uşaqlara 

xeyirxahlıq, biri-birinə qayğı göstərmək kimi müsbət keyfiyyətlər aşılamaq 

istəmişdir. Təhkiyənin davamında şagirdin yay tətilindən əvvəl imtahanları 

uğurla verib növbəti sinifə keçməsindən söz açılır. Sonra isə M.Ə.Sidqi hekayə 
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qəhrəmanı olan çalışqan şagirdin dili ilə məktəblilərə təlqin edir ki, tətil 

günləri yalnız istirahət, gülüb-oynamaq, əylənmək üçün deyil. Bu müddətdə 

dəftər-kitabdan tamamilə uzaqlaşmaq düzgün sayılmaz. Vaxtdan səmərəli isti-

fadə edib əvvəlki sinifdə keçilən mövzuları, öyrənilmiş bilikləri təkrarlamaqla 

yanaşı, həm də növbəti dərs ilinə hazırlaşmaq gərəkdir. Çalışqan şagirdin bu 

yöndəki fəaliyyəti digərlərinə nümunə kimi belə nəzərə çatdırılır: “Keçən 

sinifdə bir ildə oxuduğum dərslərimi bu il yay fəsli bir də başdan ayağa qədər 

təkrar etmişəm. Hətta builki sinifimizdə oxunan dərs kitablarından da atama 

aldırıb, bir qədər dərslərdən hazırlamışam. İndiyə kimi oxuduğumuz hamı türki 

və rusi şeirləri bir də bu yay fəsli əzbərləyib, hifz etmişəm. Bundan əlavə, 

imlalar yazıb, çoxlu məsələlər həll etmişəm. Müxtəsər, mükəmməl surətdə 

hazırlaşıb, məktəbimizə gəlmişəm”. 

M.Ə.Sidqi “Çalışqan məktəb şagirdi dilindən” hekayəsində ideyanın da-

ha qabarıq təqdimi üçün müqayisəli təsvirlərdən də istifadə etmişdir. Yazıçı fə-

al, çalışqan şagirdlərlə yanaşı, tənbəl, dərslərini yaxşı oxumayan, imtahanlarda 

lazımi nəticə göstərmədiyinə görə təkrarən eyni sinifdə qalan məktəblilərin də 

varlığını yada salmış, onları ətalətdən uzaqlaşmağa səsləmişdir.  

 Ədibin “Dərsə həvəsi olmayan şagird”  hekayəsi də bu qəbildəndir. 

Həmin əsər “Məktəb” jurnalının 21 oktyabr 1914-cü il tarixli 15-ci nömrəsində 

“Müəllim: Məmmədəli  Sidqi” imzasıyla verilib. (7, s. 227-229) Bu hekayədə 

əsas tənqid hədəfi məktəbdə baş girləyən, bilik qazanmaq əvəzinə, günlərini 

boş-boşuna keçirib dərslərin bitməsini gözləyən bəzi məsuliyyətsiz şagirdlər-

dir. Yazıçı təhsilə maraq göstərməyən  laqeyd məktəblilərin səciyyəvi xüsusiy-

yətlərini belə ümumiləşdirmişdir: “Həvəssiz şagird məktəbə, dərsə o qədər me-

ylsiz olur ki, bütün ili məktəbdə, hər gün klasda oturub, müəllim dediyi dərslə-

rə qulaq asmaq əvəzində dərs ilinin tez qurtarmasını və yay fəsli tətilinə bura-

xılmaq  üçün imtahanların tez yetişməsini arzu edər”. Müxtəlif vaxtlarda cür-

bəcür bəhanələrlə məktəbdən yayınan, dərslərinə hazırlaşmayan məsuliyyətsiz 

şagirdlərin hətta imtahanlara da səhlənkar münasibət bəsləməsini nəzərə çatdı-

ran müəllif yazır: “Şübhəsizdir ki, bu cür şagird dərsə bir bu qədər şövqsüz ol-

duğu üçün bir sinifdən o biri sinifə keçə bilməyib, mayın axırlarında pis nöm-

rələr (qiymətlər – H.H.) alıb, yenə gələn il üçün həman sinifdə qonaq qalar. Bir 

sinifdən qeyri sinifə keçib, tərəqqi etmək əsla şagirdin fikirinə gəlməz. Bu 

barədə əsla özünə zəhmət verib, bir kərə də olsun, fikirləşib utanmaz”. 

 Hekayədə M.Ə.Sidqinin obrazlı ifadələri də maraq doğurur. Məsələn, o, 

məktəbə həvəssiz gələn şagirdin tətilə buraxılmaq yaşantısını məhbəsdən azad 

olunan dustağa bənzədir: “Yay fəsli tətili üçün məktəbdən buraxıldıqda dus-

taqxanadan azad olan dustaqlar kimi, canı rahat olar. Guya məktəb bir zindan 

imiş?!” Ata-anasının və ya başqa böyüklərinin, qohumlarının təkidi ilə 

məktəbə gələn həvəssiz şagirdlər tədris ili boyunca dərslərə hazırlaşmadıqları 

kimi, yay tətili dövründə də kitab üzü açmazlar. Heç başqa sahədə də bir 

faydalı iş görməzlər. Növbəti dərs ili yaxınlaşdıqca belələrinin ovqatı təlx olar. 

Çünki yenidən məktəbə dönməyi onlar özləri üçün əzab sayırlar.  M.Ə.Sidqi 

dərsə həvəsi olmayan şagirdin məktəbə hazırlaşmasını da səciyyəvi epizodlar 

və detallar əsasında canlandırır: “İstər-istəməz gəlib bildirdən qalmış, köhnə, 
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cildi qopmuş, vərəqləri dağılıb, səhifələri biri-birinə qarışmış və mürəkkəb ilə 

ləkələnmiş kitablarını, əzilmiş, bükülmüş dəftərlərini, sınıq qələmini, mü-

rəkkəbi qurumuş mürəkkəb şüşəsini evlərinin o tərəf-bu tərəfindən yarı-

yarımçıq yığıb, yığışdırıb, bir dənə çirkli və cırıq dəsmala bağlayıb, kəsalət ilə 

məktəbə gəlməyə başlar”. Əsər belə tamamlanır: “İmdi ümidvar oluram ki, 

məktəbə, dərsə meyli və həvəsi artıq olan şagirdlər və elmin qədr və qiymətini 

anlayıb bilən balaca balalar bu tövr çirkin və alçaq sifətli şagirdlərdən uzaq 

olub, heç vaxt özlərini onlara oxşatmağa razı olmayacaqlar.Yaşasın dərsə 

həvəs  edən şagirdlər! Var olsun məktəbə meyli olan uşaqlar!” 

Məmmədəli Sidqinin ədəbi portret yaratmaq qabiliyyəti “Məktəb”  jurna-

lının  5 noyabr 1914-cü il tarixli 16-cı nömrəsində oxuculara çatdırılmış  “Bu 

da bir pis şagird” hekayəsində də özünü qabarıq şəkildə göstərir (8, s. 244-

246). Əgər yazıçının “Dərsə həvəsi olmayan şagird” əsərində bilik öyrənməyə 

maraq göstərməyən, vaxtını boş-boşuna keçirən, həmişə baş girləyən 

məsuliyyətsiz şagirdlər tənqid edilirsə, “Bu da bir pis şagird” hekayəsinin əsas 

hədəfi bəzi intizamsız, ədəbsiz, pis xasiyyətli uşaqlardır. Sözsüz ki, onlar 

məktəbdə də  özlərini normal aparmırlar.  Müəllif  əsas diqqəti belə şagirdlərin 

məktəbdən evə döndükdən sonrakı hərəkət və rəftarlarında yol verdikləri 

nöqsanlara yönəldir. Bu cür şagirdin evdə anasından yemək istəməsi də hay-

küylə, çığır-bağırla baş verir. Fikri tələsik yemək yeyib küçəyə qaçmaq 

yanında olan bu uşaq qanacaqsız olmaqla yanaşı, həm də səbirsiz və hövsələ-

sizdir. Onun evdəki qardaş-bacısına münasibəti də ədəb-ərkandan kənardır.  

 Təhkiyənin davamından öyrənirik ki, həmin uşaq anasını bezdirib axırda 

xərcləmək üçün istədiyi pulu ondan alaraq tələsik evdən getmək istəyir. Zavallı 

anası evə hər hansı bir şeyi almasını dedikdə isə dərhal və qəzəblə etiraz edir.  

O, evdən çıxan kimi  ürəyi istəyən meyvə, şirniyyat və s. alıb cibinə tökür,  

yeyə-yeyə yola düzəlir, özü kimi avara yoldaşlarını axtarmağa gedir. Onlarla 

tapışıb küçələrdə veyllənməyə başlayırlar. Bu cür günü başa vuran avara 

uşağın yalnız axşamüstü yadına düşər ki, evə nəsə almaq lazımdır. O, evə 

gələrək anasından pul alıb bazara tərəf gedər. Bu vaxtadək harada olması 

barədə anasının sualını isə acıqla qarşılayar. Nəhayət, “dükanlar bağlanan vaxt 

bazara çatar. Tələsə-tələsə artıq pul verib, əksik şey alıb evlərinə yügürməyə 

başlar”. Gün boyu küçələrdə dolaşıb boş-boşuna vaxt keçirən, ədəbsiz davranış 

sərgiləyən belə uşaq dərs oxumaq barədə düşünmür, heç kitab üzü də açmır.  

Digər hekayələrində olduğu kimi, “Bu da bir pis şagird” əsərinin 

sonunda da müəllif mövqeyinin ümid, inam dolu ifadəsi əsərin əsas qayəsini 

ümumiləşdirir: “İmdi ümidvar oluram ki, “Məktəb” məcmuəsini oxuyan 

məktəb şagirdlərimiz bu tövr uşaqların tutduğu işlərini və ədəbsiz hərəkətlərini 

görüb, həmişə onlardan uzaq olacaqlar. Ata-analarını və müəllimlərini həmişə 

özlərindən razı salmaq üçün gözəl xasiyyətlər əxz edib,  özlərini o tövr pis və 

çirkin uşaqlara oxşatmayacaqlar. Sağ olsun gözəl xasiyyətli uşaqlar! Utansın 

pis xasiyyətli şagirdlər!” 

Tədqiqatçı Sevil Hüseynlinin “Dəbistan” və “Məktəb” jurnallarında  xalq 

maarifi və təlim-tərbiyə məsələləri” adlı  kitabçasında Məmmədəli Sidqinin 

“Pis şagird” hekayəsi oxuculara çatdırılmışdır (9, s. 44-45). Əslində bu, 
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M,Ə.Sidqinin “Məktəb” jurnalında çxmış, yuxarıda təhlil etdiyimiz “Bu da bir 

pis şagird” hekayəsidir. Lakin S.Hüseynlinin kitabçasında əsərin bəzi cümlələ-

ri verilməmişdir.  

 Məmmədəli Sidqinin pedaqoji hekayələrindən biri də “Mütaliə sevən 

Əhməd” adlanır. “Məktəb” jurnalının 12 dekabr 1914-cü il tarixli 19-cu sayın-

da işıq üzü görmüş bu əsərdə (10, s. 290-292) əsas obraz nümunəvi bir 

şagirddir. Müəllif Əhməd adlı bu məktəblinin timsalında uşaqları mütaliə 

vərdişlərinə yiyələndirmək kimi faydalı bir qayə izləmişdir. Yazıçı hekayə 

qəhrəmanını dərslərini yaxşı oxuyan, ədəb-ərkanlı, gözəl xasiyyətli, intizamlı, 

səliqəli bir şagird kimi xarakterizə edir, onu balaca oxuculara nümunə göstərir: 

“Əhməd çox nizamlı və səliqəli bir şagird idi. Evlərinin bir küncündə özünə 

məxsus bir mizi var idi. Mizin üstündə nizam ilə Əhmədin dərs kitabları, 

mürəkkəbi, təmiz-təmiz qələmləri və sair kitab və təlim şeyləri  düzülü olardı. 

Mizin qabağında divara yapışıqlı, gözəl xətt ilə təmiz yazılmış dərs cədvəli, 

onun yanında divar təqvimi və qeyri Əhmədin xoşu gəldiyi şəkillər asılardı”. 

 Mütaliənin şagirdlərin dünyagörüşünün dərinləşməsində, zənginləşmə-

sində, xarakterinin sağlam əsaslar üzərində formalaşmasında mühüm rol 

oynadığını dəyərləndirən müəllif təhkiyənin davamında nəzərə çatdırır ki, 

hekayə qəhrəmanı gündəlik dərslərini hazırlayandan sonra mütaliəyə də daima 

vaxt ayırır, yaşına uyğun faydalı kitabları böyük maraqla oxuyur: “Əhməd hər 

gün bu mizin başında oturub dərslərini hazırlayandan sonra kitab mütaliəsi ilə 

məşğul olardı. Kitab oxumağı o qədər dost tutardı ki, bir kitabı başlayanda onu 

qurtarmamış yarımçıq yerə qoymaq istəməzdi. Mütaliə etdikcə Əhməd daha 

artıq həvəslənərdi”. 

  “Mütaliə sevən Əhməd” əsərinin qəhrəmanı hətta valideynlərinin verdi-

yi xərcliyə qənaət edərək topladığı pullara kitab alır, məktəbli dostlarının da 

mütaliəsinə imkan daxilində köməklik göstərir. M.Ə.Sidqi Əhmədin timsalın-

da balaca oxuculara kitabları səliqəli saxlamaq barədə də tövsiyələrini çatdır-

mışdır. Belə ki, Əhməd kitabları cildlədir və ayrıca bir dəftərdə sıra ilə onların 

qeydiyyatını aparır.  

Əhmədin mütaliəyə böyük marağını görən məktəb müəllimləri oxuması 

üçün ona yaşına uyğun digər kitablar da gətirirlər. Müəllifin sonrakı təsvirlə-

rindən öyrənirik ki, Əhməd mütaliəyə xüsusi diqqət və məsuliyyətlə yanaşır, 

oxuduğu kitablarda rast gəldiyi çətin sözlərin mənalarını da  öyrənir: “Əhməd 

mütaliə etdiyi kitablarda rast gəldiyi çətin və mənasını bilmədiyi sözləri bir 

parça kağıza yazıb, müəllimlərindən və ya qeyri savadlı adamlardan soruşub, 

hər sözün mənasını öz bərabərində yazardı. Gəlib həman söz ilə olan mətləbi 

tapıb bir də oxuyardı”. 

 Bu məktəbli oğlan mütaliəyə həm də yaradıcı münasibət bəsləyir, müəl-

limlərin verdiyi əlavə kitabları oxuduqdan sonra məzmununu nağıl edir, üstəlik 

oxuduğu hər kitabın müfəssəl məzmununu dəftərə yazır. Bu isə şagird təfək-

kürünün inkişafı üçün çox mühüm məsələdir ki, M.Ə.Sidqi diqqət mərkəzinə 

çəkmişdir. Sistemli çalışmasının, geniş mütaliəsinin nəticəsidir ki, Əhməd 

hətta kiçik həcmli hekayələr yazmağa da səy göstərir, qələmə aldıqlarını müəl-

limlərinə verib onlardan faydalı məsləhətlər alır: “Bundan əlavə, hər kitabı 
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oxuyandan sonra oxuduğunu fikirindən keçirib, bir dəftərə müxtəsər də olsun, 

yazardı. Yainki o əhvalata bənzəyən bir hekayə özü öz yanından düzəldərdi. 

Bu yazılarını gətirib həmişə müəllimə verib, qələtlərinin düzəldilməsini xahiş 

edərdi. Müəllim də Əhmədin bu həvəsini görür və onun xahişini məmnu-

niyyətlə əmələ gətirərdi. Əhməd aparıb o yazdığının səhihini yenə başqa bir 

dəftərə yazardı”.  

Hekayə məntiqi sonluqla tamamlanır. Məktəb illəri boyunca bütün fənlə-

ri, üstəlik əlavə mütaliə materiallarını  dərindən oxuyub öyrənməsi, öz üzərin-

də səylə çalışması sayəsində Əhməd “məlumatlı, aqil və kamil bir insan olub, 

məktəbi bitirdi”. Oxucu bu qənaətə gəlir ki, Əhmədin sonrakı  təhsili, 

fəaliyyəti də nümunəvi olacaq,  o, vətənə, xalqa layiqli şəxsiyyət kimi böyüyə-

cək. Məmmədəli Sidqi digər hekayələri kimi, “Mütaliə sevən Əhməd” əsərini 

də  mövzunun  mahiyyəti ilə bilavasitə bağlı olan müvafiq tövsiyələrlə yekun-

laşdırır: “İmdi ümidvar oluram ki, məktəb şagirdləri dərslərini hazırlayandan 

sonra dərs kitablarına kifayətlənməyib, gözəl və qiymətli vaxtlarını boş və 

bikar keçirməyəcəklər. Başqa münasib kitablar oxumağa səy edəcəklər. 

Kitabxanalardan və müəllimlərindən cürbəcür kitablar alıb, oxumağa rəğbət 

göstərəcəklər. Axırda Əhməd kimi onlar da  məlumatlı və sevimli şagirdlərdən 

olacaqlar.Yaşasın mütaliə sevən şagirdlər! Var olsun məlumatlı uşaqlar!” 

 “Məktəb” jurnalının  1915-ci ildə çıxmış ilk sayı yanvarın 7-nə təsadüf 

edib. Həmin nömrədə “Müəllim:  M.Ə.Sidqi” imzalı “Cümə günləri” hekayəsi 

də ədəbi-tərbiyəvi əhəmiyyəti ilə diqqəti çəkir (11, s. 1-3). Məmmədəli Sidqi 

bu əsərdə məktəblilərin istirahət günlərinin səmərəli təşkili barədə tövsiyələrini  

müvafiq təsvir və təhkiyənin imkanları vasitəsi ilə əks etdirmişdir. 

 Bəllidir ki, o dövrdə hər həftənin cümə günü istirahət üçün nəzərdə 

tutulurdu. O cümlədən həmin gün məktəblərdə də dərs olmurdu. “Cümə 

günləri” hekayəsinin əvvəlində Məmmədəli Sidqi istirahət gününün mahiy-

yətinə toxunaraq yazır: “...Bu istirahət dediyimiz də ondan ibarət deyildir ki, 

insan bu bir günü səhərdən axşama qədər boş və bikar gəzib, heç bir iş 

görməsin və bunun da adını istirahət qoysun. Xeyir! Bəlkə, iş günlərində macal 

edib görə bilmədiyi bir para işləri həmin bu tətil günündə görməlidir”. 

Məmmədəli Sidqinin “Cümə günləri” hekayəsi iki hissədən ibarətdir. Bi-

rinci hissədə  tənbəl, səhlənkar uşaqların istirahət gününə yanaşmasındakı qü-

surlar  özünün bədii ifadəsini tapmışdır. Müəllif yazır: “Çox vaxt bu tövr şa-

girdlər axşam yatanda da: “Sabah cümədir”, “Çox yatacağam”, – deyib yatar-

lar”.  Yazıçı yumoristik tərzdə təsvir edir ki,  çox yatmaq istəyən belə uşaqlar 

istirahət günlərində sübh erkən oyanar, nə qədər çalışsalar da yenidən yuxuya 

gedə bilməzlər. 

Hekayənin ikinci bölümündə müəllif diqqəti fəal, işgüzar, məsuliyyətli 

şagirdlərə yönəldir, onların davranışını təqdir edir, “Cümə günü şagirdlərin 

vəzifəsi nədir və nəyə məşğul olmalıdırlar?”- sualına cavabı Mahmud adlı 

nümunəvi bir məktəblinin istirahət gününü necə səmərəli keçirməsi timsalında 

təsvir sferasına gətirir. Mahmud hər gün səhər tezdən durduğu kimi, cümə gü-

nü də vaxtında yuxudan oyanar, əl-üzünü yuyu yemək yeyər,  ev işlərində 

valideynlərinə köməklik göstərər, onların verdikləri tapşırıqları yerinə yetirər. 
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Sonra saçını vurdurar, hamama gedər. Qayıdandan sonra ata-anasından izn alıb 

xəstə qohumlarına baş çəkən Mahmud sonra məktəb yoldaşları ilə şəhərin tə-

miz və salamat yerlərini gəzməyə çıxır. Bir qədər gəzəndən sonra bazardan 

özünə lazım olan şeyləri alıb, yoldaşları ilə xudahafizləşərək  evə qayıdır. 

Müəllif vurğulayır ki, bütün çalışqan şagirdlər kimi, Mahmud da istirahət günü 

dərslərini oxumağı da unutmur: “Evlərinə qayıdıb,  sabahın dərslərini hazırla-

mağa başlardı. Dərslərini hazırlayandan sonra qalan vaxtını boş və bikar 

keçirməyib, özgə bir ev işinə və ya kitab mütaliəsinə məşğul olardı”.  

Beləliklə, əsl şagird istirahət günü təmizliyə də, ev işlərinə də, gəzməyə 

də, dincəlməyə də,  dərslərə hazırlaşmağa da, əlavə mütaliəyə də vaxt ayırma-

lıdır. Bütün bu didaktik tələbləri yazıçı əyani şəkildə nəzərə çatdırmışdır. Əsər 

müəllifin üslubuna uyğun olaraq təhkiyənin məntiqi yekunu kimi üzə çıxan 

müvafiq tövsiyələrin ümumiləşdirilməsi ilə başa çatır: “İmdi ümidvar oluram 

ki, hamı məktəb şagirdləri Mahmuddan ibrət alıb, cümə gününün vəzifələrini 

yerinə yetirməyə çalışacaqdırlar. Beləliklə, ömürlərinin qədr və qiymətini 

anlayıb, vaxtlarını boş və bihudə yerə sərf etməyəcəkdirlər. Yaşasın çalışqan 

şagirdlər! Var olsun işləyən uşaqlar!” 

 Məmmədəli Sidqinin hekayələri ilə ətraflı tanışlıq göstərir ki, bu 

nümunələrin hər biri dərin müşahidələr əsasında qələmə alınmışdır. Aşkar hiss 

olunur ki, müəllim-yazıçı M.Ə.Sidqi uşaq psixologiyasına yaxşı bələddir.  

Əsərlər həcmcə böyük deyil, kiçik həcmli portret-hekayə sayıla bilər. Müəllif 

geniş süjet qurmağa lüzum duymamış, şagirdlərin təlim-tərbiyəsi ilə əlaqədar 

fikirlərini, oxuculara çatdırmaq istədiyi nəcib əxlaqi-didaktik tövsiyələri təsvir 

predmeti kimi seçdiyi hər hansı obrazın hərəkət və davranışları timsalında 

ümumiləşdirməyə üstünlük vermiş, yaxşıları təqdir, pisləri tənqid etmiş, hər bir 

hekayənin sonunda əsas ideyanı məxsusi vurğulamışdır. Hekayələrin əksəriy-

yəti bilavasitə müəllif təhkiyəsi üzərində qurulub. Yalnız “Çalışqan məktəb 

şagirdi dilindən” adlı əsərdə təhkiyəçi əsərin əsas obrazı olan məktəblidir. 

Məmmədəli Sidqinin hekayələrində atası, məşhur maarifçi ədib Məhəm-

məd Tağı Sidqinin “Məktəb hekayətləri”nin də müəyyən təsiri duyulmaqdadır. 

Belə ki, o, hekayələrdən ikisinə atasının “Nümuneyi-əxlaq” dərsliyindəki 

bədii-pedaqoji xarakterli mətnlərdən  bəzi parçalar daxil etmişdir.  

Faktlar göstərir ki, “Məktəb” jurnalı, o sıradan M.Ə.Sidqinin dərgidəki 

əsərləri o zaman Naxçıvanda da oxunmuşdur. O illərdə mətbuatda müxtəlif 

yazılarla çıxış edən İbrahim Cəlilzadə 1914-cü ildə Ordubaddan  M.Ə. Sidqiyə 

göndərdiyi bir məktubda yazırdı: “Və “Məktəb” məcmuəsində yenə Sizin 

məqalənizi (pedaqoji hekayəni - H.H.) bir neçə günlər əqdəm oxudum. Hə-

diyyə bir neçə nömrə göndərmişdilər” (12, s. 403). İ.Cəlilzadə M.Ə. Sidqiyə 

həmin ildə yazdığı digər məktubunda isə Ordubadda mətbuat yayımı ilə məş-

ğul olan Mehdi adlı şəxsin “üç cild “Məktəb” məcmuəsi gətirtdiyini”  nəzərə 

çatdırmışdır (12, s. 401).  

Məmmədəli Sidqinin uşaqlar üçün yazdığı hekayələr indi də özünün tər-

biyəvi əhəmiyyətini saxlamaqdadır. İnanırıq ki, gələcək tədqiqatçılar ədibin di-

gər nəsr əsərlərini, həmçinin poeziya və dramaturgiya nümunələrini də araşdı-

racaqlar. 
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РЕЗЮМЕ 

ГУСЕЙН  ГАШИМЛИ 

МАМЕДАЛИ СИДКИ И ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Статья посвящена творчеству забытого литератора Мамедали Сидки Сафарова 

(1888-1956). Мамедали Сидки занимается значительное место в истории азербай-

джанской литературы. Он является одним из выдающихся представителей азербай-

джанской просветительской  литературы двадцатого века. Его проза пронизана гуманиз-

мом, глубокими чувствами. В статье впервые в литературоведении исследуются 

педагогические рассказы Мамедали Сидки Сафарова, написанные для детей  в 1914-

1915-ые годы. В работе анализируются характерные произведения писателья, выяв-

ляются их идейно-художественные особенности. Здесь высказываются мнения о 

художественном стиле писателья, а также выявляются главные особенности его прозы и 

сделаны некоторые вводы. 

         Ключевые слова: Азербайджанская литература, Нахчыванская литературная 

среда, детская литература, проза,  Мамедали Сидки  
  

SUMMARY 

HUSEYN  HASHIMLI 

MAMMADALI SIDKI AND  CHILDREN’S  LITERATURE 

    Mammadali Sidki  (1888-1956) is one of the most prominent represantatives of the 

Azerbaijani literature of  XX century. Mammadali Sidki takes an important place in the history 

of  Azerbaijan literature. Mammadali Sidki is one of  the most prominent enlightened realism 

of the Azerbaijani literature of  XX century. His prose  is rich with deer humanistic sences and 

qualities.  The article has been dedicated to the prose for children of  Mammadali Sidki. In this 

paper attention is directed to the various phase’s of literary activities of Mammadali Sidki in 

the years 1914-1915. There have been analysed charakteristic works, their idealogial-literary 

features have been clarified. There are have been telis opinions about his poetic style and on 

the examples of verse are exposed main features of  his writer. 

 Key words:    Azerbaijan literature, Nakhchivan literary environment, children’s  

literature, prose, Mammadali Sidki  
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GÜLHÜSEYN HÜSEYNOĞLUNUN TARİXİ POVESTLƏRİNDƏ ŞƏXSİYYƏT VƏ 

SOSİAL-SİYASİ GERÇƏKLİK PROBLEMİ 

 

 Məqalədə mənsur şeirimizin ustad sənətkarlarından biri, yazıçı Gülhüseyn 

Hüseynoğlunun yaradıcılığında tarixi, sənədli povestlərə müraciət və sənətkarın tarixi 

mövzulu povestlərində tarixi-bədii məziyyətlər, sənətkarlıq məsələləri, dil-üslub 

özünəməxsusluqları diqqət mərkəzinə çəkilmişdir. Yazıçının Aşıq Ələsgər obrazını yaratdığı 

“Yana-yana” tarixi povestində şəxsiyyət konsepsiyası aydınlaşdırılmış, Ələsgər obrazının 

tarixdə və bədii ədəbiyyatdakı müqayisəsi zamanı ədəbi-tarixi reallıqlar göz önünə gətirilmiş, 

tarix-müasir dövr-bədii nümunə-yazıçı mövqeyi prizmasından dəyərləndirmə aparılmış, bu 

zaman ədəbiyyatşünaslığın mövqeyi də diqqətə alınmışdır. Həmçinin Gülhüseyn 

Hüseynoğlunun ötən əsrin əvvəllərində Bakıda neft emalı, neftçilərin həyatı, məişəti, sovet 

cəmiyyətində mənəvi tərbiyə məsələlərindən bəhs edən sənədli “Xəzərin sahilində” povesti də 

tədqiqata cəlb olunmuş, əsərdə sənətkarlıq məsələləri, üslubi səciyyə, tarixiliyin, sənədliliyin 

şərtləndiyi məqamlar təhlil olunmuşdur.  

 Açar sözlər: Gülhüseyn Hüseynoğlu, “Yana-yana”, “Xəzərin sahilində”, tarixi 

povest, sənədli povest, tarixi reallıq, ədəbi şərtilik 
 

XX əsrdə tarixi nəsrin keçdiyi inkişaf yolunda çoxsaylı ədəbi əsərlər 

olmuşdur ki, Azərbaycan ədəbi fikrində hadisəyə çevrilmişdir. Belə ki, 

M.S.Ordubadinin ”Dumanlı Təbriz”, “Qılınc və qələm”, İ.Hüseynovun 

“Məhşər” romanları haqqında bu günə qədərki ədəbiyyatşünaslıq tədqiqatların-

da mövqe bildirilməklə yanaşı ayrıca olaraq bu əsərləri öyrənən tədqiqatların 

sayı onlarladır. Azərbaycan tarixi nəsrinin mühüm tərkib hissələrindən birini 

də tarixi mövzulu povestlər təşkil edir.  

Müstəqillik illərinin tədqiqatlarında, povest janrı ilə bağlı müzakirələrdə 

maraqlı mülahizələr əksini tapmışdır. Qənaət formalaşır ki, tarixi nəsr demək 

təkcə tarixi roman demək deyildir. Mirzə İbrahimovun, Süleyman Rəhimovun, 

Əzizə Cəfərzadənin, Zaman Qarayevin və s. yazıçıların tarixi povestləri ədəbi 

tənqid tərəfindən dəyərləndirildikdə də, uzun müddət Azərbaycan oxucusu 

tərəfindən oxunanda da povestin janr kimi mövcudiyyəti problemi 

ədəbiyyatşünaslığı məşğul etmirdi. Müstəqillik illərinin gətirdiyi meyillərdən 

biri də janrlararası sərhədlərin kövrəkləşməsidir. Romana povest, povestə 

hekayə deyildiyini ədəbi mətbuatdan müşahidə etmək heç də çətin deyil.  

 Doğrudur, povest ad olaraq postsovet məkanında işlənən termindir. 

Dünya ədəbi təcrübəsində “Uzun hekayə” kimi xarakterizə edilən povest janrı 

barədəki ədəbi müzakirələrin birində ədəbiyyatşünas Tehran Əlişanoğlu 

“Nizami Gəncəvidən gəlmə "hekayət" sözünü işlədirəm. Təklif edirəm ki, bu 

ifadənin qarşılığı tapılana qədər "hekayət" sözünü işlədək",  
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tənqidçi Əsəd Cahangir isə “Hələlik isə, ən optimal variant "povest" sözünü 

işlətməkdir" (9) –deyir.  

Göründüyü kimi povestin janr olaraq necə adlandırılmasından asılı olmayaraq 

janr Azərbaycan ədəbiyyatının gerçəkliyidir və bunları silmək Azərbaycan 

ədəbiyyatına heç nə qazandırmaz.   

  Tarixi nəsrdə, eləcə də tarixi mövzulu povestlərdə əhəmiyyətli 

istiqamətlərdən birini də tarixi, ədəbi şəxsiyyətlərin obrazının tarixi-bədii 

müstəvidə əksi məsələsidir. Ədəbi şəxsiyyətin obrazının bədii planda əksinin 

dəyərli nümunələrindən biri də Gülhüseyn Hüseynoğlunun Aşıq Ələsgər 

obrazını yaratdığı “Yana-yana” tarixi povestidir. XX əsr Azərbaycan nəsrinin 

istedadlı nümayəndələrindən biri olan Gülhüseyn Hüseynoğlunun yaradıcılı-

ğında tarixi-xroniki, sənədli povestlər öz bədii məziyyətləri, mövzu və ideyası 

ilə diqqəti cəlb etməklə povest janrının dəyərli nümunələri kimi ədəbi-tarixi 

yaddaşda yaşamaqdadır. Ədib ədəbi fikirdə daha çox mənsur şerləri ilə diqqəti 

cəlb etsə də onun nəsr yaradıcılığı XX əsr Azərbaycan nəsrinin hadisəsidir. 

Ədibin Azərbaycan aşıq poeziyasının görkəmli siması Aşıq Ələsgərin həyatı 

və fəaliyyətindən bəhs edən “Yana-yana” tarixi povesti, ötən əsrin əvvəllərin-

dəki sosializm quruculuğunun sənaye istehsalı, neft emalı sahələrində çalışan 

insanların mənəvi tərbiyəsinə təsiri, bu dövrdə insanların həyat və məişətinin 

bir sıra çatışmazlıqlarını ifadə edən “Xəzərin qoynunda” sənədli xroniki poves-

ti yazıldığı dövrdə də bu gün də bədii və sənətkarlıq məziyyətləri baxımından 

janrın yaddaqalan nümunələridir.  

Gülhüseyn Hüseynoğlunun “Yana-yana” tarixi povesti aşıq poeziyamızın 

nəhəng simalarından olan Aşıq Ələsgərin həyatı və mühitini, dövrün bir sıra 

siyasi və sosial-mədəni proseslərini, yaradıcılıq axtarışlarını əsasən tarixi 

reallıqlara uyaraq bədii planda əks etdirməklə geniş oxucu kütləsinə Aşıq 

Ələsgər şəxsiyyətini, sənətkarın yaşadığı reallıqları çatdıra bilmişdir. “Yana-

yana” povestindən bəhs edən professor Vaqif Yusili qeyd edir ki, “"Yana-

yana" povesti böyük el sənətkarı Aşıq Ələsgərin gənclik illərindən söz 

açır. Lirik hissləri, insan qəlbinin, insan sevgisinin ən zərif, kövrək məqamları-

nı əks etdirən bu povest ilk cümləsindən başlamış oxucunu öz ardınca çəkir, 

gənc Ələsgərin keçirdiyi hisslər, onun varlı evində nökərçilik etməsi, burada 

Səhnəbanuya aşiq olması, onun eşqiylə gözəl qoşmalar söyləməsi və nəhayət, 

bu eşqin qarşısına çıxan maniələr..bütün bunlar Aşıq Ələsgərin tərcümeyi-halı 

ilə uyğundur. Lakin təbii ki, tərcümeyi-halla bədii əsər arasında eyni-

lik ola bilməz. Çünki bədii əsərdə qəhrəmanın keçirdiyi hisslər, onun sevgisi, 

əhatə olunduğu mühit və qarşılaşdığı çətinliklər müəllifin bədii təxəyyülünün 

məhsuludur və Gülhüseyn Hüseynoğlu professional bir yazıçı kimi bunları 

ustalıqla təsvir edə bilmişdir” (8).  

“Aşıq sənəti öz mahiyyətində milli kimlik mücadiləsini, müstəqil dövlət-

çilik düşüncəsini, ana dilinə mehr-məhəbbəti, ana yurda vurğunluğu, qəhrə-

manlıq, mərdlik və halallığı cəmləşdirir” (7, s. 7). Görkəmli tədqiqatçıların 

fikirlərindən çıxış edərək vurğulamaq yerinə düşər ki, Gülhüseyn Hüseynoğlu 

da məhz aşıq yaradıcılığını, Aşıq Ələsgər obrazını bədii ədəbiyyata gətirməklə 

milli yaddaşa xidmətin uğurlu nümunəsini göstərdi. Əsər aşığın atası Alməm-
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məd kişi ilə balaca Ələsgərin səfərinin təsviri ilə başlayır. Hadisələrin axarın-

dan məlum olur ki, bu yol Aşıq Ələsgəri həm çətin həyat məktəbinə, ağır 

sınaqlara, fiziki istismara, mənəvi sıxıntılara, çörək davasına, həm də ilk 

məhəbbətinə götürür. Yazıçı özünəməxsus biçimdə hadisələrin axarında bir 

sıra mətləblərə aydınlıq gətirdiyi kimi Çar Rusiyasının yerlərdə, xüsusilə də 

Azərbaycanda yerli əhaliyə münasibətini, istismarçı siyasətinin mahiyyətini 

açmağa çalışır. Aşıq Ələsgərin ailəsi isə bu zaman dövrün bir sıra gerçəklərini 

yaşamışdı, hər cür məhrumiyyətlərini görmüşdü, aclıq, səfalət çəkmişdi, o 

həddə çatmışdı ki, atası Alməmməd kişi böyük ailəni dolandıra bilmədiyi üçün 

ürəyindən qan-yaş axa-axa oğlu Ələsgəri “boğazına” mehtərliyə verirdi 

Kərbalayı Qurbanın yanına. Yazıçı dövrün məhrumiyyətlərinin iç üzünü bu 

ailənin timsalında açmağa çalışır. Əsərin adı- “Yana-yana”da Alməmmədlə 

Pərzadın çəkdiyi əzabların ifadəsi baxımın təsirlidir və kifayət qədər emosional 

effekt yaradır. Bədii şərtilikdən yaradıcı şəkildə istifadə edən G.Hüseyn-

oğlunun təqdim etdiyi bu məqam tədqiqatlarda bu şəkildə öz real əksini tapır: 

“Kərbəlayı Qurban adlı birisi Alməmmədin yanına gəlib, onu dilə tutmuş, 

köməksiz olduğundan şikayətlənmiş, bir neçə il Ələsgərin onlara kömək etmə-

sini xahiş eləmişdi. Ələsgər Kərbəlayı Qurbanm evində dörd il işləmiş, bu 

müddətdə özünün işgüzarlığı, mərifət-qanacağı ilə hörmət qazanmışdı. Kərbə-

layı Qurban onu oğul gözündə görürdü. Axır vaxtlar Kərbəlayı Qurbanın yega-

ne qızı Səhnəbanı ilə Ələsgərin arasında səmimi bir məhəbbət də yaranmışdı. 

Kərbəlayı Qurban bu işdən xəbər tutanda çox şad olmuş və Ələsgəri yanında 

həmişəlik saxlamaq üçün gəncləri evləndirmək fıkrinə düşmüşdü. Lakin 

Kərbəlayı Qurbanın qardaşı Pullu Məhərrəm bu məsələni eşidəndə, Ələsgəri 

qovdurmuş və Səhnəbanını öz oğlu Mustafaya almışdı” (2, s. 4).  

Bütün bu ciddi sosial-siyasi proseslərin fonunda yazıçı ön plana Aşıq 

Ələsgərin məhəbbətini çıxarmaqla uğurlu ədəbi cəhd edir. Bu ülvü məhəbbətin 

ucalığı, saflığı, aliliyinin qarşısında bir də dözülməz həyati reallıqlar var idi. 

Məhz bu reallıqların fonunda Ələsgərin şəxsiyyət kimi təkamülü izlənilir, onun 

mənəvi dünyası, yaddaşında dərin izlər qoyan nakamlıq sindromu onun 

gələcək həyatının da müəyyən cizgilərinə təsirsiz ötüşmür. Bunu povestdə, 

bədii planda görməklə yanaşı el sənətkarının həyatı ilə bağlı ədəbi-tarixi 

mənbələrdə də müşahidə edə bilirik. Bu detallar isə əsərin tarixiliyini 

şərtləndirir, povestdə tarixi kolorit doğurur, tarixi reallıq-bədii əsər-müasir 

dövr-yazıçı mövqeyini vəhdətdə görməyimizə, dəyərləndirməyimizə imkan 

verir. Klassik poeziyamızdan üzü bəri aşiq məşuqun sevgi macərasında 

qovuşmama, sınaqlardan keçmə, buta verilmə, çətinliklərlə mübarizə aparma 

və sevdiyinə qovuşma motivləri əsərdə o qədər də Aşıq Ələsgərin timsalında 

görünməsə də, Ələsgər şəxsiyyətinin, dövrə, dövrün ədalətsizliklərinə münasi-

bətinin, sosial ədalətsizliklərin pozulduğu, hətta pik həddə çatdığı mühitdə 

aşığın mənəvi kamillik mərhələsinə gedən yolu daha dərin planda əks 

etdirilməsə də, bu kimi detallar povestdə yarımçıqlıq sindromu yaratmır. Belə 

ki, aşıq öz məhəbbəti yolunda mübariz xarakter kimi əsərdə ön plana 

çıxarılmır, amma bununla yanaşı onun mühitin sərt qanunları qarşısında 

acizliyi, çarəsizliyi, hələ yetkinləşməmiş vücudu, düşüncələri, mənəvi təkamül 
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mərhələlərindəki çatışmamazlıqları, daha dəqiqi tarixi şəxsiyyətlə müqayisə 

məqamındakı uyuşmamazlıqlar dövrün sosial problemləri fonunda o qədər də 

diqqəti cəlb etmir. Hətta onların görüşlərinin yasaqlandığı dövrdə məşuqun 

bütün məhrumiyyətlərə sinə gərərək yalnız bir amal üçün susması- Aşıq 

Ələsgərin gələcəkdəki aşıq kimi karyerası naminə ona-qəhrəmana ürək-dirək 

verməsi, özü üçün məqsəd müəyyənləşdirdiyi məhəbbətini qurban vermə 

düşüncəsindəki sabitliyi, əminliyi onun Ələsgərə olan məhəbbətindən də ali 

tutduğu aşığın sənətdə keçəcək gələcəyi naminə ali duyğularını qurban 

verməyə hazır olması Səhnəbanunu “ucaltdığı” qədər məhz bu səhnədə Aşıq 

Ələsgərin sabit olmayan düşüncələri oxucunu narahat etmir. Ələsgər məhəb-

bətində çarəsizlik, maddi məhrumiyyətlər, həyati sıxıntılar, sosial kimliyi və 

statusu ciddi mənada əngəldir. Ələsgərin dilindən bu kimi gerçəkləri ifadə 

etməyən, onun susması ilə situasiyanı daha da dərinləşdirən yazıçı müqabildə 

Səhnəbanunun öz məhəbbəti naminə Ələsgərin gələcəyinin müəyyənləşməsini 

üstün tutması, bunu gözə ala bilməsi Azərbaycan qadını kimi Səhnəbanunu 

ucaldır. Düzdür, Səhnəbanu dünyagörüşü etibarilə o qədər ucalıqda deyil ki, 

məhz Ələsgərin gələcəkdə haqq aşiqliyi mərtəbəsinə gedən yolunun  sütunu 

kimi bu məhəbbətin nakamlığının hardasa şərt olduğunu dərk etsin. Bununla 

yanaşı mövcud situasiyada öz şəxsi səadətini deyil sevdiyi insanın gələcəyini 

düşünə bilməsi, bu mənəvi mərhələyə ucalması XIX əsrin məşuq obrazını daha 

da ucaldır. Qəhrəmanımız isə tam mənada özünüaxtarış mərhələsini keçir. Belə 

ki, Səhnəbanu eşqi ilə haqdan gələn səsi dinləyən Ələsgər ilk qoşmalarını 

deyir, həm də coşğun təblə deyir. Artıq Aşiq həqiqət yolunun yolçusu olduğu 

gerçəyini dərk etməyə başladıqca keçirdiyi mənəvi təbəddülatlar, ruhi 

sarsıntılar nəticəsində müxtəlif  “hal”lar keçirir. İlk baxışdan əsərin dil xətası 

kimi də dəyərləndirə biləcəyimiz aşağıdakı cümlələr aşığın sarsıntılarının 

ifadəsi kimi maraq doğurur. Əsərdə oxuyuruq: “Ay Ələsgər, ay Ələsgər vur-tut 

ikicə qoşma demisən, əmmə çox basıb bağlayırsan. Bir az aşağı en, bala, aşağı 

en, nökərçiliyini eləginən, görək axırı nə olur...” (3, s. 235). Haqdan gələn 

sədayla üfüqlərdə gəzən Ələsgər xəyalı ilə reallıqlar arasındakı məsafənin 

görünməsi baxımından bu detal xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bir tərəfdən onun 

ruhi-mənəvi sarsıntılarını, bir tərəfdən ülvü məhəbbəti yolundakı əngəlləri, bir 

tərəfdən də sırf realist planda görülməsi gərəkən gerçəkləri ifadə edən sözlər 

Aşıq Ələsgər şəxsiyyətinə gedən yolu tam mənası ilə gözlərimiz önündə 

canlandırır.  

Bəllidir ki, söz sənəti şifahi şəkildə yaranaraq dildən-dilə yayılmış, yaşa-

mışdır. Tarixin sonrakı mərhələlərində yazıya alınan şifahi xalq ədəbiyyatı nü-

munələrinin tədqiqi istiqamətində müəyyən işlər görülsə də profesional müstə-

vidə şifahi və yazılı ədəbiyyatın qarşılıqlı əlaqələri, bu əlaqələrin spesifik 

xüsusiyyətləri dolğunluqla araşdırılmamış, şifahi ədəbiyyatın yazılı nümunələ-

rə təsiri, eləcə də əks əlaqə məqamları tam aydınlaşdırılmamışdır. Bu məqamı 

diqqət mərkəzinə çəkən N.Xəlilov vurğulayır ki, “Azərbaycan ədəbiyyatşünas-

lığında yazılı ədəbiyyatla folklorun qarşılıqlı əlaqələrinə dair məsələlərdən bir 

çox tədqiqatlar bəhs etsə də bu problem kifayət qədər araşdırılmayıb. Bu 

barədə yazılmış tədqiqatların çoxunda bir sıra çatışmamazlıqlar da nəzərə 
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çarpır. Bu, ilk növbədə təsvirçilikdə, folklora mənsub süjet, obraz və bədii 

ifadə vasitələrinin şairlər tərəfindən istifadəsinə dair faktların sadəcə sadalan-

masında, folklorla yazılı ədəbiyyatın qarşılıqlı təsirini şərtləndirən səbəblərin 

nəzəri və tarixi baxımdan açıqlanmamasında özünü göstərir” (6, s. 54). 

Əsərdə tarixiliyi şərtləndirən məqamların başında aşığın şəxsi bioqrafi-

yası ilə səsləşən məqamlarla yanaşı Ələsgər yaradıcılığından seçilmiş qoşmala-

rın mətn daxilində istifadəsi də maraq doğurur. Belə ki Ələsgərin ilk qoşması 

bu mənada əlamətdardır: 

Dərdim çoxdu, dindirməyin, həzərat! 

Məni bir alagöz ceyran öldürür. 

Qılıncsız, tüfəngsiz alır canımı, 

Bilən yoxdur, pünhan-pünhan öldürür. (3, s. 228) 

Aşiqin çəkdiyi iztirabların ifadəsi baxımında yerində seçilmiş şeir par-

çası müvafiq məqama emosional ovqat qatmaqla yanaşı janrın tələbinin də 

qorunduğunu göstərir. Yaxud yazıçı ustalıqla mövcud səhnəyə uyğun olaraq 

seçilmiş folklor nümunələrindən istifadə edir. Ələsgər və Səhnəbanunun mə-

həbbətinin cövlan etdiyi günlərdə məşuqun gülüşünü ifadə edən  

Əzizim, gül üşüdü 

Şeh düşdü,gül üşüdü. 

Güldün əqlim apardın,  

Bu necə gülüş idi? 

Bayatının aşığın dilindən səslənməsi nə qədər xoş ovqat yaradırsa bu mə-

həbbətin sədlərə dayanması ilə mənəvi təbəddülat keçirən Ələsgərin dilindən 

verilən 

Eləmi bağrı qara, 

Bir quş var, bağrı qara. 

Lalə kimi gül olmaz, 

Onun da bağrı qara (3, s. 247) 

misralar da eyni dərəcədə onun sarsıntılarının ifadəsi baxımından əhə-

miyyət daşıyır, yazıçının seçimi kimi də, folklordan bəhrələnmə məqamı kimi 

də razılıq doğurur.  

Kərbalayı Qurbanın  xəbəri olduqdan sonra Ələsgərə elə bir söz yarası 

vurulur ki, ömür boyu yaddan çıxmayan, yaddaşını didən bu sözlərlə qalınmır. 

Ələsgər öz evlərinə qayıdır. Amma bu evdən gedən insan deyil o. İndi o artıq 

haqdan içdiyi badənin sərməstliyini yaşayır. Qarışıq duyğular, anlaşılmaz 

düşüncələr, mənəvi sarsıntılar, çarəsizlik, ədalətsizliklər qarşısında acizlik, ruhi 

sarsıntılar bir tərəfdən Ələsgəri üzürsə digər tərəfdən də haqdan gələn səs onu 

mənəvi kamillik yoluna səsləyir. Bu səslər, nidalar onun ruhi rahatlığını 

pozursa da anlaşılmaz bir ümid də, istək də aşılayır. Mətndə oxuyuruq ki, 

Ələsgərin gözünə Qeys görünür. “Bilirəm ki, özündən söz deyirsən. Mən də 

deyirdim. Çöllərə düşməsəm əməlli-başlı şair idim. Sən söz de Ələsgər, bizim 

hamımızın əvəzindən sən söz deginən. Kərəmin də, Qəribin də, Şeyx Sənanın 

da əvəzindən sən söz deginən, Ələsgər!” (3, s. 246). Düzdür, əsərdə cümlələr 

nə qədər bəsit planda, dayaz şəkildə verilsə də, Ələsgər, onun düşdüyü 

məhəbbət çıxılmazlığı, haqdan gələn nidalar, mənəvi yetkinliyə doğru yolun 
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sarsıntıları bu cümələrdəki seçimsizliyi görünməz edir. Ənənəyə söykənən, 

Kərəmin, Şeyx Sənanın, Qeysin taleyini göz önünə gətirən yazıçı Ələsgərin 

haqq yollunda şəxsi səadətini gözardı edə bilməsini, Məcnun kimi çöllərə 

düşməməsini onun bəlkə də mənəvi qələbəsi kimi dəyərləndirir. Sələflərinin 

əvəzindən də söz demək missiyasını üzərinə götürən Ələsgərin mənəvi mərtə-

bəsi, ruhani dünyası tarixi şəxsiyyət kimi Aşıq Ələsgəri göz önünə gətirdiyimiz 

zaman onu yazıçının idealizə etməsinə haqq qazandırır. Bəlli yolda seçim 

qarşısında qoyduğu haqq aşiqinin “Uca söz”ü seçməsində Ələsgərin şəxsiyyət 

kimi kamilliyinin ifadəsini diqqət mərkəzinə çəkən yazıçı uğurlu ədəbi-fəlsəfi 

cəhd edir. Amma unutmaq olmaz ki, qəhrəmanın yaşadığı dövr XIX əsrdir. 

Orta əsrlərin ehkamçı təsəvvürləri zəifləyibdir, sələflərinin yaşadığı dövrlərin 

sosial-siyasi gerçəklikləri, şəxsiyyət konsepsiyası fərqli prizmadan dəyərləndi-

rilir. Bir sözlə Ələsgərin seçimində mövcud reallığın payını da vurğulamaq 

gərəklidir. Çünki, Ələsgər Məcnun, Kərəm, Sənan olmadığı kimi, onun sosial 

statusu da onlarınkı ilə daban-dabana ziddir. 

Əsərdə diqqət çəkiləsi məqamlardan biri də Ələsgər obrazının irfani 

düşüncədə dərki məsələsidir. Bəllidir ki, aşıq haqqındakı tədqiqatlarda onun 

təsəvvüf ideyalarına bağlılığı, irfani düşüncəni yaşaması və əsərlərində irfan 

fəlsəfəsindən çıxış etməsini təsdiqləyən bir sıra fikirlər vardır. Tarixi şəxsiyyət 

kimi Aşıq Ələsgər əsərlərində dövrün irfan fəlsəfəsinə agah şəxsiyyət kimi 

çıxış edir və şeirlərində təsəvvüf ideyaları duyulur. Aşığın dünyagörüşündəki 

bu məqamı işıqlandıran tədqiqatda qeyd olunur ki, “Aşıq Ələsgərin sufi aşıq 

olması məsələsinə gəldikdə isə mənim fikrim belədir: Aşıq Ələsgər bütün sufi 

terminlərinə bələddir. O, həmin terminləri konkret obrazların, gözəllərin təsviri 

üçün məharətlə işlədir və sufizmin bütün prinsiplərini dərindən bilir, onlardan 

böyük sənətkarlıqla istifadə edir, amma mənim fikrimcə, o, sufizmin necə 

deyərlər kanonlaşmış mərhələlərini keçməmiş, mürid-mürşüd münasibətləri ilə 

bağlı şərtləri məktəb səviyyəsində keçməmişdir” (5, s. 22). Fikirlə razı olmaqla 

yanaşı onu da diqqətə çatdıraq ki, aşığın yaşadı XIX əsr mühitində təsəvvüf 

ideyaları zəifləməyə başlamışdı və klassik ədəbiyyatımıza hakim kəsilən irfan 

fəlsəfəsi XIX əsrin əvvəllərindən etibarən poeziyanın arxa planına keçirdi. 

Yazıçı Gülhüseyn Hüseynoğlu da bu məqama həssaslıqla yanaşaraq aşığın 

obrazını fərqli planda işləmişdir. 

Gülhüseyn Hüseynoğlunun yaradıcılığında özünəməxsus ədəbi-nəzəri 

dəyərə sahib olan “Yana-yana” tarixi povesti Azərbaycan tarixi nəsrinin ma-

raqlı nümunəsidir, Aşıq Ələsgərə ucaldılmış söz abidəsidir. Əsər ədəbi fikrimi-

zin zənginləşməsinə xidmət etməklə yanaşı yaratdığı tarixi aura baxımından da 

diqqətəlayiqdir.   

 Ötən əsrdən etibarən Azərbaycan tarixi nəsrində sənədli roman, sənədli 

povest ənənəsi formalaşaraq yeni nümunələrin timsalında tariximizin müxtəlif 

dövlərini sənədlərin diliylə, bədii planda ədəbi müstəviyə gətirmişdir. Belə 

əsərlərin bir çoxunda XX əsrin əvvəllərindəki hadisə, dövr və şəxsiyyətlərdən 

bəhs edilmişdir. Bu mənada diqqəti cəlb edən, yazıldığı dövrün abı-havasını 

özündə əks etdirən maraqlı povestlərdən biri də Gülhüseyn Hüseynoğlunun 

“Xəzərin qoynunda” əsəridir. Olsun ki, bu gün əsər mövzusu, ideyası etibarilə 
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yazıldığı dövrdəki aktuallığını saxlamamışdır. Amma bütün hallarda ötən 

yetmiş illik sovet hakimiyyəti dövrü də tariximizin mühüm tərkib hissəsi idi və 

quruluşun yeni yarandığı dövrlərdə kommunizm quruculuğu ideyaları, ictimai 

mühitdə formalaşan dəyərlər, dürüst, idarəçilik əxlaqına malik olan sovet 

vətəndaşlarının yetişdirilməsi məsələləri bu dövrdə Azərbaycan sovet 

ədəbiyyatının da maraq dairəsində idi. Belə deyirlər ki, dünən bu gün üçün 

tarixdir. Bu prizmadan yanaşaraq sosializm quruculuğu prosesində müxtəlif 

sahələrdə çalışan əmək insanlarının vicdanlı, əlitəmiz, dürüst, dövlət malına 

göz dikməyən sovet vətəndaşı kimi yetişməsində ədəbiyyat mənəvi tərbiyə 

vasitəsi olaraq rol oynayırdı. Qəhrəmanımız universiteti yenicə bitirib Gürgan 

nextçıxarma briqadasına işə göndərilmişdir. O, ilk günlərdən işinə məsuliyyətli 

yanaşması ilə diqqəti cəlb edən dürüst bir insan kimi xarakterizə edilə bilər. 

Yetişdiyi ailə, aldığı tərbiyə, düşdüyü mühit onun möhkəm əqidəsini üzə 

çıxarır. Yazıçı neft emalı sahəsində görülən işlər, qarşıya çıxan çətinlikləri o 

dövrün canlı şahidlərinin, buruqçuların yanında olaraq öyrənmiş, povestin 

sənədlilik-tarixilik bazasını təmin etmişdir. Məsələn əsərin sənədliliyini təmin 

edən məqamlar kimi məşhur neftçi Minirə Məmmədbəylinin adının çəkilməsi, 

yaxud Xoşbəxt Yusifzadədən bəhs olunması, eyni zamanda o dövrün buruq 

ustaları olan Mixail Kaveroçkin, naxçıvanlı Qurban Abbasov, Yusif Kərimov 

kimi simalardan söz açılması maraq doğurur. Neft buruqlarında sıradan bir 

işdən başlayaraq yüksələn qəhrəmanımız Aslanın əzmi, iradəsi, dürüstlüyü, 

vicdani əməklə yaşaması onun yüksəlişini təmin edir, ideyasını yazıçı ön plana 

çıxararaq sosializm cəmiyyətində zəhmətkeşliyə verilən  dəyəri ifadə etmiş 

olur. Yazıçı həssas müşahidələri, neftçilərin həyatı və iş prosesi ilə bağlı hər 

bir incə detalı mənimsəməsi nəticəsində peşə leksikasına məxsus olan – 

“İstehsalat ikinci məktəbdir” tezisini qabardır. Ümumilikdə sosializm 

quruculuğu, kommunizmə gedən yolda qəhrəmanımızın timsalında mənəvi 

tərbiyə problemlərindən, zəhmətkeşlərə göstərilən qayğıdan çıxış edən yazıçı 

öz missiyasını yerinə yetirərək bir sıra uğurlu cəhdlərə də imza atmışdır. Bu 

mənada Azərbaycan dramaturgiyasının görkəmli siması Cəfər Cabbarlının 

“Qız qalası” əsərindən nümunələrin gətirilməsi (4, s. 124) də, mətnə uyğun 

olaraq folklor nümunələrindən bəhrələnmə də povestin oxunaqlılığına 

hesablanmışdır. Mətndə verilən bayatı da qəhrəmanın sevgi hisləri ilə yaşadığı 

anların psixoloji nüanslarını duymaq baxımından maraqlı alınmışdır. 

Əzizim dalda yeri,  

Meh vurar dalda yeri. 

İki könül bir olsa,  

Tez tapar dalda yeri (4, s. 116) 

Ümumilikdə götürdükdə Gülhüseyn Hüseynoğlunun “Xəzərin qoynun-

da” sənədli povesti sovet dövrü Azərbaycan nəsrinin maraqlı nümunələrindən 

biridir. Xatırlayaq ki, sovet dövründə sosializm əxlaqını aşılayan S.Rəhimovun 

“Mehman” povesti hansı səviyyədə qarşılanırdı, nə qədər böyük auditoriyanın 

diqqət mərkəzində idi. O zaman “Xəzərin qoynunda” povestinin də sovet 

cəmiyyətində necə qarşılandığını duya bilərik. 
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Nəticə olaraq deyək ki, yüz ilə yaxın tarixi olan Azərbaycan tarixi 

nəsrinin uğur payında tarixi mövzulu povestlərin də rolu vardır. Eləcə də tarixi, 

sənədli, sənədli-xroniki povestlərin müəllifi kimi Gülhüseyn Hüseynoğlunun 

da qələminə məxsus olan “Yana-yana”, “Xəzərin qoynunda” kimi povestlər 

tarixi-sənədli bədii nəsrimizin yaddaqalan nümunələridir.  
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РЕЗЮМЕ 

АЛИ ГАШИМОВ 

ЛИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГУЛЬХУСЕЙНА 

ГУСЕЙНОГЛУ В ИСТОРИЧЕСКИХ ПОЧТАХ 

 В статье обращается внимание на историю поэта, автора Гюльхусейна 

Гусейноглу, историю художника, ссылки на документальные рассказы и историко-

художественные интересы, проблемы искусства, языка и стиля. В историческом 

повествовании «Яна-я», созданном писателем Ашугом Аласгаром, раскрыта концепция 

личности, раскрыты литературно-исторические реалии при сравнении образа Аласгара в 

истории и художественной литературе и историко-современной-художественно-

литературной позиции автора. также учтено. Также показательным является 

документальный фильм «Побережье залива», в котором освещаются вопросы 

переработки нефти, жизни нефтяников, жизни нефтяников и воспитания советского 

общества в Баку в начале прошлого века. 

 Ключевые слова: Гулгусейн Гусейноглу, «Кстати», «Побережье Каспийского 

моря», исторический нарратив, документальный нарратив, историческая реальность, 

литературная случайность 

 
SUMMARY 

ALI HASHIMOV 

GULHUSEYN HUSEYNOGLU PERSONAL AND SOCIAL-POLITICAL PROBLEMS 

IN HISTORICAL POSTS 

 The article draws attention to the history of the poet, the author, Gulhuseyn 

Husseinoglu, the history of the artist, the reference to documentary stories and the historical 

and artistic interests, the issues of art, language and style. In the historical narrative “Yana-ya”, 

created by the writer Ashug Alasgar, the concept of personality was revealed, literary-

historical realities were revealed during the comparison of Alasgar's image in history and 

fiction, and the historical-contemporary-artistic-literary position of the author. also taken into 

account. Also, the documentary "Gulf Coast", which covers the issues of oil refining, the life 
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of oil workers, the life of oil workers and the upbringing of Soviet society in Baku in the early 

part of the last century, is also illustrative. 

 Key words: Gulhuseyn Husseinoglu, “By the Way,” “The Coast of the Caspian”, 

historical narrative, documentary narrative, historical reality, literary contingency 

 

 

 

 

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova  tərəfindən təqdim edilmişdir) 
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ƏRƏB DİLÇİLİYİNDƏ ÜSLUBİYYATIN EKSPRESSİV 

 DİL QAYDALARI 

 

Tədqiqatçıların əksəriyyəti ədəbi dili də təsnif etməyə çalışırlar. Lakin bir materialdan 

çıxış etmələrinə baxmayaraq həmin alimlər müxtəlif prinsiplərə arxalandıqlarına görə ədəbi 

dildə ayrı-ayrı üslubların mövcud olduğunu göstərirlər. Odur ki, üslubiyyata dair yazılmış 

əsərlərdə funksional üslubların müxtəlif bölgüləri ilə rastlaşmaq olur.  

A.İ.Yefimov üslubların təsnifində “Ədəbi dilin janrlar üzrə parçalanma xüsusiyyətini” 

nəzərə almağı vacib şərtlərdən biri hesab edir. Məhz həmin prinsipə əsaslanaraq müəllif ədəbi 

dili aşağıdakı üslublara ayırır: 1) Bədii-belletristik üslub, 2) İctimai-publisistik üslub, 3) Elmi 

üslub, 4) Profesional-texniki üslub, 5) Rəsmi sənədlər üslubu, 6) Epistolyar üslub. 

Q.V.Stepanovun təklif etdiyi sistem də müəyyən cəhətdən A.İ.Yefimovun bölgüsü ilə 

səsləşir. Müəllif üslubun 7 növünü irəli sürür: 1) Ədəbi-bədii üslub, 2) Elmi üslub, 3) 

Publisistik üslub, 4) Mətbuat üslubu, 5) Elmi ədəbiyyatın üslubu, 6) İşgüzar üslub, 7) Natiqlik 

üslubu, 8) Teleqraf üslubu, 9) Radio verlişləri üslubu, 10) Şifahi rəsmi ünsiyyət üslubu, 11) 

Məişət ünsiyyət üslubu və s.  

Zənnimizcə, bu cür müxtəlifliyin əmələ gəlməsinə birinci növbədə ümumi ictimai 

inkişafla əlaqədar ədəbi dildə üslubi çoxcəhətliyin artması səbəb olmuşdur. Odur ki, bəzən bu 

üslubların hər birinin xüsusi üslublar sisteminə malik olmaları nəzərə alınmadığına görə ayrı-

ayrı növlər, daha doğrusu mikroüslublar müstəqil üslub kimi irəli sürülür və bunun 

nəticəsində də əsassız şəkildə üslubların sayı artır. 

Açar sözlər: mətnşünaslıq, ərəb dilçiliyində janr, üslubiyyat, ədəbi-bədii üslub, elmi 

üslub şifahi rəsmi ünsiyyət üslubu, məişət ünsiyyət üslubu 

 

Üslubiyyat, demək olar ki, öz axtarış predmetini transformasion nəzəriy-

yədə və  linqvistik dəyərlərdə tapmışdır. Bu anlayış və istilahlar metod və məz-

mun cəhətdən stilistik tədqiqatın aydınlaşdırılmasına kömək etmişdir (3, s. 57). 

Qeyd edilməlidir ki, dilçilik elmləri riyaziyyat, tibb, antropologiya, fizika 

və s. kimi müxtəlif elm sahələrinə açıq olduğu bir vaxtda yeni üslubiyyat 

dilçiliyin yükündən və Sössür dilçilik məktəbindən qəti şəkildə azad olmuşdur.  

Üslubçular bu açıqlıqdan faydalanaraq üslubiyyatın elmi metodunu ortaya 

qoya bildilər və nəticədə üslubiyyat linqvistikadan avtonomluq kəsb etməyə 

başladı. Bu müstəqillik heç də o demək deyildir ki, üslubiyyat linqvistika ilə 

tamamilə əlaqələrini kəsmişdir. Bu, müəyyən bir məqsədə yönəlmiş 

müstəqillik və metod cəhətdən ayrılmadır. Üslub tədqiqatçısı nəzəri, yaxud 

praktiki dilçilik tədqiqatlarının nəticələrinə biganə qalmadığı kimi deskriptiv 

və diaxronik dilçilik metodlarına da biganə qala bilməz (8, s. 103). 

 Professor Yusuf Əbu-Addus üslubla üslubiyyatı bir-birindən fərqləndir-

diyi kimi, üslub alimi ilə üslubçu arasında da fərq qoyur.  

 Müəllif  qeyd   edir  ki,   gözəlliyi   aşkara  çıxarmaq  məqsədilə  mətni 
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linqvistik təhlilə cəlb edən şəxs üslubçu yox, üslub alimidir. Buradan aydın 

görünür ki, “üslubiyyat” termini “üslub elmi” terminindən fərqlənir. Çünki 

üslub elmi öz üslubları ilə elmə nail olaraq təhlil səviyyələrinə müvafiq olaraq 

mətni təhlil etməklə məşğul olduğu halda, üslubiyyat bundan bir qədər irəli 

gedərək tənqidi metoda uyğun olaraq həmin üslublara tənqidi yanaşır. Tənqid 

və tənqid elmi deyildiyi kimi, üslubiyyat və üslubiyyat elmi də deyilə bilər. 

Amma üslubiyyat heç də bütün hallarda üslub elminin sinonimi deyildir (13, s. 

42-43). Bəlağətlə üslubiyyatı bir-birindən fərqləndirən müxtəlif cəhətlər vardır. 

Məsələn, bir mülahizəyə görə, bəlağət ümumən I şəxsə, onun psixoloji və 

ictimai vəziyyətinə diqqət etmir. Amma II şəxsin vəziyyəti ilə ciddi şəkildə 

maraqlanır. Alimlər şəraitin tələblərinə görə nitqin uyğunluğundan geniş bəhs 

etmişdirlər. Məsələn, şəraitin tələbi müxtəlifdir. Nitqin (الكالم) məqamları 

rəngarəngdir. Qeyri–müəyyənlik məqamı müəyyənlik məqamını, ümumiləşdir-

mə məqamı xüsusiləşdirmə (məhdudlaşdırma) məqamını, öndə gəlmə məqamı 

sonda gəlmə məqamını, xatırlatma məqamı düşmə məqamını,  ixtisar məqamı 

öz əksini, ayırma məqamı birləşdirmə məqamını, yığcamlıq məqamı uzunçu-

luq və bərabərlik məqamını və bu minvalla zəkalının nitqi axmağın nitqini ay-

dınlaşdırır (13, s. 113). Bəlağətin əsas xüsusiyyətlərindən biri də dinləyicini öz 

təsiri altına salmaqdır.  

Ola bilsin ki, Səkkaki ərəblərin nitqindən çıxarılan bəlağət qanunlarının 

vacibliyi onların nitqindən hasil edilən sintaktik qayda – qanunların vacibliyin-

dən daha asandır. 

Deyilənlərdən çıxış edərək belə iddia etmək olar ki, bəlağət çox vaxt 

fərdi xüsusiyyətlərə, fərdi, yaxud sinfi, yaxud da mühitlə bağlı fərqlərə biganə 

qalmışdır. Çünki onun qaydaları Qurani-Kərimdə təhqiq olunmuş sabit qayda-

lardır (2, s. 4). Həmin nümunəvi linqvistik əlamət dəyişikliklərə məruz qal-

maqdan və ixtilafdan uzaqdır. Ərəb bəlağəti yunan və latın bəlağətinin diqqət 

yetirdiyi sinfi fərqlərdən doğan bədii linqvistik fərqlərə, eyni zamanda yeni 

üslub elminin maraqlandığı kimi fərdi üslubi xüsusiyyətlərə fikir verməmişdir. 

Ərəb bəlağət alimlərinə görə, şəxsi zövq problemi ləğv olunmuşdur. Məsələn 

Səkkakiyə görə əsrin zövqü yaradıcının, yaxud oxucunun zövqünə bərabər 

deyildir. O, bəlağətə və onun qanunlarına zamanüstü ali nümunə kimi baxırdı. 

Bu da, təbii ki, Allahın qədim kəlamını təhkiyə edən Qurani-Kərimin ləfzi ilə 

bağlı idi (9, s. 260). 

Bəlağət tədqiqatları, adətən, nitqin xüsusi növü olan ədəbi ifadəyə 

yönəlir. Üslubi təhlilə gəldikdə, o, nitqin bütün növlərini əhatə edir. Bəlağət 

elmi ekspressiv ifadədə dil qaydalarının hasil etdiyi perspektivləri nəzərdən 

keçirdiyi halda üslubiyyat frazanı və ifadə etmə tərzini birgə şərh edir. 

Bəlağətin qaydalılığı (قواعدية) və meyarları söyləmin fəsahət dərəcəsinin 

idrakına və ekspressiv istifadənin həcminə dəlalət edir. Bu mənalı təbirlər 

kontekstlə, yaxud fərdin nitqinə aid ifadə tərzi ilə səciyyələnir (7, s. 96). 

Deyilənlər linqvistik təzahürlərin qəbul edilməsində bəlağətin məhdudlaşma-

sına dəlil-sübut gətirmir. Onlar mənimsənilmə və təhlildə qrammatikanın 

ölçülülüyünü bir daha təsdiq edir. Buna müqabil olaraq görürük ki, 

üslubiyyatın dairəsi funksional baxımdan daha genişdir. Belə ki, o, ifadə 
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vasitələrinin müxtəlifliyində təcəlli edir. Şübhəsiz ki, bəlağət tədqiqatları ədəbi 

mətnlər daxilində bəlağət formalarının (təşbeh, məcaz, istiarə və s.) təsnifi ilə 

məhdudlaşır. Buradan da o, ümumiyyətlə, ədəbiyyatın, xüsusilə də şeirin dili 

 ilə maraqlanır (10, s. 61). Odur ki, bəlağət (باللغة األدبية عموما والشعرية خاصة)

linqvistik və müxtəlif ictimai kontekstlərdə çoxşaxəli ifadə üsullarının 

tədqiqindən uzaq durur. Müasir üslubiyyat isə nitqin müxtəlif nümunələrini 

mənimsəməklə geniş və əhatəli perspektivlər vəd edir (11, s. 65-66). 

Üslubiyyatın sahələri müasir linqvistika elmləri çərçivəsində müəyyən-

ləşdirilərkən Aristotelin məntiqi bəlağət elmlərini dəqiqləşdirdiyi metodika 

əsas sayılır. Artıq qədim bəlağət elmi dinləyicinin intuitiv vəziyyətindən daha 

çox onun intellektual vəziyyəti ilə maraqlanırdı. Üslub alimləri belə hesab 

edirdilər ki, bəlağət uzun əsrlər boyu Aristotel örnəyinə borclu qalmaqda 

davam etmişdir. Bu da öz növbəsində səthi strukturu aşan və tərkibin 

infrastruktur şəbəkəsinə nüfuz edən linqvistik təbirin imkanlarını əhatə 

etməkdə acizliyə gətirib çıxarır. Bu acizlik bəlağətin həqiqətlə birləşdiril-

məsinə və öz funksiyasını məhdudlaşdırmağa əsaslanmaqdan başqa bir şey 

deyildir (5, s. 88). Doktor Yusuf Əbu-l-Addus məntiqin bəlağət bəhslərinə 

nüfuz etməsinin mənfi nəticələrə səbəb olduğunu qeyd edir və öz fikirlərini 

belə əsaslandırır: 

غيين "وقد كان لتسرب المنطق إلى المباحث البالغية عدد من السلبيات منها: شدة ولع البال

جفاف  والتفريعات والتعريفات الجامعة بما تحتوي عليه من حدود ورسوم، وهذا أدى إلى بالتقسيمات

   البالغة وفقدانها رونقها الحيوي الجمالي"

“Məntiqin bəlağətə sızmasının bir sıra mənfilikləri var idi. Bəlağətçilərin 

hədd və təsvirləri ehtiva edən bölgülərə, variantlara və əhatəli təriflərə aludə 

olmalarının intensivliyi bəlağətin quruluğuna və onun həyati – estetik 

rövnəqinin əskikliyinə səbəb olmuşdur” (6, s. 67). Bəlağətin nəhv və məntiq 

elminin təsirinə məruz qalması da buna əlavə edilir. Buradan da belə iddia 

olunur ki, bəlağət semantika ilə üslubun qarışığından əmələ gəlmiş və bu iki 

elm arasında tərəddüd edir. Bu elm nəhvlə məntiqin təzyiqi altında qalmışdır. 

Bu, iki mühüm məsələdə aydın şəkildə özünü göstərmişdir. Bunlardan birincisi 

zahiri tərəfin mənasının ziddiyyəti məsələsi, ikincisi isə aydınlıq məsələsidir. 

Bəlağət tədqiqatları xalis estetik bəlağət araşdırmasından uzaq sintaktik 

istiqamət götürərək zahiri tərəfin mənasının ziddiyyəti hadisəsinə yönəlmişdir. 

Bu özünü indiki zaman feilinin keçmiş zaman feilinin yerini tutmasında 

göstərir (4, s. 233). 

Bəzi üslubçuların hesab etdikləri kimi, müasir üslubiyyat müasir dilçilik 

elminin sahələrindən biridir. Müasir üslubiyyat tənqidi anlayışların 

açıqlamasında daima dilçilik terminlərindən istifadə edir. Çünki, o, ümumi 

dilçilik elminin ən yeni və ciddi sahəsidir. Məsələn, linqvistik meyarları 

müəyyənləşdirərkən Ferdinand dö Sössür dil və nitq, Şomski kompetensiya 

 .terminlərindən istifadə etmişlər (1, s. 140) (األداء) və ifadə tərzi (الكفاية)

Üslubiyyat eləcə də Sössürün timsalında mənaya işarə edən səs formasından 

 əldə ediləsi mənanı isə ,”الدال“ istifadə etmiş, mətni  (المدلول) və mənadan (الدال)

 adlandırmışdı. Eyni çərçivədə üslubiyyat öz mədəni nitqini ”المدلول“

aydınlaşdırmaq üçün ümumi dilçiliyin çətinlik (التعقيد), anlaşılmazlıq (الغموض), 
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özək və qeyri –özək cümlələr (الجمل النواة وغير النواة) kimi terminlərindən də 

istifadə etmişdir. Həqiqətən, üslubiyyatın təhlil sahələri linqvistik hüdudları 

aşaraq ictimaiyyət və psixologiya elmlərindən də əxz etməklə onlarla bir çətir 

altında birləşmişdir. Üslubiyyat bəzi elmlərin təhlilində onlara öz kömək əlini 

uzatmışdır (11, s. 96). Bəlağətin məhdudiyyəti aydın pedaqoji meyarlarla 

uzlaşmaq məqsədilə bir metod kimi qəbul edilmişdir. Ona görə də bəlağətin 

pedaqoji üsulu müəyyən hədəfləri diqqətlə yerinə yetirənə qədər dəqiq 

sərhədlər müəyyən etmişdir (13, s. 106). 

Bəziləri belə iddia edir ki, bəlağət öz tədqiqində təbirin hüdudlarından o 

tərəfə keçə bilməmişdir, yəni mükəmməl ədəbi əsərlərin tədqiqinə səy etməmiş 

və ədəbi əsərlərin struktur bünövrəsini araşdırmaq ona müyəssər olmamışdır. 

Bütün bunlar qədim cüzi (partial جزئي) tədqiqatı aşmağa və az qala bütün 

estetik dəyərləri ört –basdır edən variantlarla bəlağətçilərin istilahlarının 

sıxışdırdığı bəlağət formalizmindən uzaq elmi bir struktur qurmağa səy edən 

əvəzedici kimi yaradıcılıq sahəsində üslubiyyatın nəticələri üçün hazırlıq 

qismində idi (6, s. 259). 

A.İ.Qvozdyev isə üslubların təsnifində dil vasitələrinin ekspressiv 

xarakterini də nəzərə alır. Müəllif ədəbi dili əməli-üslub, bədii ədəbiyyat 

üslubu, elmi-kütləvi üslublara parçalamaqla kifayətlənməyib, ekspressiv 

keyfiyyəti əsas tutaraq aşağıdakı üslubların da mövcudluğunu təsdiq edir: 1) 

Təntənəli üslub, 2) Rəsmi üslub, 3) İntim, əzizləmə üslubu, 4) Yumoristik 

üslub, 5) Satirik üslub (8, s. 113). 

Alimlərin əksəriyyəti isə ədəbi dilin ictimai-funksional xarakterinə 

əsaslanaraq dilin iki funksiyada (şifahi və yazılı) çıxış etməsini ən vacib meyar 

hesab edir, onu üslublar üzrə qruplaşdırır. Həmin əsərlərdə verilən təsniflər 

tam şəkildə bir-birinə uyğun olmasa da, əsasən, aşağıdakı növlərinə görə 

birləşir: 1) Şifahi-danışıq üslubu, 2) Elmi üslub, 3) Rəsmi-işgüzar üslub,4) 

Publisistik üslub, 5) Bədii-belletristik üslub (13, s. 75). 

Azərbaycan dilçiliyində də funksional üslublar haqqında vahid bir fikir 

yoxdur. Dildə üslubi fərqlərin mövcudluğuna şübhə edilmir. Lakin onun təsnif 

olunması məsələsində alimlər arasında fikir ayrılığı vardır. Müxtəlif 

meyarlardan çıxış edərək dilçilər ayrı-ayrı təsnifat irəli sürürlər. Məsələn, 

Ə.Dəmirçizadə ədəbi dilin üslublarını təfəkkür tərzlərinə müvafiq qruplaşdırır 

və dildə üç üslubun olduğunu göstərir: 1) Bədii üslub, 2) Elmi üslub, 3) 

İctimai-siyasi üslub (3, s. 123(. 

Göründüyü kimi ümumi dilçilikdə olduğu kimi Ərəb dilçiliyində də 

üslub və onun növləri haqqında fikir birliyi yoxdur.  
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РЕЗЮМЕ 

ФАХРАДДИН ЭЙЛАЗОВ 

ЭКСПРЕССИВНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ПРАВИЛА СТИЛИСТИКИ В АРАБСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

       Большинство исследователей также пытаются классифицировать литературный 

язык. Но, несмотря на то, что они выступают из одного материала, эти ученые 

ссылаются на различные принципы, они показывают, что существуют отдельные стили 

в литературном языке. Поэтому в произведениях о стилистике встречаются различные 

части функциональных стилей.  

А. И. Ефимов считает одним из важных условий в классификации стилей 

“Особенности разделения литературного языка на жанры”. Именно по этому принципу 

автор разделяет литературный язык на стили: 1) художественно-беллетристический 

стиль, 2) общественно-публицистический стиль, 3) научный стиль, 4) профессионально-

технический стиль, 5) стиль официальной документации, 6) эпистолярный стиль. 

Система, предложенная Г. В. Степановым, также звучит с разделением А. И. Ефимова. 

Автор предлагает 7 видов стиля: 1) Литературно-художественный стиль, 2) Научный 

стиль, 3) Публицистический стиль, 4) Стиль печати, 5) Стиль научной литературы, 6) 

Деловой стиль, 7) Стиль динамики, 8) Стиль телеграфа, 9) Стиль радиопередач, 10) 

Стиль устной официальной связи, 11) Стиль бытовой коммуникации и т. д.  

Мы считаем, что появление такого разнообразия, в первую очередь, вызвало рост 

многообразия стилей на литературном языке в связи с общим общественным развитием. 

Так что иногда, не учитывая, что каждый из этих стилей имеет специальную систему 

стилей, отдельные типы, а точнее микро стили, выдвигаются как самостоятельные 

стили, и в результате необоснованно растет число стилей. 

         Ключевые слова: текстология, жанр на арабском языке, стилистика, литературно-

художественный стиль, научный стиль, устный официальный стиль общения, стиль 

бытовой коммуникации 

 

SUMMARY 

FAXHRADDIN EYLAZOV 

EXPRESSIVE LANGUAGE RULES OF STYLISTICS IN ARABIC LINGUISTICS 

Most of the researchers also try to classify the literary language. However, despite the 

fact that they appear from the same material, these scientists show the existence of different 

styles in the literary language because they are based on different principles. Therefore, in the 

works deal with Stylistics, it is possible to come across different types of functional styles. 

A.I.Efimov considers that, “process of the disintegration of literary language in genres” 

is  one of the important conditions in the classification of styles. Based on this principle, the 

author divides the literary language into the following styles: 1) artistic-belletristic style, 2) 

publicistic style, 3) scientific style, 4) professional-technical style, 5) documentation style, 6) 

epistolary style. The system proposed by Q.V. Stepanov is also in some ways consistent with 

Efimov's division. The author suggests seven types of style: 1) literary-artistic style, 2) 

scientific style, 3) publicistic style, 4) press style, 5) scientific literature style, 6) business  
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style, 7) rhetorical style, 8) Telegraph style, 9) radio broadcasting style, 10) oral formal 

communication style 11) household communication style , etc. 

In our opinion, the emergence of such diversity was primarily due to the increase in the 

style of multilingualism in the literary language in connection with general social 

development. Therefore, because of the fact that each of these styles does not have a specific 

system, individual types, or rather micro styles, are proposed as independent styles and as a 

result, the number of styles is increasing unreasonably. 

       Key words: textual criticism, genre in Arabic linguistics, stylistics, literary-artistic style, 

scientific style, oral formal communication style, household communication style 

 

 

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova  tərəfindən təqdim edilmişdir) 
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NAXÇIVAN FOLKLOR MƏTİNLƏRİNDƏ İSLAMİ  

DƏYƏRLƏRİN YERİ 

 

Məlumdur ki, islami dəyərlərin qorunması, təbliğ edilməsi Azərbaycan üçün önəmli 

məsələlərdəndir. Demək olar ki, islama xas olan bütün dəyərlər folklorda ya bir başa, ya da 

dolayı yolla əks olunub. Məqalədə folklorda yer alan bir neçə islami dəyərlər araşdırılmış, 

onunla bağlı nümunələr verilmişdir. Nümunələrin əsasını atalar sözləri, nağıllar, dastanlar, 

tapmacalar, düzgülər, mərasimlər təşkil edir. Qeyd edək ki, islami dəyərlərin folklorda yer 

alması xalqımızın söz xəzinəsini daha da zənginləşdirmişdir. Verilən nümunələrdən də 

görünür ki, islami dəyərlər ta qədim zamanlardan bu günə kimi folklorumuzda yaşayıb və 

bundan sora da yaşayacaqdır.   

Açar sözlər: Naxçıvan, folklor, islami dəyər 
 

Məlumdur ki, islami dəyərlərin qorunması, təbliğ edilməsi Azərbaycan 

üçün önəmli məsələlərdəndir. “Azərbaycan tolerantlıq mühitinin təşəkkül 

tapmasına, multikulturalizmin, mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası 

dialoqun qurulmasına, islam dəyərlərinin dünyada təbliğinə böyük töhfələr 

vermişdir” (1). Nəinki dünyada, həmçinin öz tariximizdə, ədəbiyyatımızda, 

folklorumuzda da təbliğ edilərək xalqın yaddaşına həkk olunmuşdur.  

Folklor elə bir tarix, elə bir yaddaşdır ki, nə unudulur, nə də yaddan 

çıxır. Çünki folklor xalqımızın ta qədim zamanlardan bu günə qədər olan 

sözünü, nəsihətini, yaddaşını, düşüncəsini, təfəkkürünü özündə cəmləyir. 

Xalqımızın söz xəzinəsi olan folklor materiallarında həmçinin islami dəyərlər 

də çox geniş yer alıb. İslama xas olan bütün dəyərlər folklorda ya bir başa, ya 

da dolayı yolla əks olunub.  

İslamda valideynə, böyüyə hörmətin əvəzsiz olduğunu görürük və bilirik. 

Elə bu dediyimiz dəyər folklorumuzun kiçik ancaq məna baxımından çox 

böyük janrı olan atalar sözlərində qarşımıza çıxır. Keçmiş zamanlardan 

xalqımızın, əcdadlarımızın dünyagörüşünün, təfəkkürünün təzahür forması 

olan atalar sözləri bu günə kimi öz dəyərini qoruyaraq yaşamaqdadır. İslami 

dəyərləri özündə əks etdirən bir neçə atalar sözlərinə nəzər salaq:   

Böyüksüz evdə xeyir – bərəkət olmaz. 

Böyük danışanı kiçik götürər. 

Böyüyün üzünə ağ olanı torpaq götürməz. 

Böyüyün sözü kiçik üçün bir çıraqdır (3, s. 95) 

Həmçinin dastan və nağıllarda da islami dəyərlər geniş yer alıb. İslami dəyər 

deyəndə yaşadığımız həyatda gözəl olan nə varsa onlar nəzərdə tutulur. Ana-

lara, qadınlara, böyüklərə hörmət, onlara dəyər vermək qiymətləndirmək və s.  

  

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 26.09.2019, qəbul edilib: 04.10.2019 
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Təkcə Məhəmməd peyğənbərin (s.a.v) “Cənnət anaların ayağı altında-

dır”, deməsi ilə islamda qadının yerini, onun dəyərini müəyyənləşdirmək kifa-

yətdir.  

Bundan başqa islamda sevgi, məhəbbət də xüsusi yer alır. İstər anaya 

olan sevgi, istər vətənə olan sevgi, istərsə də sevdiyi insana olan sevgi 

müqəddəs, pak və ülvü olmalı, dəyəri bilinməlidir. 

Dastanlarımıza nəzər salanda təmiz eşq, sevgi uğrunda mübarizəni, ona 

sadiqliyi görürük. “Tahir və Zöhrə”, “Arzu-Qəmbər”, “Fərhad və Şirin” və 

digər məhəbbət dastanları bu deyilənlərə nümunədir.  

İslamda önəmli olan dəyərlərdən oruc və namaz da folklor material-

larında yer alır. Hətta tapmacalarımız da bu cəhətdən xarakterikdir. 

Allahdan istə sən,  

Sağ olsun bədən,  

Gündə üç dəfə ödəməlisən.  

                        (namaz və oruc tutmaq)  

İldə bir dəfə olar, 

Çoxları bilməz onu. 

Qədrin bilənlər tutar. 

                        (orucluq) (4, s. 412) 

Qeyd etməliyik ki, namaz qılmaq dastan və nağıllarda çox önəmli olaraq 

qeyd edilir. Məsələn hər hansı işi görməzdən əvvəl hacət namazı qılırmışlar. 

Məsələn, Naxçıvan folklor antologiyasında yer alan “Mahmud şah və Əhməd 

vəzir”  nağılında Dərvişin qıldığı hacət namazını göstərə bilərik.  

“Sən Əhməd vəzir kimi vəziri- öz qardaşını öldürmüsən, bizə sənin kimi 

şah lazım dəyil. Bı qışqırığın, qiyamətin оrtasında almanı vеrən qapıdan girdi. 

Əhməd vəzirin qоllarını aşdırıb, başın bədəninə qоydurub, iki rəkət hacət 

namazı qılannan sоra Əhməd vəzir ayıldı” (4, s. 203). 

Bundan başqa “Süleyman peyğəmbərin nağılı” və digər dastan və 

nağıllarda namaza verilən dəyər və onun gücü göstərilir.  

“Deyilənə görə, Davud peyğəmbərin 40 oğlu varımış. Hər namaz 

qılanda 40 oğul arxasında peşnamaz durarmış” (4, s. 324). 

İslamda vacib əmməllərdən olan namaz atalar sözlərində də özünü 

göstərir.  

Birinci namaz, sonra niyaz. 

Uşaq folkloruna aid düzgülərdə də islami dəyərlərin adları çəkilir, 

onların dəyəri açıqlanır.  

Dеdim: Ağam Əli hardadı? 

Dеdi: Ağam Əli dəstəmazlı, 

Namazdadı. 

Ağzı həzin duvada, 

Göyün ərşindədi, 

Yеrin tərkindədi, 

Hər kəs оnu yadına salsa 

Cəhənnəm оdunnan kənardadı. 

Оnun bir ağacı var, 
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Yarpağı ərşi Quran 

Оnu gündə üç dəfə dеsən. 

Cəhənnəm оdunda yanmazsan 

Ya Əli, sənsən Vəli, 

Külli aləmin rəhbəri 

Bеşihdə böldün əjdəri 

Ya Əli, ya Məhəmməd, ya Əli (4, s. 618). 

Verilən folklor nümunəsində duanın, dəstəmazın, namazın və “Quran”ın 

önəminin, vacibliyinin  və dəyərinin bir daha şahidi oluruq.   

Bu cür folklor nümunələrin sayını istənilən qədər artırmaq olar. Yuxarıda 

verdiyimiz bir neçə nümunədən məlu olur ki, islama aid olan namaz folklor 

janrlarının demək olar ki, hamısında işlənir. Bu da islami dəyərlərin xalqımız 

tərəfindən ta qədim zamanlardan bu günə kimi qorunaraq saxlanıldığını bir 

daha sübut edir.  

İslami dəyərlər xalq mərasimlərində də özünü geniş şəkildə göstərir. 

Bildiyimiz kimi islamda oruc tutmağın yeri və dəyəri başqadır. Orucun 15-i 

deyilən bir mərasimə nəzər salaq: 

“Оrucun оn beşinə qаbахcаdаn hаzırlıх görülür, müхtəlif şirniyyаtlаr 

bişirilir. Ən çох sevinənnər uşахlаr оlur. İftаrdаn sоrа uşахlаr əllərinə tоrbа 

аlıb, qаpı–qаpı dоlаşır, охuyullаr:  

Оrucun оn beşidir, gəldik sizə, 

Оrucun niyаzın verin bizə, 

Хаnım, аyаğа dursаnа, 

Bоşqаbı dоldursаnа. 

Rəbbi gəlir, dinmə gəlir, 

Bоşqаbı dоldurub gəlir. 

Verənin оğlu оlsun. 

Verməyənin sоn beşiyi qız оlsun. 

Evin yiyəsi də şirniyаtdаrdаn uşахlаrа pаylıyır. Uşахlаr gecə yаrısınа 

kimi qаpı–qаpı dоlаşıb, bаyrаm pаylаrını yığıllаr” (3, s. 68).   

Yuxarıda verdiyimiz mərasim xüsusilə seçilir. Çünki mərasimdə islami 

dəyərlərin qorunması, böyüklərin kiçikləri sevindirməsi, qapına gələni əliboş 

geri çevirməmək əks olunub.    

Hər bir xalqın folkloru onun həyatının güzgüsüdür. Yəni folklor xalqın 

tarixini, qədimliyini, mədəniyyətini, təfəkkürünü, söz boxçasını özündə əks 

etdirir. Buna görə də folklor hər bir xalqın aynasıdır demək olar.  

Əminliklə deyə bilərik ki, bundan sonra da folklor öz zənginliyi, 

dəyərli materialları ilə gələcək nəsillərin formalaşmasında böyük rol 

oynayacaqdır.  

Xalq olaraq inanc yerimiz islam dini və bu dinin əxlaqi-mənəvi 

dəyərləri folklorumuzda bu və ya başqa şəkildə özünə yer tapmışdır. Nə qədər 

folklor var xalq var, nə qədər xalq var folklor da var olacaq. 
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РЕЗЮМЕ 

ЧИНАРА РЗАЕВА  

МЕСТО ИСЛАМСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В НАХЧЫВАНСКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ 

ТЕКСТАХ 

   Известно, что защита и распространение исламских ценностей является 

одним из важных вопросов для Азербайджана. Практически все ценности, присущие 

исламу, прямо или косвенно отражаются в фольклоре. В статье анализируются ряд 

исламских ценностей в фольклоре  на основе примеров. Основу примеров составляют 

пословицы, сказки, эпопеи, головоломки, хитрости, ритуалы. Следует отметить, что 

внедрение исламских ценностей в фольклор обогатило сокровищницу нашего народа. 

Из приведенных примеров видно, что исламские ценности существовали в нашем 

фольклоре с древних времен и будут существовать после этого. 

Ключевые слова: Нахчыван, фольклор, исламская ценность 

 

SUMMARY 

CHINARA RZAYEVA 

PLACE OF ISLAMIC VALUES IN NAKHCHIVAN FOLKLOR TEXTS 

 It is known that the protection  and   propagation of islamic values is one of the 

important issues for Azerbaijan. Almost all values inherent in Islam are reflected in folklore 

directly or indirectly. Several Islamic values in folklore and examples are analyzed in the 

article. The basis of the examples are proverbs, fairy tales, epics, puzzles, tricks, rituals. It 

should be noted that the introduction of Islamic values in folklore has enriched the treasury of 

our people. From the examples given, it appears that Islamic values have  existed in our 

folklore ever since ancient times and will exist after this.  

Key words: Nakhchivan, folklore, Islamic value 
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MAQ-QAM QƏDİM TÜRK MİFİNİN NAXÇIVAN ƏRAZİSİ 

TOPONİMLƏRİNDƏ İZLƏRİ 
 

Məqalədə əski türk mifik təfəkküründə xüsusi yeri olan Maq-Qam qədim türk mifinin 

Naxçıvan ərazisi toponimlərindəki izlərindən bəhs olunur. Tədqiqatlarda da adı keçən Maq-

Qam mifinin tarixi m.ö. III minilliklərə söykənməklə, ərazi toponimik adlarında günümüzə 

qədər qalmışdır. Bu qədim mifin Naxçıvan toponimlərində izi indiyədək Azərbaycan və türk 

alimləri tərəfindən tədqiq edilməmiş və onlarla bağlı adların izahı verilməmişdir. Məqalədə 

qədim Naxçıvan ərazisi toponimik sistemindəki oykonimik adlarda Maq-Qam mifik adı dil və 

tarixi faktlar əsasında təsdiq edilir. Bu mif demək olar ki, toponimik sistemin oykonim, oronim, 

hidronimlərində də ilkin Maq-Qam variantında təkrarlanır. 

Tədqiqatda Naxçıvan coğrafi arealında bu miflə bağlı toponimlərin etimoloji izahları 

verilir. Maq-Qam adının prototürklərlə bağlı adlarda qalması bu mifik inancın  qədimliyini 

sübut edir. İstər Naxçıvan, istərsə də Altay, Yakut və digər türklərdə bu adın yeri məqalədə 

elmi faktlarla əsaslandırılır. 

 Açar sözlər: Maq-Qam, Naxçıvan, Altay, Yakut, oykonim, oronim, hidronim 
 

İstənilən bir xalqın xalq kimi formalaşması tarixinə diqqət etdikdə, bu 

xalq etnik qrup şəklindən bir xalq kimi min illər boyu tarixi inkişaf yolu 

keçmiş, siyasi proseslərə məruz qalmış və bu proseslərdə öz mədəniyyəti, 

adətlərini formalaşdırmışdır. Bu adətlər içində xalqlar öz mifik təfəkkürünü də 

ortaya qoymuş, bu miflər də minilliklər boyu onların adət-ənənələrində 

gələcək nəslə miras kimi gəlib çatmışdır. Azərbaycan xalqına məxsus olan 

qəbilələr də xalq kimi öz yaşayışı, həyatı və təbiət hadisələrini dərk etmələri ilə 

fərqlənmiş yaratdığı mifik təfəkkürü yeri gəldikcə prototürklərlə bərabər başqa 

xalqlara da aşılaya bilmişdir. Bu mifik təfəkkür isə, həyatı dərk etmə 

amillərindən qaynaqlanmaqla, sirli aləmin dərkinə cəhd etmə fövqündən 

meydana çıxdığı özünü tam olaraq təsdiq etməkdədir.  

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan ərazisində məskun 

olmuş türklər Bütöv Azərbaycanımızda da yerli sakinlər olmuş və əhalinin 

mifində yer alan Maq-Qamların mifi bu tayfaların etnogenezində xüsusi yer 

almış və Herodotun “Tarix” əsərində dəfələrlə Midiya tayfası kimi adı keçən 

Maq türkləri də öz adlarını bu mifdən götürmüşdür (7, s. I, 101, 107, 120, 

128).  

 Onların ərazilərimizdə mövcudluğu və onlarla bağlı oykonimlərdəki  

mifik inanc tam tədqiq edilməmişdir. Əsasən əcnəbi alimləri tərəfindən 

araşdırılan bu tayfalar tədqiqatlarda yer almaqla m.ö. IX-III yüzilliklərə aid 

edilmişdir. Maqlar bəzi yazılarda onlar “türklər” kimi də göstərilsə, əsasən 

“irandilli” sayılmış, onlarla bağlı məntəqə adları da sistemli tədqiq 

olunmamışdır. 
 

 Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 25.09.2019, qəbul edilib: 02.10.2019 
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Tarixi qaynaqlar və arxeoloji nümunələr isə bu versiyaları təkzib edib Maq-

qamların qədim bir tarixə mənsub olub Naxçıvan ərazisində də məskun 

olduğunu sübut edir. 

Qədim Naxçıvan ərazisi toponimlər sistemində bu ərazidə yerli tayfalar 

olmuş prototürklərin, eləcə də ümumtürk tayfalarının inanclarında yer alan 

Maq/Qam mifik inancı ümumtürk coğrafi arealındakı adlarda geniş 

yayılmışdır. Bu tayfa xeyli sayda tədqiqat əsərlərində m.ö. I minilliyə aid 

edilməklə yaxın dövrlərlə bağlı tayfalar da hesab edilmişdir.   

Biz bu cür məlumatlara Maq/Qam türkləri haqqındakı yazılarda da rast 

gəlirik. M.Seyidov öz tədqiqatlarında qam-maqların “Kitabi-Dədə Qorqud” 

dastanındakı yerindən, onun şamançılıqdakı rolundan və yakut, altay, teleut, 

şor, saqay, qoybal, uyğur və s. türklər arasında da yayımından geniş bəhs 

etmiş, qam-şamanların olacaqları əvvəlcədən ulduzlara istinadən 

söylədiklərinə dair mənbələr göstərmiş lakin onların tarixi dövrünə 

toxunmamışdır (12, s. 126-127; 13, s. 99-101) 

Herodotun “Tarix” əsərində maqlar Midiya tayfaları içərisində altı 

tayfadan biri kimi, eləcə də onların Maki adı ilə Böyük Sirt və Liviya 

ərazilərində də məskunlaşdıqları göstərilir (7, I, 101; IV, 175, 176). Maqi 

yazılışında isə yenə də siyasi məqsədlə bu tayfa və onun mifi Koreya və Çin 

miflərinə şamil edilmiş, yalnız Çeçen İnquşlarda Qamsilaq kimi qəhrəmanları 

özünə cəlb edən Tanrı olaraq verilmişdir. Bu mif sovet ensiklopedik 

əsərlərində daha çox Şaman olaraq, Sibir, Telengit, Altay, Buryat, Monqol, 

Şimal Aziatlarına və digər türklərə aid edilmiş, tarixi eramızın IV əsri olaraq 

göstərilmiş, Azərbaycan türklərinin isə bu inancda adı çəkilməmişdir.  

“Avesta” isə farslara aid edilmişdir (8, s. 87-89; 11, s. 88, 262, 638-639). 

Lakin biz tarixi qaynaqlarda, eləcə də Şumer yazılarında istər kəngər, istərsə 

də Maq tayfaları haqqında bütün bu tədqiqatlardakı fikirlərin və tarixi 

proseslərin tam olaraq  əksini göstərən elmi faktlarla qarşılaşırıq. 

Maq/Qam mifinə gəldikdə isə, bu mifik inancın da m.ö. IX-VII əsrlərə 

aidliyi qeyri-real görünür. Biz İ.M.Dyakonovun  Urartu yazılarında Manna 

dövlət adının Manna, IX əsrdə Assur yazılarında isə, МÂT МАNNÂI 

yazılışında “Manna tayfaları” kimi qeyd edildiyinə dair faktlarla qarşılaşırıq. 

Bununla bərabər qədim Assur və Het yazılarında “Matu Naxru”,  “Matu Lulu”, 

“Matu Hürrü” kimi ifadələrdə “Matu”  sözünün “ölkə”, “yurd” mənalarında 

olub sözlərin “Naxər ölkəsi”,  “Lulu ölkəsi”, “Hürrü ölkəsi” olduqlarına dair 

dil faktları göstərmişik (10, s. 109, 217). Burada da МÂT МАNNÂI-Manna 

dövləti mənasındadır (-F.R). Müəllif Midiya dövlət adını burada  MАTÂJА 

yazılışında “Maday”, “Midiya” olduğunu göstərməklə onların hamısının 

“iranmənşəli” olduqlarını yazır (3, s. 11-17, 102, 126, 142-146, 301). Bunun 

davamı olaraq erməni, gürcü və kürd “tarixçiləri”, eləcə də onlara dəstək verən 

bir qrup rus tədqiqatçıları siyasi məqsədlə Maq tayfaları və Manna dövlətini 

kürdlərə aid etməyə cəhd edirlər. Lakin burada tarix eramızın X-XII 

əsrlərindən qabağa getmir (1, s. 41-47; 15, s. 39-53, 196, 211; 16,  с. 90-91, 

98-99). 
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Moskvada dərc olunmuş “Dünya tarixi” kitabında da biz bu siyasi oyunu 

izləyirik. Burada m.ö. III minillikdə Naram Suenin dövrünə aid Akkad (2290-

2254) gil yazılarında belə bir ifadə ilə rastlaşırıq: “Bu əşyalar Maqan 

ölkəsindən gətirilmiş hərbi qənimətlərdir”. Sonra mənbə bu ölkəni Misirdə 

göstərərək “Buna görə də təsəvvür etmək olar ki, o dövrdə “Maqan” ölkəsi 

Misir olaraq başa düşülürdü,” yazır. (17, s. 212). Təbii ki, Misir Misiri işğal 

etmir və bu qədim türk Azərbaycan ərazisi idi. Bu fikrimizi bir fakt, I əsr antik 

Yunan tarixçisi Plutarxın məlumatları da sübut edir. O, Maq boylarının 

Zərdüşt dinində, atəşpərəstlikdə olduğunu, ayrıca Maq  adlı elmin 

mövcudluğunu xüsusi qeyd edir və çarın əcnəbilərə bu elmi öyrənmələri üçün 

məsləhət verdiyini yazır (9, s. 241). Burada Zərdüştlük birbaşa Azərbaycan 

mifik təfəkkürü ilə bağlıdır, maqlar Azərbaycan türklərinin inancında xüsusi 

yeri olan bir dini qurumdur, onlar xüsusi maqizm elminə malikdirlər ki, əcnəbi 

çarları öz rəiyyətinə bu elmə yiyələnməyi tövsiyə edirlər. Bu tarixi faktdan 

aydın görünür ki, maqların digər xalqlarla heç bir əlaqəsi olmamışdır və bunun 

ilkin kökü Azərbaycan türkləri ilə bağlıdır. Bu faktın Azərbaycan türkləri ilə 

bağlılığını sübut etmək üçün bir qaynaq məlumatına da müraciət etməyi  elmi 

baxımdan əhəmiyyətli hesab edirik. 

Bizim diqqətimizi S.Kramerin “Tarix Şumerdən başlanır” əsərində bir 

məqam cəlb edir. Burada müəllif Şumer dastanı “Bilqamıs”dan müəyyən 

bölmələri təhlil edərkən “14.Təbiət fəlsəfəsi. İlk kosmoqoniya və 

kosmologiya” bölümündən belə bir yazını da oxuculara təqdim edir:  

“Bu özünütərif belə qurtarır: 

Yad ölkələr Maqan və Dilmun- 

Bu mənəm Enki-mənə baxır! 

Böyük qayıqları Dilmunun, lövbər salaraq, 

Böyük qayıqları Maqanın göyədək yüklənərək, 

Böyük qayıqları Maqilumun və Meluxxinin 

Gətirirlər gümüşü və qızılı, 

Enlilə, bütün ölkələrin hakiminə, qoy Nippura çatdırsınlar!” (6, s. 121).  

Biz yazılarımızda bu fakta istinadən qədim Manna, Midiya dövlətlərinin 

maqların adı ilə hələ m.ö. III minillikdə mövcud olduğunu Manna tarixini m.ö. 

X əsrlə bağlamaqla tariximizin saxtalaşdırıldığını göstərmişik. Bununla 

bərabər bu yazıda Meluxxi sözünün Mel+ux+xi sözlərindən yaranmaqla Mil-

Muğan sözünü tamamlayan “Şöhrətli Mil varisləri” mənasında bir ad 

olduğunu və Azərbaycanın böyük bir hissəsini əhatə edən Mil-Muğan düzü 

adlarının buradan gəldiyini göstərmişik. Qeyd edək ki, Naxçıvanın Arpaçay 

vadisi də qədim qaynaqlarda Muğan olaraq qeydə alınırdı (5, s. 152-157, 176, 

283). Bütün bu danılmaz faktlara istinadən biz Qədim Şumer dövründən 

tarix səhnəsində olan bu adların Azərbaycan türklərinə aidliyini göstərmişik 

(11, s. 116-139). 

Naxçıvan ərazisi toponimik sistemində yer alan Maq/Qam mifi-

şamançılıqla bağlı inanclar bu faktlar əsasında 5 minillik bir tarixlə səsləşir. 

Biz istər aktiv, istərsə də passiv fondda olan xeyli sayda bu inancla bağlı 

Maxta (3 kənd), Maqda, Məngik, Ərmük Ağmanqan (2 kənd), Amaqu, 
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Muğaral, Muğancıq (2 kənd), Muğanlı (4 kənd), Muqumlu, Məğrabad, 

Şahtərmuğum, Maqaraçuq, Mağdə, Muğan kimi oykonim-məntəqə adları ilə 

qarşılaşırıq. Bütün bu adların qədim Maq/Qam mifini özlərində daşıyan adlar 

olduğu da dil və tarixi faktlarla sübut olunur. Qeyd etdiyimiz kimi işğal altında 

olan bu adların bir qismi – 1949, 1978, 1991-ci illərdə 11 kənd adı ermənilər 

tərəfindən Muğan-Hovtamec, Muğancıq-Ayqedzor, Maqaraçuq-Odaşen, Mağ-

də-Lernarot, Qamas-Vartanik, Qamısqut-Yeğeqnut və s. şəkillərdə dəyişdiril-

mişdir. (14, s. 27, 32-33). Əgər arxiv materiallarına diqqət etsək, ümumilikdə 

ərazilərimizdən zorla qoparılmış mahallarda 911 kənd adı ermənilər tərəfindən 

dəyişdirilmişdir ki, bu da ərazinin və adların ermənilərə aid olmadığına tarixi 

faktlar və təkzibolunmaz tarixi sübutlarıdır (Ətraflı bax, 14) 

Şərur bölgəsində Maq/Qam tanrı adı ilə bağlı biz Maxta, Muğanlı və 2 

Muğancıq  kəndi- oykonimlərini aktiv fondda görürük.  

Maqda, Maxta-“Maqlar sahib olan” yurd, Muğanlı, Muğan (5 kənd)-

“Maqların yurdu” (burada –lı şəkilçisi sonradan əlavədir-F.R.) və Muğansıq-

“Maqların qalası” mənalarını daşıyırlar. Passiv fonda keçmiş Ərmük-“Maq 

əri”, Muğris-“Zəkalı Maq əri”, Maku-“Sarsılmaz maqlar”, Muqumlu-

“Etibarlı maqlar”, Amaqu-“Maq ərinin örtüyü-yurdu”, Məğrabad-“Maq əri 

yurdu ölkəsi”, Şahtərmuğum- Şax tanrısının güvəncli Maq tayfaları”, Məq-

hud-“Qüvvətli Maq”, Meqri-“Maq əri”, Mənqluş-“Zəkalı maqların yurdu”, 

Maqov-“Od maqlar”, Moqnu-“Maq verdiyi”, Qamsar-“İşıqlı maqlar”, 

Makravank-“Maq əri tayfaları” kimi bu etnooykonimlər Maq/Qam tayfa adı 

və onları adı ilə yanaşı inanclarındakı mifi də günümüzə qədər gətirmişdir. Biz 

bu adların formalaşmasındakı hər bir  qədim türk sözünün sözlüklər əsasında 

etimoloji izahlarını və daşıdıqları mənaları elmi baxımdan sübut etməyə 

çalışmışıq.  (11, s. 116-139). Ümumilikdə 21 məntəqə adı bu mifin daşıyıcıları 

olmuşdur ki, bu adlar qədim Naxçıvan ərazisinin Karbi, Şərur, Sisyan, Maku, 

Karni, Dərələyəz, Iğdır, Şurəgəl və s. nahiyələrində qeydə alınır (4, s. 36, 125, 

147, 159-183). 

Qeyd edək ki, bu mifik inanc həm də ərazinin  Şərur bölgəsində Maq 

tanrısı mifi ilə bağlı Mehri düzü, Maq-uru-“Maqın tikili yurdunun” düzü, 

Maxta təpəsi, düzü Muğanlı düzü,  Muğancıq  təpəsi kimi  oronimlərdə, eləcə 

də eyni adlı bulaq, arx və  Culfa rayon Süzüt qalası yaxınlığında Qamık-“Qam 

övladı” bulağı kimi  hidronimlərdə təsadüf edilir (2,  s. 191-210).  

Ümumilikdə götürdükdə nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki, Maq/Qam 

qədim türk mifik inancı ilkin sivilizasiya mərkəzlərindən olan qədim Naxçıvan 

ərazisindəki təməli, ilkin başlanğıcı m.ö. III minillikdən mövcud olmuşdur. 

Buradakı paleooykonim, paleooronim və paleohidronim kimi adlarında da öz 

izlərini yaşadan bu mif, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi Şumer mətnlərində 

də həm tanrı adlarında, həm də oronim, hidronimlərdə təkrarlanmaqdadır. Bu 

isə hər iki ərazinin etnogenetik və mifik inanc ortaqlığının göstəriciləridir.  
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РЕЗЮМЕ 

ФИРУДИН РЗАЕВ 

СЛЕДЫ ИМЕН ДРЕВНЕТЮРКСКОЙ БОГИНИИ МАГ-ГАМ НА 

ТЕРРИТОРИИ НАХЧЫВАНСКИХ ТОПОНИМАХ 

В статье говорится о следах древней богини Маг-Гам на территории 

Нахчыванских топонимах, который занимает особое место в древнеюркской мифологии. 

История Маг-Гам которая относится к III тысячелетию до н.э. и вспоминается в 

Шумерских надписях, оставила свои следы в топонимах этой территории до нашего дня. 

Связи Нахчыванской земли с этим мифом, до тех пор не были исследованы 

азербайджанскими и тюркскими учеными и не проанализировано значение этого имени. 

В статье использование имени этой богини на территории Нахчыванских ойконимах, 

оронимах и гидронимах подтверждены на основе исторических фактов. В 

исследованиях объясняется значения топонимов связанных с этой мифологией на 

географических ареалах Нахчывана. Существование топонимов связвнных с именем 

богини Маг-Гам подтверждает миф об этой мифической вере. Место этого имени и в 

Нахчыване, и в том числе в Шумере, Алтайе,  и у других тюрках обосновывается 

научными фактами. 

Ключевые слова: Маг-Гам, Нахчыван, Азербайджан, Шумер, Алтай, oйконим, 

ороним, гидроним  

 

SUMMARY 

FIRUDIN RZAYEV 

THE TRACES OF MAQ-QAM ANCIENT TURKIC GOD NAME IN THE 

TOPONYMS OF NAKHCHIVAN TERRITORIES 

 The article deals with the traces of the Mag-Gam, the ancient goddess,  in the toponyms 

of  Nakhchivan territory, which occupies a special place in ancient Turkic mythology. The 

story of the Mag-Gam which dates back to the III millennium BC and is recalled in the 

Sumerian inscriptions, left its traces in the toponyms of this territory to this day. The 

connections of the Nakhchivan land with this myth have not been investigated by Azerbaijani 

and Turkic scholars and the meaning of this name has not been analyzed. In the article, the use 
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of the name of this goddess in the territory of the Nakhchivan oikonyms, oronyms and 

hydronyms is confirmed on the basis of historical facts. The studies explain the meaning of 

toponyms associated with this mythology in the geographical areas of Nakhchivan. The 

existence of toponyms associated with the name of the goddess Mag-Gam confirms the myth 

of this mythical faith. The place of this name in Nakhchivan, including in Sumer, Altai, and 

other Turks, is substantiated by scientific facts. 

Key words: Maq-Qam, Nakhchivan, Azerbaijan, Shumer, Altay, oykonym, oronym, 

hydronym 
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PASSİV FONDA KEÇMİŞ BƏZİ ETNOOYKONİMLƏRİN LİNQVİSTİK 

TƏHLİLİ (ŞƏRUR RAYONU ƏRAZİSİ ÜZRƏ) 

 

Məqalə Naxçıvanın Şərur bölgəsinin passiv fonduna daxil olan etnooykonimlərinə, 

həmçinin Şərur ərazisində yaşayan prototürk tayfa adlarının öyrənilməsinə həsr edilmişdir. 

Burada passiv fonda daxil olan kənd adları təhlil edilmiş və bu kənd adlarının passiv fonda 

keçmə səbəbləri izah edilmiş, eləcə də bir sıra etnooykonimlər (Xalac, Karkın, Abasiyə, 

Bəydili, Auş) tədqiqata cəlb edilmişdir. Toponimləri elmi cəhətdən öyrənmək üçün adətən 

müxtəlif mənbələrdən, yəni qədim və orta əsr abidələri, yazılı və şifahi ədəbiyyat nümunələri, 

aşıq ədəbiyyatı, qədim və müasir xəritələr, müxtəlif lüğətlər və ensiklopediyalar, tarixi 

sənədlər və arxivlər, qəzet və jurnallar, siyahıyaalma sənədləri, statistik məlumatlardan və s. 

istifadə olunur. Qeyd edək ki, tədqiqatımızda bu mənbələr Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Şərur bölgəsindən onomastik vahidlərin müəyyən edilməsində mühüm rol oynamışdır. 

Məqalədə yeni elmi nəticələr əldə edilmişdir. 

Açar sözlər: Şərur rayonu, etnooykonim, passiv fond, oykonim 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisinin təbii coğrafi şəraiti, iqlimi, 

relyefi, yerləşmə arealı, strateji mövqeyi-ticarət və karvan yollarının üzərində 

yerləşməsi və ən böyük sivilizasiya mərkəzi olması burada etnotoponimlərin 

çoxluq təşkil etməsinə səbəb olmuşdur. Qədimdən bu ərazidə daimi 

məskunlaşan tayfalar ərazi toponimlərində öz izlərini də qoymuş və  bir çox 

toponimlərin adlandırılması da yerli tayfaların adları ilə bağlı olmuşdur. Şərur 

rayonu ərazisi daxilində etnos adı ilə bağlı oykonimlər çoxluq təşkil edir. 

Etnooykonimlərin yaranmasında, əsasən, tayfa adları üstünlük təşkil edir. 

Şərur Naxçıvan Muxtar Respublikası tərkibində rayon mərkəzidir. Şərur 

yaşayış məskəni kimi qədim tarixə malikdir. Arxeoloji tapıntılar bu tarixi  

“insanların bu ərazidə son buzlaşma dövrünə” aid edir (12, s. 5). Bizim 

ehtimalımız ondan ibarətdir ki, Şərur sözünün mənşəyini qədim Oğuz 

Salor/Salur tayfa adı ilə əlaqələndirmək olar. Qədim türk dillərində geniş 

yayılmış s-ş dəyişməsi (məs: Saka- Şaka, Saklar- Şaklar) nəticəsində Salur 

Şalur şəklinə və l-r əvəzləməsi nəticəsində isə Şalu- Şarur və müasir 

dövrümüzdə isə Şərur şəklinə düşmüşdür. Naxçıvan ərazisində oğuzların  

çoxsaylı  tayfa,  qəbilə  və  nəsillərinin  aparıcı mövqe tutması, oğuz mənşəli 

adların mövcudluğu Şərur sözünün oğuzlarla bağlı olması qənaətinə gəlirik. 

Bu, ərazilərin oğuz yurdu olması faktını bir daha təsdiq edir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası, bununla bərabər Şərur rayonu ərazisində mövcud olan bütün 

oykonimlərin dil mənsubiyyətini, leksik-semantik və qrammatik xüsu-

siyyətlərini açıqlamaq, onları tarixi-linqvistik planda tədqiq etmək imkanımız 

xaricindədir. Çünki bu oykonimlər leksik, semantik və qrammatik  xüsusiyyət- 
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lərinin zənginliyinə, müxtəlif xalq, nəsil, 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 hidrotoponim, zootoponim, 

fitotoponim, kosmotoponim, antrotoponim, etnotoponim kimi zəngin toponim-

lər sistemi yaranmışdır. 

 Mənbələr tarixin yaddaşı, aid olduqları dövrün parlaq səlnaməsidir. Bu 

səlnamələrin hər səhifəsində tarixi fakt və gerçəkliklər öz əksini tapır və 

müxtəlif vasitələrlə gəlib bizə çatır. Toponimlər tarixin yaddaşını yaşadan 

əhəmiyyətli abidələrdəndir. Bu abidələrin öyrənilməsi və müasir elmi səviy-

yədə araşdırılması üçün xaraktercə müxtəlif mənbələr vardır. Belə mənbələr 

sırasına qədim və orta əsrlərə aid abidələr, yazılı və şifahi ədəbiyyat 

nümunələri, aşıq ədəbiyyatı, elmi bədii və tarixi əsərlər, qədim və müasir 

xəritələr, müxtəlif lüğət və ensiklopediyalar, tarixi sənəd və arxiv materialları, 

qəzet və jurnal materialları, əhalinin siyahıya alma sənədləri, statistika 

idarəsinin məlumatları və s. kimiləri daxildir. Onomologiya üçün xarakterik 

olan bu mənbələr Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şərur rayonun ərazisindəki 

onomastik vahidlərin də araşdırılıb üzə çıxarılmasında mühüm rol oynayır. 

Məlumdur ki, Naxçıvan, həmçinin, tədqiqata cəlb etdiyimiz Şərur rayonuna 

daxil olan bir çox kənd-Azərbaycanın və dünyanın ən qədim yaşayış 

məskənlərindəndir. Ərazidə aparılan arxeoloji qazıntılar, əldə edilən maddi 

mədəniyyət abidələri, yer-yurd adları  bu diyarın qədimliyini tarixi faktlar 

əsasında təsdiqləyir. 

 Oykonimlər bir neçə səbəbdən passiv fonda keçir:  

1. Məntəqə adının səs tərkibində müəyyən dəyişikliklər  baş verməsi və ya ad 

tamamilə başqa adlandırılması səbəbilə bəzi adlar passiv fonda keçmişdir. 

Şərur rayonu ərazisində Xalac, Karkın, Abasiyə kəndləri. 

2. Tarixdə baş vermiş müəyyən səbəblərlə əlaqəli ya kəndlər dağılmış ya da 

kənd əhalisi köçdüyü üçün məntəqələr boş qalmış bu səbəbdən də belə 

məntəqə adları passiv fonda keçmişdir. Bəydili, Auş kəndləri kimi  məntəqə 

adlarını məqaləmizdə tədqiqata cəlb etmişik. 

Xalac. “İrəvan əyalətinin icmal dəftərində”  və “Naxçıvan sancağının 

müfəssəl dəftəri”ndə Şərur rayonunun Xələc kəndinin adı “Xəlac” kimi 

göstərilmişdir (8, s. 169).   

A.Bakıxanov da hələ XIX əsrdə yazdığı “Gülüstani-İrəm” əsərində 

Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsindəki yer adlarından bəhs edərkən o bölgədə 

də Xələc toponiminin olduğunu göstərmiş və bu adın qədim türk tayfası olan 

Xələclərin adı ilə bağlı olduğuna işarə etmişdir (3, s. 20). 

Rus işğalından sonra Naxçıvan ərazisində yaradılmış qondarma “erməni 

vilayəti” haqqında təsviri xarakterli əsər yazan İ.Şopen əsərində İrəvan 

əyalətinin Şərur mahalına daxil olan  bu yaşayış məskəninin adının Xalaç 

olaraq göstərmişdir (5, s. 275).  

XX əsrin əvvəllərində M.Vəliyev (Baharlı) Xorasan və İraqda yaşayan 

Xalaclardan/Xələclərdən bəhs etmişdir. O, adın “qal ac” formasını versə də, 

digər bir müəllifə istinad edərək Xələcləri xalqların böyük köçü dövründə 

qərbi Avropaya gələn qallarla eyniləşdirmişdir (17, s. 39-40). 
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Görkəmli toponimist alim A.Bağırov Naxçıvan ərazisində yerləşən eyni 

adlı toponimin adının izahı üçün A.Bakıxanovun qeyd etdiyi Xələc toponimi 

ilə paralellər aparımış və o da Xələc oykoniminin məhz oğuzların bir qolu olan 

xalac tayfası ilə bağlı olması fikrini irəli sürmüşdür (5, s. 80). Tədqiqatçı 

F.Rzayev də xələclərin adını türk tayfalarından biri olaraq qeyd etmişdir (15, s. 

96). Türk tədqiqatçısı Bahəddin Ögəl “Oğuz xaqan” dastanına əsaslansa da, 

adın izahını “qal aç(maq)” kimi deyil,”qal ac” kimi vermişdir (14, s. 178). 

Tarixən Şərurla eyni inzibati vahidlərin tərkibinə daxil olmuş Dərələyəz 

mahalında da Xələclərlə bağlı toponim qeydə alınmışdır. Belə ki, indiki Ermə-

nistan Respublikasının Yexeqnadzor rayonu (keçmiş Keşişkənd rayonu) ərazi-

sində “Xalaclar yurdu” toponimi olmuşdur (10, s. 198). Tarixin müxtəlif dövr-

lərində Naxçıvanın tərkibində olmuş, hazırda isə Ermənistanın Respublikasının 

tərkibində olan Qafan rayonunda isə vaxtilə Xalac oykonimi, Xalacçay hidro-

nimi (4, s. 258-284)  qeydə alınmışdır.  Sonralar isə bu etnooykonim ermənilər 

tərəfindən dəyişdirilmişdir. Vaxtilə Xələc adlanan həmin kənd hazırda 

“Atçanan” adlanır və Ermənistan Respublikasının Sünik mərzinə daxildir.   

XIX-XX əsrin əvvəllərində Xələc tayfasının tirələri haqqında məlumat 

verən Q.Qeybullayevin adını çəkdiyi tirələrdən biri də qarahəsənlilərdir (9, s. 

54). Bu tirənin adı Şərur rayonunun ərazisində Xələclərlə bağlı toponimlərin 

üç deyil, dörd olduğunu söyləməyə əsas verir. Belə ki, Şərur rayonu ərazisində 

eyni adlı kəndin olması bu kəndin adının da məhz Xələclərlə bağlı 

formalaşdığını deməyə əsas verir. Qeyd edək ki, bu fikri ilk dəfə A.Bağırov 

irəli sürmüş və əsas kimi kəndlərin həm də eyni istiqamətdə yerləşməsini 

göstərmişdi (5, s. 80). 

“Ac/uc” komponentini isə “uz”un fonemdəyişmiş forması da hesab 

etmək olar. Belə olan halda Xələc/Qaluc/Qaluz formasında “Qalın uzları”/ 

Qalın oğuzları ifadə etdiyini də söyləmək olar. Qalın oğuz isə Oğuzun güclü, 

qüdrətli və həmçinin saysız çoxluğunu, qələbəlik olduğunu ifadə edən bir 

anlayışdır.  

Abasiyə. XIX əsr elmi mənbəsində İrəvan əyalətinin Şərur mahalına aid 

kənd olmuşdur (18, s. 485). XX əsrin əvvəllərinə aid rus mənbəsində qeydə 

alınmır. Hazırda  Şərur rayonunda kəndin adı Abasiyə deyil, Babəki adı ilə 

mövcuddur (13). Toponim abbaslar/abbaslı etnonimi ilə bağlı yaranmışdır (1,  

s. 8). 

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 (8, 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. 

Lakin F.Rzayev kəndin VII-VIII əsrlərdə salındığını əsas götürərək bu 

fikrin yanlış olduğunu göstərir. Tədqiqatçı kənd adının hun tayfaları ilə bağlı 

olduğunu, ba-bak - “yaxşı bəylər” mənası ifadə etdiyini yazır (16, s. 174). 

Bütün tədqiqatlara nəzər yetirdikdən sonra, biz belə qənaətə gəlirik ki, toponim 

abbaslar/abbaslı etnonimi ilə bağlı yaranmış etnooykonimdir. 
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Auş. XIX əsrdə Naxçıvan əyalətinin Dərələyəz mahalına (18, s. 489), 

XX əsrin əvvəllərində İrəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz qəzasına aid 

kənd olmuşdur. XIII əsrdə Amağu məbədinə tabe olan kəndlərdəndir. İndiki 

Ermənistanda Keşişkənd (Yeğeqnadzor) rayonunda xaraba kənddir. XX əsrin 

ortalarında kənd ləğv edilmişdir. Qeyd edək ki, hazırda Şərur rayonunda 

mövcud olan Havuş (2003-cü ilə qədər Avuş) kəndinin adı əvvələr Avuş 

olmuşdur. Şərur rayonunda Avuş həm də dağ, çay və bulaq adıdır.  

Fikrimizcə, auş sözünü türk dillərində “çayın ağzı, aşırım, yarğan” 

mənalarında işlənən, aqız/ aqıs/ aqış/ auız/ avuz/ auz variantlarında rast gəlinən 

sözün fonetik variantıdır. Beləliklə, Auş kəndi “çayın ağzında, yarğanda 

yerləşən kənd” mənası bildirir.  

Bəzi tədqiqatçılar toponimin qədim avşar/afşar etnonimi əsasında 

yarandığını (4, s. 39), bəziləri isə bus etnonimi ilə bağlı olduğunu, türk 

dillərində işlənmiş ka/ku – “şan, şöhrət” sözünün bus etnoniminə qoşularaq 

“şanlı buslar” mənasında oykonim yaratdığını ehtimal edirlər (16, s. 88). 

Sonda gəldiyimiz qənaət bundan ibarətdir ki, oykonim avşar/afşar etnonimi ilə 

bağlı yaranmış etnooykonimdir. 

Karkın. Bu adın mənşəyi maraq doğurur. Əvvəla, 1590-cı ilə aid mənbədə 

bu ad Yuxarı Qarxun və Kiçik Qarxun (8, s. 168), 1728-ci ilə aid mənbədə isə 

Aşağı Qarqın və Yuxarı Qarxın (kəndin başqa adı Qumxanalı imiş) adları ilə 

yanaşı, Qaibqulu Qarxın qışlağı, Qaxıcan Qarxun qışlağı, Zülfüqar Qarxını 

(kəndin başqa adı Möhsünabad imiş), Babakı Qarxın kəndi, Gültəpə Qarxın 

kəndi kimi adlarda öz əksini tapmışdır (8, s. 327-328). Göründüyü kimi bu ad 

tarixin müxtəlif çağlarında bеş kənd və iki qışlaq adında, həm də iki imlada-

Qarqın və Qarxun şəkillərində öz ifadəsini tapıb. Bununla yanaşı, mənbələrdə 

qеyd olunur ki, «İrəvan əyalətinin icmal dəftəri»ndə Zülfüqar kəndi, Babakı 

kəndi, Gültəpə kəndi, Qaibqulu qışlağı, Qaxıcan qışlağı adlarında qarxun sözü 

yazılmamışdır (8, s. 73). Dеmək, həmin kənd və qışlaq adlarına Qarxun sözü 

1728-ci ilə aid «İcmal dəftərin» də artırılıb. Sonrakı mənbələrdə isə Zülfüqar 

kəndi, Babakı kəndi, Gültəpə kəndi, Qaibqulu qışlağı, Qaxıcan qışlağı adları 

qarxun sözü olmadan yazılmışdır (11, s. 328). Şübhə еtmirik ki, həmin kənd və 

qışlaq adlarına qarxın adının artırılması bu məntəqələrin еyni tayfa, tirə, nəsil 

və əşirətlərə-yəni böyük Oğuz еlinə mənsub olmasından irəli gəlir. Bu 

danılmaz həqiqətdir, çünki bu adın mənşəyi ilə bağlı bütün açıqlamalarda əsas 

mənbə qədim karkın tayfa adı hеsab olunur. Karkın oğuz qəbilələrinə məxsus 

tayfa adıdır, ancaq M.Kaşğarinin təqdimatında bu ad öz əksini tapmır  (5, s. 

84).  Tədqiqatçıların fikrincə, bu tayfa adı oğuz tayfa adları sırasına F.Rəşidəd-

din tərəfindən əlavə olunub (9, s. 51). Əbülqazi xan Xivəli karkınların 

mənşəyinə toxunmuş, onların Oğuz xaqanının üçüncü oğlu Yulduz xanın 

nəvələrindən törəmə olduğunu qеyd еtmişdir (7, s. 28-29). Bundan başqa 

mənbələrdə qaraqalpaq tayfalarından birinin də qarkın adlanması göstərilir və 

yazılır ki, qarkınlar oğuz tayfaları tərkibində II əsrin 30-40-cı illərində Azər-

baycanda məskunlaşmış və yеrli tayfalarla qaynayıb qarışmışdır (2, s. 147). 

Karkın tayfa adı türk xalqlarının toponimlərində gеniş yayılmışdır. 

F.Sümərin yazdığına görə, «hələ XVI əsrdə Anadoluda bu boya aid 62 yеr adı 
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təsbit еdilmişdir. Bu boy dəftərlərdə karkın, qarkın, karkun və karqun şəklində 

müxtəlif imlalarda yazılmışdır» (5, s. 84).  Göründüyü kimi, müxtəlif fonеtik 

variantlarla bir sıra oykonim və oronimlərdə ifadəsini tapan oğuzların Qarkın 

tayfa adı Naxçıvan ərazisindəki Qarxun kənd adında da özünü yaşadır. Onu da 

qеyd еdək ki, Dağıstan, Еrmənistan, Türkmənistan və Özbəkistanda da 

еyniadlı oykonimlər mövcuddur (2, s. 147). 

Bütün bu dеyilənlərlə yanaşı qarxın adı ilə bağlı bеlə bir еhtimal da irəli 

sürmək olar ki, bu ad qədim hun impеriyasının adı ilə də bağlana bilər. Yəni 

qara və hun tərkib hissələrindən ibarət olan bu adın qara komponеnti «böyük 

qudrətli» anlamı bildirər və qarxun sözü «böyük və qüdrətli hunlar yaşayan 

yеr» mənasında da işlənə bilər. 

Hazırda Şərur rayonunda bu ad passiv fonda keçmişdir və ad Qarxun adı 

ilə mövcudluğunu qorumaqdadır. 

Bəydili. Şərur nahiyəsində qədim kənd adıdır. 1590-cı ilə aid mənbədə 

bu ada təsadüf olunmur, ancaq 1728-ci ildə indiki Şərur rayonu ərazisi olan 

Karbi nahiyəsində iki Bəydili kəndi haqqında məlumat vеrilir və kəndlərdən 

birinin adının həm də Görəçiabad olduğu yazılır (8, s. 37, 39). Hazırda bu 

onomastik vahid Qarabağlar kəndində tayfa, məhəllə, bulaq və familiya, Sirab 

kəndində isə məhəllə adlarında öz izini saxlayır. Bəydili adı Türkiyə ərazisində 

də gеniş yayılıb. Hələ «XVI əsrdə Türkiyədə 23 adda Bəydili kəndi olub ki, 

hazırda bu adların yarısı qalmaqdadır» (5, s. 78). Еyni adda kənd İrəvan 

əyalətinin Qırxbulaq nahiyəsində də qеydə alınıb (6, s. 155). Yеvlax və 

Salyanda da еyniadlı kəndlər mövcuddur. 

Bəydili türk mənşəli tayfa adıdır. Bu ada ilk dəfə M.Kaşğarinin «Divani-

lüğət-it türk» əsərində rast gəlirik (5, s. 77). M.Kaşğaridən sonra «F.Rə-

şidəddin, Yazıçıoğlu Əli və Əbülqazi xan Xivəli də bu tayfanı oğuz boyla-

rından biri kimi qеyd еdirlər» (5, s. 77). Ancaq bu müəlliflərdən fərqli olaraq 

M.Vəliyеv (Baharlı) Bəydili tayfasını Səlcuq tayfa qollarından biri hеsab еdir 

(17, s. 40). Bu fakt digər mənbədə də öz əksini tapır. Tədqiqatçılar qеyd еdirlər 

ki, toponim özündə səlcuq oğuzlarının Bəydili tayfasının adını əks еtdirir (2, s. 

77). İ.Şopеn isə bu adın kəngərli tayfalarına məxsus olduğunu yazır (18, s. 

477).  Hеç bir tərəddüt еtmədən dеmək olar ki, Bəydili oğuz qəbilələrinə 

məxsus boylardan biri olub. Lеksik mənasına görə «bəyi əziz tutan», «böyük-

lər kimi əziz» anlamında işlənir və qədim türk tayfa adını günümüzədək 

yaşadır. 

Məlumdur ki, əsrlər boyu əraziyə xarici hücumların çoxalması nəticəsin-

də Naxçıvan ərazisi müharibələr meydanına çevrilmiş, ərazinin maddi-mədə-

niyyət abidələri, var-dövləti soyğunçuluq və qarətlərə məruz qalmış və bu 

hadisələr ərazinin toponimlər sisteminə, xüsusilə də oykonimlər sisteminə də 

öz təsirini göstərmişdir.  

Tədqiqatdan belə elmi nəticəyə gəlirik ki, Şərur rayonunda mövcud olan 

digər məntəqə adları kimi etnonim səciyyəli oykonimlərdə milli mənşəlidir. 

Azərbaycan, həmçinin də Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində yaşa-

mış qədim türk etnoslarının adları, adət-ənənəsi, yaşayış tərzi və məişəti ilə 
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bağlı adlardır ki, bunlar da özlüyündə bu oykonimlərin tarixini, qədimliyini, 

milliliyini özündə əks etdirir. 
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РЕЗЮМЕ 

АЙСЕЛЬ ЭМИНОВА 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ЕТНООЙКОНИМОВ 

ПЕРЕШЕДШИХ В ПАССИВНЫЙ ФОНД (ТЕРРИТОРИЯ ШАРУРСКОГО 

РАЙОНА) 
Статья посвящена етноойконимам включенным в состав пассивного фонда 

Шарурской области, а также изучению имен  прототюркских племен, живущих на 

территории Шарура. Были проанализированы деревни включенных в состав пассивного 

фонда, и были обьясекеы причины прохождения названия этих деревень в пассивный 

фонд, а так же и некоторые етноойкониумы были привлечены к лингвистическому 

исследованию  (Халадж, Каркин, Абасия, Бейдили, Ауш).  Различные источники обычно 

используются для исследования топонимов на современном научном уровне. Древние и 

средневековые памятники, письменные и устные литературные примеры, ашугская 

литература, древние и современные карты, различные словари и энциклопедии, 

исторические документы и архивы, газеты и журналы, документы переписи населения, 

статистическая информация и т. д. некоторые из источников. Эти источники, 

характерные для онмологии, также играют важную роль в выявлении онмастических 

единиц в Шарурском районе Нахчыванской Автономной Республики. В статье были 

получены новые научные результаты. 

Ключевые слова: Шарурская область, етноoйконим, пассивный фонд, oйконим 

 

SUMMARY 

AYSEL EMINOVA 

LINGIUSTIC ANALYSIS SOME OF  ETHNOOYKONYMES PASSED INTO 

PASSIVE BACKGROUND (SHARUR DISTRICT ) 

The article is devoted to ethno-akonyms included in the passive fund of the Sharur 

region, as well as the study of the names of the Prototurk tribes living on the territory of 

Sharur. The villages included in the passive fund were analyzed, and there were common 

reasons for passing the name of these villages to the passive fund, as well as some ethnic 
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schools were involved in linguistic research (Khalaj, Karkin, Abasiya, Beidili, Aush). Various 

sources are usually used to study toponyms at the modern scientific level. Ancient and 

medieval monuments, written and oral literary examples, ashug literature, ancient and modern 

maps, various dictionaries and encyclopedias, historical documents and archives, newspapers 

and magazines, census documents, statistical information, etc. are some of the sources. These 

sources, characteristic of onmology, also play an important role in identifying onmastic units 

in the Sharur region of the Nakhchivan Autonomous Republic. The article obtained new 

scientific results. 

 

Key words: Sharur district, ethnooykonym, passive fond, oykonym 

 

 

 

(Filologiya üzrə elmlər doktoru, prof. S.Həsənova  tərəfindən təqdim edilmişdir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019 № 3 
  

 

 

 

 

 

113 

“NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ / ELMİ ƏSƏRLƏR/ 2019, № 3 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2019, № 3 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2019, № 3 

 
UOT 81’ 41; 801.7                                                                     CƏMİLƏ MƏHƏRRƏMOVA 
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ŞAHBUZ RAYONUNUN BƏZİ  HİDRONİMLƏRİNİN 

LİNQVİSTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Məqalədə Şahbuz rayonu ərazisində yerləşən hidronimlərdən və onların əsas qolu olan 

çaylardan bəhs olunur. Məqalədə Naxçıvançay, Küküçay, Salvartıçay, Nursuçay, Keçiliçay, 

Sələsüzçayı və s. kimi hidronimlər tədqiqata cəlb olunmuşdur. Şahbuz rayonu ərazisində 

yerləşən bu hidronimlərin struktur quruluşu, leksik-semantik xüsusiyyətləri və s. kimi 

araşdırmalar burada öz əksini tapmışdır. 

Açar sözlər: Şahbuz rayonu, hidronim, etnohidronim, antropohidronim,   şəxs adları 
 

Azərbaycan dilçiliyində toponomik sistemin öyrənilməsi istiqamətində 

sovetlər dönəmində də xeyli sayda tədqiqatlar aparılmış, həmçinin müstəqillik 

illərində Azərbaycanda toponomika elmi milli əsaslarla öyrənilməklə yanaşı 

haqqında az tədqiqat aparılan sahələr də öyrənilməyə başlanmışdır. Bu 

istiqamətdə Q.Qeybullayev, B.Budaqov, M.Seyidov, T.Hacıyev, T.Əhmədov, 

Ş.Sədiyev, K.Əliyev, Q.Məşədiyev, R.Yüzbaşevin və s. tədqiqatçıların uğurlu 

nəticələri mövcuddur. Lakin bu əsərlərdə Naxçıvan toponimik sisteminə çox 

az müraciət olunmuşdur. Müstəqillik dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikası 

ərazisindəki onomastik vahidlərin tədqiqi yeni inkişaf mərhələsinə qədəm 

qoymuş, toponimlərin əsaslı və elmi şəkildə öyrənilməsinə imkan yaradılmış-

dır. Naxçıvanda da toponimika ilə bağlı tədqiqatlar əhatə dairəsi ilə 

seçilməkdədir. Belə ki, A.Bağırov, A.İmanlı, S.Babayev, F.Rzayevin və s. 

tədqiqatçıların bu istiqamətdəki tədqiqatları qədim diyarın hidronomik 

sisteminin öyrənilməsində baza rolunu oynamışdır.  

Azərbaycanın dilinin onomastik leksikasında hidronimlərin xüsusi yeri və 

mövqeyi vardır. Hidronim yunanca hidro-(su) və onuma-(ad) sözlərinin 

birləşməsindən əmələ gəlib okean, dəniz, göl, su anbarı, çay, bulaq, kəhriz, 

mineral su mənbəyi, arx, kanal, kimi su obyektlərinin adını bildirir. 

Hidronimlərlə onomologiyanın hidronomika şöbəsi məşğul olur. Bu şöbə 

okeanonim (okean adları), pelaqonim (dəniz adları), limnonim (göl adları), 

potamonim (çay adları), helonim (bataqlıq, axmaz adları) kimi tərkib 

hissələrinə ayrılır.  

Şahbuz Naxçıvan Muxtar Respublikası inzibati-ərazi bölgüsündə rayon 

mərkəzidir. A.Bağırov bu ada ilk dəfə Eldənizlərin mis sikkə göstərən  xəritədə 

və Teymurun tarixçisi Şərafəddin Əli Yəzdinin “Zəfərnamə” adlı əsərində 

təsadüf olunduğunu qeyd edir (2, s. 112). Şahbuz rayonu etnonim səciyyəli 

adlar sırasına daxildir.  

 

Məqalə tarixçəsi: 
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Şahbuz rayonunun hidronimlərini xüsusilə də çaylarını etimoloji cəhətdən izah 

etmək və qədim mənbələrdə bu adların ilkin variantlarını araşdırmaq üçün bir 

çox tarixi qaynaqlara istinad etmişik.  

Şahbuz rayonu ərazisindəki dağ, daş, dərə, təpə, çay, göl, meşə, məskən və 

s. adları Azərbaycan dilinə mənsub olan sözlərdir. Bölgədə kənardan gəlmə, 

süni adlar demək olar ki, yoxdur. Bu adlar Azərbaycan dilinin materialları 

əsasında yaranmış, tarixin müxtəlif dövrlərində ictimai-siyasi hadisələrlə bağlı 

formalaşmışdır. Naxçıvan ərazisində, həmçinin Şahbuz rayonu hidronimlərin 

leksik tərkibini Azərbaycan-türk mənşəli adlar təşkil etsə də, burada 

xalqımızın taleyi, ictimai-siyasi həyatı ilə bağlı çox az miqdarda ərəb, fars və 

monqol mənşəli adların izi qalmaqdadır.  

Şahbuz rayonu hidronimləri leksik, semantik və qrammatik xüsusiyyətləri-

nin zənginliyinə görə müxtəlif səciyyəlidir. Bu adların bir qismi tayfa, xalq, 

qəbilə, nəsil, tirə adları (etnonim mənşəli), bir qismi səhər və kənd adları 

(oykonim mənşəli), bir qismi isə ərazinin relyef quruluşu (təsviri xarakterli), 

flora (fitonim mənşəli) və faunası (zoonim mənşəli) ilə bəğlı yaranmışdır. 

Hidronimlər xalqın etnik tərkibi, tarixi keçmişi, peşə və məşğuliyyəti, yaşam 

tərzi  ilə bağlı zəngin məlumatlar verir.  

Kеçiliçay. Şahbuz rayonunda çay adıdır. Bu adda oykonim də mövcuddur. 

XVII əsrdən sonrakı mənbələrdə bu ada çox təsadüf еdilir və əksər müəlliflər 

kеçili sözünün mənşəyini tayfa adı ilə əlaqələndirirlər.  

Q.Qеybullayеv bu kəndin bir müddət Plankənd adlandırıldığını və 

kеçililərin kəngərlilərin bir qolu olduğunu yazır. O,  A.V.Qordlеvskiyə istina-

dən oğuzların Qayı tayfasının qollarından birinin qızılkеçili olduğunu yazır 

(11, s. 69). Bu fikir T.Əhmədovun əsərində də öz əksini tapmışdır (8, s. 58).  

Q.Məşədiyеvin yazdığına görə: “Kеçili türkmənlərin tərkibində də ayrıca tayfa 

olmuşdur. Çox güman ki, oğuz-türkmən tayfası olan yiriklərin sarıkеçili qolu 

da bu tayfa adı ilə əlaqədardır” (13, s. 140). 

Bu faktlar sübut еdir ki, Kеçiliçay еtnonim səciyyəli hidronimdir. Şəxsi 

müşahidələrimizdən belə qənaətə gəlirik ki, bu adın paralеllərinə  rеspublika-

mızın Zəngilan, Gəncə, Zaqatala zonalarında, İranda, Türkmənistanda və Gür-

cüstanda da rast gəlinir. 

Sələsüzçayı. Şahbuz rayonunda çay adıdır. Naxçıvançayın sağ qoludur. 

Çay adı etnohidronimdir və etnooykonim hesab olunan Sələsüz kəndinin adı 

ilə bağlıdır. Sələsüz adına 1590-cı il tarixli “İrəvan Əyalətinin icmal dəftəri”n-

də sələsus kimi rast gəlirik (10, s. 166). Sələsus adının еtimoloji təhlilini vеrən 

T.Əhmədov qеyd еdir ki, Sələsuz adı bir oronim kimi yaranma tarixi oykonim 

və hidronimin yaranma tarixindən qədim olmuşdur (7, s. 258). T.Əhmədov 

V.V.Radlova əsaslanaraq bu sözün qədim türk dillərindəki sala “yarı-yarım-

çıq; bir az, bir qədər sulu” sözləri əsasında formalaşdığını qеyd еdir və Badam-

lı minеral bulaqlarının həmin ərazidə yеrləşməsinin də Sələsus toponiminin 

qədim türk (Azərbaycan) dilində işlənmiş göstərilən sözlərin komplеksindən 

ibarət olub, bir az sulu, nəm (yеr), daha doğrusu, “sucaq yеr” mənası daşıması-

nı yazır (6, s. 53). Sələsus qədim toponimdir. Bəzi mülahizələrə görə bu ad 

“sеlə” (məişət əşyası) və “süz” sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib. Digər 
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bir fikrə görə isə bu ad türk dillərində sələ-“künc”, “yеr”, “bucaq”, “hissə” və 

sos- bucaq, yеr, “su çıxan yеr” sözlərindən ibarətdir (5, s. 103).  A.Bağırov 

yazır ki, Sələsüz toponiminin “sulu, nəm, sucaq, yеr” mənası bildirməsi fikri 

ilə də razılaşmaq olmaz. Çünki Sələsüz kəndi və Badamlı minеral suyunun 

yеrləşdiyi ərazi qayalıq, dağlıq hissədə yеrləşir, burada sucaq yеr yoxdur. 

Fikrimizcə, əvvəlki adı Gülyazı olan bu kəndin, həm də Sələsüz adlandırılma-

sı, kəngərlilərin kəlfirli tirəsinin bir qolu ilə bağlıdır. Çünki Sələsüz bu 

tayfanın qədim yurd yеri olub, XIX əsr və ondan əvvəlki dövrlərdə kəngərlilə-

rin Kəlfirli və Xalxallı tayfaları bu kənddə yaşamışdır (12, s. 32; 15, s. 31, 

132). Bizə bеlə gəlir ki, bu fikirlərin hеç biri adın məna açımına kömək еtmir. 

Doğrudur, məntəqə dağlıq, qayalıq yerdə yerləşsə də, hidronim olaraq bu adın 

izahını sulu, sucaq kimi mənalarda izah etmək olar. Digər tərəfdən isə bu adı 

kəngərli tayfasının kəlfirli tirəsinin bir qolunun adı ilə də bağlamaq olar. 

İşgəsu çayı. Şahbuz rayonu ərazisində çay adıdır. Eyni adlı həm məntəqə 

adı həm də oronim mövcud olmuşdur. Xarabalıqları bilinməyən kənd Şahbuzla 

Kolanı kəndi arasında – indi İşgəsu adlanan ərazidə yеrləşirmiş. Fikrimizcə, 

ərazinin ilkin adı İncə-su olub və fonеtik transformasiyaya uğrayaraq canlı 

danışıq dilində tədricən İşgə su şəklinə düşmüşdür. İşgə su adının mənası tam 

aydın dеyil, ancaq İncə su ətrafındakı çay və bulaqların suyunun saflığına, 

təmizliyinə işarə kimi vеrilən addır. Hidronimi incəsu variantında tədqiq etsək, 

burada birinci tərkib hissənin etimologiyasını araşdırarkən iki məqama rast 

gəlirik. Birincisi bu adın İncə sözünün leksik mənasını nəzərə alaraq incə, 

nazik, ensiz dərə ilə axan çay kimi izah etmək olar. Digər tərəfdən isə bu adın 

etnooronim kimi də izahını verə bilərik. Qədimdə Əncə (ence) tayfası var 

olmuşdur (9, s. 34). Əncə adındakı ə-i səs əvəzlənməsini nəzərə alsaq, 

hidronimin bu tayfa adı ilə bağlı yaranmış ola biləcəyini də düşünürük. İncə, 

ensiz dərə ilə axan çay yerinə Əncə tayfasına məxsus çay kimi düşünmək daha 

məqsədə uyğundur. Bu səbəbdən də hidronim etnonim səciyyəli hesab olunur. 

Küküçay. Şahbuz rayonunda çay adıdır. Kükü kəndinin adı ilə bağlı 

yaranmışdır. Eyni adda həm oykonim, həm oronim, həm də hidronim mövcud-

dur. Mənbəyini Küküdağdan götürür və Naxçıvançayın sağ qoludur. Çay Kü-

kü, Qızılqışlaq və Ayrınc kəndlərindən keçir, sonda isə Şahbuz çaya  qovuşur. 

Çay yağış, qar və bulaq suları ilə qidalanır. Suvarma məqsədilə istifadə olun-

duğu üçün yay mövsümündə çayın suyu azalır. 

Tədqiqatçıların bir qismi Kükü adını “çay kənarında bitən göyərti”adı ki-

mi, bir qismi isə XIII əsrdə Türkiyənin Van gölündən şimalda Kiqi mahalından 

gətirilmiş adla əlaqələndirirlər (15, s. 129). F.Rzayev tədqiqatlarında bu tayfa 

adı ilə bağlı məntəqə adının Vanda mövcud olmadığını  və bu adın qıpçaqların 

Kuç tayfa adından yarandığını fikrini söyləmişdir. Tədqiqatçı qeyd edir ki, 

Qıpçaq, Ərzurum və s. türk dillərinə məxsus k≈ç≈g, u≈ü səslərinin küçə-qüçə, 

kişi-qişi, çeçe-keçə, kun-gün kimi variantlarda müşahidə olunur və türk dilçi 

alimi A.Caferoğlunun da bu fonetik hadisəni  geniş araşdırması onun prototürk 

dövrünə aid olduğunu göstərir. Fikrimizcə ad qıpçaqların Kuç boyunun adı ol-

maqla, -k samitinin düşməsi ilə ku- “şan-şöhrət”sifəti ilə formalaşmışdır(14, s. 

460). Bütün bu araşdırmalar bu adın qədim qıpçaqlarla bağlılığını təsdiq edir. 
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Bütövlükdə bu faktları nəzərə alsaq hidronimi “Şanlı kuçlar” kimi izah edə 

bilərik. Küküçay hidronimi tayfa adı ilə bağlı yarandığı üçün etonim mənşəli 

toponim hesab olunur. 

Şahbuzçay. Şahbuz rayonunda çay adıdır. Çay mənbəyindən mənsəbinə 

qədər ərazisindən keçdiyi kəndlərin adı ilə (Biçənəkçay, Kolanı çay, Qarababa 

çay, Şahbuz çay) tanınır. Şahbuz çayı oykohidronimdir. 

 Bəzi hidronimlər(çaylar) də vardır ki, onların adlandırılmasında xarici 

görünüş əsas götürülür.  

 Bağırsaqdərə çay. Şahbuz rayonunun Türkeş kəndində, Babək rayonu-

nun Gərməçataq kəndində, Culfa rayonunun Yaycı kəndində, Ordubad rayonu-

nun Biləv kəndində və Şərur rayonunda Bağırsaq dağı, Bağırsaq çayı, Bağırsaq 

dərəsi kimi onomastik vahidlər mövcuddur. Çay ərazinin relyef quruluşunun 

əyriliyinə, insan və heyvan bədən üzvü olan bağırsağa oxşadığına görə belə 

adlandırılmışdır.  

 Salvartıçay. Şahbuz rayonunda çay adıdır. Şahbuz rayonunda Salvartı 

gölü, Salvartı dağı, Salvartı yayalağı, Salvartı kəndi kimi onomastik vahidlər 

də mövcuddur. Bu çay öz mənbəyini Salvartı gölündən götürür. Salvartı çayı 

öz adını eyni adlı oronimdən almışdır. 

 Nursuçay. Şahbuz rayonunda çay adıdır. Çay öz mənbəyini Şahbulaq 

dərəsindən götürür. Nursu, Mahmudoba kəndlərindən keçib Qarababa çayına 

tökülür. Yağış, qar suları, həmçinin Şahbulaq, Böyük göl, Çimli göl, Təcöv 

gölün suları ilə qidalanır. Yay mövsümündə göllərin və bulaqların suyu 

azaldığından, arxlar vasitəsilə əkin yerlərinə axıdıldığından çayın suyu azalır. 

Ad “dağ silsiləsi, sıldırım dağlarda yerləşən göl, su, təmiz, saf su” mənası 

daşıyır (1, s. 174). Hidronim nur və su tərkib hissələrindən ibarətdir. 

Fikrimizcə hidronimin birinci tərkib hissəsi olan nur “təmiz, saf” mənasını 

verir və beləliklə çay adının mənası təmiz saf su kimi izah oluna bilər.  

Böyük göl. Şahbuz rayonunun Nurs kəndi ərazisindədir. Göl tutduğu 

ərazinin genişliyinə və yaxınlığında mövcud olan Çimli və Taclı göllərindən 

böyük olduğuna görə belə adlanır. 

Məlumdur ki, əsrlər boyu əraziyə xarici hücumların çoxalması nəticəsində 

Naxçıvan ərazisi müharibələr meydanına çevrilmiş, ərazinin maddi-

mədəniyyət abidələri, var-dövləti soyğunçuluq və qarətlərə məruz qalmış və bu 

hadisələr ərazinin toponimlər sisteminə öz təsirini göstərmiş, lakin hidronimlər 

sisteminə çox da təsir edə bilməmişdir. Şahbuz rayonuna daxil olan 

hidronimləri tədqiq edərkən qarşılaşdığımız bəzi faktlar bu bölgənin 

Azərbaycanın həmçinin də dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri 

olduğunu sübut edir. 

Tədqiqatdan belə elmi nəticəyə gəlirik ki, Şahbuz rayonunda mövcud olan 

çay adları bütövlükdə hidronimlər milli mənşəli adlardır və Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının tarixini, qədimliyini, milliliyini özündə əks etdirir. 
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РЕЗЮМЕ 

ДЖАМИЛА  МАГАРРАМОВА  

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ГИДРОНИМОВ 

ШАХБУЗСКОГО РАЙОНА 

 В статье рассматриваются гидронимы и их притоки, расположенные в 

Шахбузском районе. В статье исследуются такие гидронимы как Нахчыванчай, 

Кукучай, Салватычай, Нурсучай, Кечиличай, Саласузчай и другие. Здесь находит свое 

отражение изучение структуры и лексико-семантических особенностей  гидронимов, 

расположенных в Шахбузском районе. 

Ключевые слова: Шахбузский район, гидроним, этногидроним 

 

SUMMARY 

JAMILA MAHARRAMOVA 

LINGUISTIC FEATURES OF SHABUZ DISTRICT'S SOME HIDRONYMS  

The hydronyms in Shabuz district and their main branch, rivers are mentioned in the 

article. Hidronyms such as Nakhchivanchay, Kukuchay, Salvarty, Nursuchay, Kecilichay, 

Selesuz river are engaged in research in the article. Investigation such as the structural-form, 

lexical-semantic properties and etc. of these hidronyms situated in Shabuz district have been 

reflected in the article. 

Key words: Shahbuz region, hydronym, ethnohydronym, anthropohydronym, person 

names, антропогидроним, имена личностей 
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QƏDİM VƏ ORTA DÖVRLƏR İNGİLİS DİLİNDƏ İSMİN 

 HAL KATEQORİYASINA DAİR 

  

Bu məqalədə qədim və orta dövrlər ingilis dilində ismin hal kateqoriyasından bəhs 

olunur. Burada qədim ingilis dilində ismin hal kateqoriyasının qrammatik kateqoriya olduğu, 

yəni özünəməxsus qrammatik məna və qrammatik ifadə vasitəsinə malik olduğu vurğulanır. 

Göstərilir ki, analitik dil olan müasir ingilis dilindən fərqli olaraq qədim ingilis dili  sintetik 

dil idi və sözlər arasındakı qrammatik əlaqələrin ifadəsində aparıcı rolu qrammatik formalar, 

başqa sözlə,  qrammatik şəkilçilər oynayırdı. Məqalədə qədim ingilis dilinə xas olan halların 

məna və forma xüsusiyyətlərindən, eləcə də ismin orta əsrlər ingilis dilində mövcud olan 

hallarının məruz qaldığı məzmun və forma dəyişikliklərindən qısa şəkildə bəhs olunmuşdur.  

Açar sözlər: hal anlayışı, sintetik dil, analitik dil, qrammatik məna, qrammatik forma, 

söz sırası, sözönülər 
 

Müasir ingilis dilində hal kateqoriyası ingilis dilinin ən mübahisəli 

qrammatik anlayışlarından biri hesab olunur. Bu cəhət ismin hal 

kateqoriyasının qədim və orta əsrlər ingilis dilində keçdiyi keşməkeşli inkişaf 

yolu və onun məruz qaldığı məzmun və forma dəyişikliy ilə bağlıdır. 

Latın, qədim fars, qədim yunan və sanskrit kimi qədim Hind-Avropa 

dillərində olduğu kimi, qədim ingilis dilində də hal anlayışı daha geniş şəkildə 

mövcud idi və müasir ingilis dilindən fərqli olaraq qrammatik quruluşda xüsusi 

önəmə malik idi. Müasir Hind-Avropa dillərində sözönülər və söz sırası ilə 

ifadə olunan çoxlu sayda qrammatik əlaqələr bilavasitə özünəməxsus məzmun 

və ifadə planlarına malik olan hal kateqoriyası vasitəsilə reallaşırdı. 

Ümumiyyətlə, qədim Hind-Avropa dillərində ismin aşağıdakı səkkiz 

qrammatik halı mövcud idi (1): 

1. Adlıq hal (the nominative case). Bu hal feilin təsriflənən formasının 

subyekti funksiasında çıxış edən isimlərə məxsus hal idi. 

2. Təsirlik hal (the Accusative case). Təsirlik halda olan isim feilin vasitəsiz 

tamamlığı funksiyasını yerinə yetirirdi.  

3. Yönlük hal (the dative case). Bu halda olan isim feilin vasitəli tamamlığı 

funksiyasını yerinə yetirirdi. 

4. Birgəlik hal (the ablative case). Bu halda olan isim istiqamət yaxud səbəb 

anlayışlarının ifadəsinə xidmət edirdi. 

5. Yiyəlik hal (the genitive case). Yiyəlik halda olan isim hər hansı başqa 

ismin sahibini bildirirdi. 

6. Çağırış halı (the vocative case). Çağırış halında olan isimlər müraciət olunan 

şəxsi bildirirdi.  

 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 11.09.2019, qəbul edilib: 27.09.2019 
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7. Yerlik hal (the locative case). Bu halda olan isim, adından da göründüyü 

kimi, yer anlayışının ifadəsinə xidmət edirdi. 

8. Birgəlik hal, yaxud vasitə halı (the instrumental case). Bu hal müəyyən hal-

hərəkətin icrası zamanı istifadə olunan əşyanı bildirirdi. 

Qeyd olunan bu səkkiz hal ümumi xarakter daşıyırdı və halların miqdarı 

müxtəlif dillərdə fərqli idi. 

Müasir Azərbaycan dilindəki “hal” termininin ingilis dilində qarşılığı 

olan “case” sözü latın dilindəki “casus” sözündən əmələ gəlmişdir. “Casus” sö-

zü isə “düşmək” mənasını verən “cadere” feilindən yaranmışdır. Mahiyyət on-

dan ibarətdir ki, bütün  digər  hallar aldıq haldan  yaranmışdır (1). 

 Analitik dil olan müasir ingilis dilindən fərqli olaraq qədim ingilis dili 

(450-1066) sintetik dil idi. Sözlər arasındakı qrammatik əlaqələrin ifadəsində 

aparıcı rolu qrammatik formalar oynayırdı. Bu qrammatik formaların ifadəsin-

də sözlərin köklərində səs əvəzlənmələri və qrammatik prefikslərdən təsadüfi 

hallarda istifadə olunsa da, əsas rolu qrammatik şəkilçilər oynayırdı. Bu şəkil-

çilər formasını dəyişə bilən bütün nitq hissələri üçün səciyyəvi idi və əsasən 

tək işlənsələr də, bəzən digər linqvistik vasitələrlə birlikdə işlənirdilər. Qədim 

ingilis dilində ismə xas olan hal və kəmiyyət kateqoriyaları da şəkilçilər vasi-

təsilə ifadə olunurdu.  

Əksər dilçilər, o cümlədən T.A.Rastorquyeva qədim ingilis dilində ismin 

dörd halının mövcd olması fikrini qəbul edir: adlıq (nominative), yiyəlik (geni-

tive), yönlük (dative) və təsirlik (accusative). Bir çox hallanma tiplərində iki, 

hətta üç forma omonimlik təşkil edirdi və kontekst xaricində onları bir-

birindən ayırmaq çətin idi. Məsələn, “naman” (ad) isminin təkdə və cəmdə 

hallanmasına diqqət yetirək: 

                             tək                                   cəm 

Nominative -      nama                                 naman 

Genitive -           naman                               namena 

Dative   -           naman                                namum 

Accusative  -    naman                                 naman   (2, s. 92 -98). 

Adlıq hal, əsasən, hərəkət feilləri ilə işlənərək hərəkətin icraçısını – 

subyekti bildirirdi. Lakin bu hal eyni zamanda cümlənin predikativi 

funksiyasını yerinə yetirirdi və ayrıca çağırış halı (vocative case) 

olmadığından, eyni zamanda müraciət olunan şəxsi də bildirirdi. Göründüyü 

kimi, qədim Hind-Avropa dillərində ayrıca hal kimi qeyd olunan çağırış 

halının funksiyasını adlıq hal yerinə yetirirdi. 

Yiyəlik halında olan isimlər başqa hallarda olan sözlərin təyinləri funksi-

yasında çıxış edirdi. Bu hal, əsasən, yiyəlik, mənbə (mənşə), tamın hissəsi mə-

nalarının müxtəlif çalarlarının ifadəsinə xidmət edirdi. Maraqlııdır ki, qədim 

ingilis dilində yiyəlik halında olan isimlər feillərin obyekti vəzifəsində də işlə-

nə bilirdi. 

Vasitəsiz tamamlıq funksiyasını yerinə yetirən yönlük halın səciyyəvi 

cəhəti sözönü ilə işlənərək müxtəlif mənaların ifadəsinə xidmət etməsi idi. Bu 

halda olan isimlər həmçinin şəxssiz və bəzi hiss-həyəcan bildirən feillərlə ifadə 

olunmuş hal-vəziyyətin passiv subyekti kimi də çıxış edə bilirdi. Yönlük hal 

https://az.wikipedia.org/wiki/450
https://az.wikipedia.org/wiki/1066
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həmçinin hərəkətin icra vasitəsi və tərzi mənalarını da ifadə edə bilməklə qə-

dim Hind-Avropa dillərinə xas olan birgəlik halı, yaxud vasitə halının (the ins-

trumental case) mənalarını da reallaşdırırdı. 

Üzərində hərəkət icra olunan obyekti bildirən təsirlik hal cümlədə 

vasitəsiz tamamlıq vəzifəsini yerinə yetirirdi. Bu halda olan bəzi isimlər 

zərfliyin sintaktik funksiyasının ehtiva etdiyi bəzi mənaları, o cümlədən, 

zaman və məsafə mənalarını da verə bilirdi. 

Bəzi mənbələrdə qədim ingilis dilində beş halın olduğu iddia olunur, 

yuxarıda haqqında danışılmış dörd halla bərabər, birgəlik haldan da (the 

instrumental case) bəhs olunur və birgəlik halın artıq həmin dövrdə istifadədən 

çıxdığı qeyd olunur (3). 

T.A.Rastorquyevanın qeyd etdiyi kimi, qədim ingilis dilində hal mənala-

rı sabitləşməmişdi və hər hansı feil əsaslı məna fərqi olmadan müxtəlif hallarla 

işlənə bilirdi, çünki həmin halların sintaktik funksiyaları üst-üstə düşürdü və 

dəqiqləşmə sözönülər vasitəsilə reallaşırdı. Məhz bu cəhət dilin inkişafının 

sonrakı mərhələlərində hal sistemində əsaslı dəyişikliklərə səbəb oldu (2, s. 

95). 

Beləliklə, qədim ingilis dilində ismin hal kateqoriyasının invariant məna-

larının reallaşmasında aparıcı rolu müasir ingilis diində olduğu kimi söz sırası 

deyil, müvafiq sözlərə artırılan şəkilçilər oynayırdı. Məsələn, müasir ingilis 

dilində  “The boy helped the girl” və  “ The girl helped  the boy” cümlələri 

müvafiq olaraq “Oğlan qıza kömək etdi” və “Qız oğlana kömək etdi” mənala-

rını verir, yəni ismin subyekt və ya obyekt funksiyasını ifadə etməsi bilavasitə  

söz sırasından asılıdır. Lakin qədim ingilis dilində cümlə daxilindəki qramma-

tik əlaqələr sözlərə artırılan şəkilçilər vasitəsilə reallaşırdı, sintaktik funksiya-

lar, o cümlədən müvafiq ismin subyekt və ya obyekt vəzifəsini yerinə yetirmə-

sində söz sırası aparıcı rol oynamırdı (4, s. 11). Başqa sözlə, “The boy helped 

the girl” və  “The girl (+ hal şəkilçisi)  helped  the boy” cümlələri şəkilçinin 

sayəsində müasir Azərbaycan dilində olduğu kimi  eyni mənanı verirdi. Ana 

dilimizlə müqayisə edək: Oğlan qıza kömək etdi. Qıza oğlan kömək etdi.  

Orta əsrlər ingilis dilinin əhatə dövrü haqqında fikirlər müxtəlifdir. 

Mötəbər mənbə hesab olunan Oksford Lüğətində (Oxford English Dictionary) 

1150 - ci və 1500-cü illər (bir çox mənbələrdə 1066-1500-cü illər) arasındakı 

müddət orta dövr ingilis dilinin mövcudluq dövrü hesab olunur. Qədim ingilis 

dilinin müstəvisində inkişaf edən orta dövr ingilis dilinin qrammatikası, tələf-

füzü və orfoqrafiyası əsaslı dəyişikliklərə məruz qaldı. Bu dövrdə qədim ingilis 

dilinə xas olan bir çox qrammatik xüsusiyyətlər  sadələşdi, yaxud tamamilə yo-

xa çıxdı. Əksər hal şəkilçilərinin ixtisarı sayəsində ismə, sifətə və felə aid olan 

qrammatik formalar sadələşdi (5).  

R.V.Reznik ingilis dilində hal mənalarının inkişaf tarixinə həsr olunmuş 

namizədlik dissertasiyasında (6) orta dövr ingilis dilini ilkin orta əsrlər (dövr) 

və orta əsrlərin sonu olmaqla iki yarım-dövrə bölünməsi ideyasını qəbul etmiş-

dir. Birinci yarım-dövrdə orta əsrlər ingilis dili qədim dövr ingilis dili ilə oxşar 

idi və yuxarıda qeyd olunan dörd halla (adlıq, təsirlik, yönlük və yiyəlik) təm-

sil olunaraq isimlər və şəxs əvəzlikləri ilə eyniyyət təşkil edirdi. Bununla belə, 
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qədim və ilkin orta əsrlər ingilis dilində halların sayının eyni olması bu iki 

mərhələdə hal sisteminin eyniliyinə dəlalət etmir, çünki orta əsrlər ingilis 

dilinin sonunu əhatə edən mərhələdə hər bir hal əsaslı dəyişikliyə məruz qal-

mışdı. Məsələn, adlıq halın morfoloji mənası dəyişmiş, o, əlavə morfoloji əla-

mət qəbul etmədən həm hərəkəti icra edən, həm də üzərində hərəkət icra olu-

nan ismi bildirirdi. Ümumiyyətlə, halların sayının azalması öz funksiyasını 

davam etdirən halların məna və funksiyalarının dəyişilməsi ilə bağlı idi. 

 Beləliklə, ilkin orta dövr ingilis dilində morfoloji əlaməti olmayan iki hal 

mövcud idi: qədim ingilis dilində də morfoloji markeri olmayan yiyəlik halı və 

ilkin orta əsrlər ingilis dilində bu xüsusiyyəti əxz etmiş adlıq hal. On dördüncü 

əsrdə digər formalardan ayrılmış yiyəlik halın ismin tək formasında qəbul 

etdiyi –es şəkilçisi, demək olar ki, universal xarakter daşıyırdı  (adlıq hal: 

day, yiyəlik hal: daies day's). Qohumluq əlaqələrinin ifadəsinə xidmət edən 

–r ilə bitən isimlər, bəzi xüsusi isimlər, stereotip birləşmələr daxilindəki  bəzi 

isimlər və s. istisnalıq təşkil edirdi. Məsələn: the father sone, Mars ire the 

father's son, Mars' anger. Cəm formasında yiyəlik halın xüsusi markeri yox idi 

və formaca ümumi haldan fərqlənmirdi. 

        Ənənəvi olaraq müəyyən şəkilçilərin artırılması ilə düzələn sözönülü 

yönlük halın şəkilçiləri orta əsrlər ingilis dilində aradan çıxır, yaxud neytral 

səsə çevrilərək formaca adlıq halla eyniləşir. Müqayisə edək: adlıq hal: myn lif 

my life; Yönlük hal: on myn lif on my life (7). 

Bu dövrdə hal sisteminə xas olan səciyyəvi cəhətlərdən biri hal mənaları 

arasındakı sinonimliyin əsasən aradan qalxması və beləliklə yiyəlik halın digər 

hallarla oppozisiya təşkil etməsi idi. Bununla belə, halların birinin digərinin 

yerinə işlənə bilməsi xüsusiyyəti hələ də qalır, məsələn, yönlük hal bəzən 

təsirlik halın yerinə işlənə bilirdi. 

İsimlər və şəxs əvəzlikləri üçün eyni hal sisteminin mövcud olduğu ilkin 

orta əsrlər dövründən fərqli olaraq orta əsrlərin sonunda isimlər və şəxs 

əvəzlikləri üçün ayrı hal sistemi formalaşmışdı. İsimlər üçün ümumi və yiyəlik 

hallar, şəxs əvəzlikləri üçün adlıq və obyekt hallar mövcud idi. Göründüyü 

kimi, hər iki sistemdə halların sayı dörddən ikiyə enmişdi. Müvafiq olaraq, 

hallar arası əlaqələr də dəyişmişdi. Orta əsrlərin sonunda ümumi hal əvvəl 

mövcud olan üç halın – adlıq, yönlük və təsirlik hallarının mənalarını özündə 

ehtiva edirdi, çünki həmin halların birləşməsi nəticəsində meydana gəlmişdi. 

Ümumi hal yiyəlik halın bəzi funksiyalarını da yerinə yetirirdi. Beləliklə, 

ümumi hal son dərəcə ümumi bir məna kəsb etmişdi və həmin məna kontekst 

vasitəsilə konkretləşirdi. Bununla belə, ümumi hal qeyd olunan üç halın məna-

larının bir hissəsini ifadə edə bilirdi. Digər mənalar öz ifadəsini əsasən söz sı-

rası, sözönülər, xəbər funksiyasında çıxış edən feilin mənası vasitəsilə tapırdı 

(6, s. 10-12). Bu vasitələr ümumi hala əvvəllər müxtəlif hallar vasitəsilə ifadə 

olunan mənaları reallaşdırmağa imkan verirdi.  

Orta dövr ingilis dilində yönlük halın sözönülü birləşmələrlə əvəz olun-

ması bu halın qədim ingilis dilində geniş şəkildə sözönülərlə idarə olunması 

faktı ilə bağlı idi. İsmin xəbər funksiyasında çıxış edən feildən sonra işlənməsi 
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sayəsində ümumi hal təsirlik halın vasitəsiz tamamlıq funksiyasını yerinə 

yetirirdi.   

                                      
ƏDƏBİYYAT 

 

1. //en.wikipedia.org/wiki/Grammatical_case 

2. Rastorguyeva T. A.  A history of English. Moscow: Vissaya skola, 1983, 347 p. 

3.  https://studfiles.net/preview/2227202/page:22 

4. Bright Vinay. The history  of the English languae. Oxford University Press,     88 p. 

 5.  https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_English 

6. Р. В. Резник. История развития падежных значений в английском языке. Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Москва: 

1964, 14 с. 

7.  http://www.nativlang.com/middle-english/middle-english-grammar.php 

   

 

РЕЗЮМЕ 

ШИРМАММАД ГУЛУБАЙЛИ 

O КАТЕГОРИИ ПАДЕЖА ИМЕНИ СУЩЕСТИИТЕЛЬНОГО В 

ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ   И СРЕДНЕАНГЛИЙСКОМ ПЕРИОДАХ 

            Эта статья посвящена категорию падежа имени сущестиительного в 

древнеанглийском   и среднеанглийском периодах.  Здесь утверждается, что в 

древнеанглийском языке   категория падежа имени сущестиительного являлась 

грамматической категорией, то есть имела определенное грамматическое значение и 

способ выражения. Показано, что в отличие от современного английского, который 

является аналитическим языком, древнуанглийский был синтетическим языком, и 

ведущую роль в выражении грамматических связей между словами играли 

грамматические формы, другими словами, грамматические маркеры. В статье кратко 

описываются значение и особенности формы древнеанглийских языковых падежей, а 

также изменения содержания и формы, произошедшие в средневековом английском 

языке. 

Ключевые слова: категория падежа, синтетический язык, аналитический язык, 

грамматическое значение, грамматическая форма, порядок слов, предлоги 

                                                            

SUMMARY 

SHIRMAMMAD QULUBAYLI 

ABOUT THE CATEGORY OF CASE OF THE ENGLISH NOUN IN THE ANCIENT 

AND MIDDLE AGES 

  This article is dedicated to the the category of case of the English noun in the ancient and 

middle ages. Here, it is shown that in the ancient period of the category of case of the noun 

was a grammatical category, that is, it had a certain grammatical meaning and a way of its 

expression. Unlike modern English, which is an analytical language, ancient English was a 

synthetic language, and its leading means in expressing grammatical relations between words 

were grammatical forms, in other words, grammatical endings. 

       The article briefly describes the meaning and features of the form of the Old English 

language cases, as well as changes in the content and form that occurred in medieval English. 

Key words: the category ofd case, synthetic language, analytical language, 

grammatical meaning, grammatical form, word order, prepositions 
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NAXÇIVAN DİALEKT VƏ ŞİVƏLƏRİNDƏ ƏKİNÇİLİK LEKSİKASI 

 

Məqalədə Naxçıvan dialekt və şivələrində işlənən əkinçilik terminləri başqa dialekt və 

şivələrimizlə, o cümlədən ədəbi dilimizlə müqayisəli şəkildə işlənmişdir. Göstərilir ki, bölgədə 

əkinçilik terminləri olduqca zəngindir. Burada qeyd olunur ki, Naxçıvan dialekt və şivələrində 

əkinçiliklə bağlı leksika dilimizin digər dialekt və şivələri ilə, o cümlədən digər türk dillərinin 

dialekt və şivələri ilə bir sıra oxşar və fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Məqalədə bu terminlər 

qədim yazılı abidələrimizlə, türk dillərinə aid lüğətlərlə və digər türk dillərinin materialları ilə 

müqayisəli etnolinqvistik tədqiqata cəlb olunmuşdur. Bu vahidlər həm də xalqın qədim həyatı 

və məşğuliyyəti haqqında da bizə məlumat verir. Bu terminlər torpağın əlamətini, rəngini, 

məhsuldarlığını, şumun növünü, cütə qoşulan öküzlərin sırasını, əkində iştirak edən şəxslərin 

icra etdikləri işə görə adlarını ifadə edir. Məqalədə həm də bu sözlərin digər türk dillərində, 

onlara aid lüğətlərdə və folklor nümunələrində işlənmə məqamları göstərilmişdir. Bu isə onu 

deməyə əsas verir ki, şivələrin əkinçilik leksikası çox zəngin bir mənbədir. 

Açar sözlər: dialektologiya, şivə, leksika, əkinçilik 
 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisinin dağlıq, dağətəyi və aran 

yerlərdən ibarət olması bölgənin dialekt və şivələrinə bütünlükdə terminologi-

yasına təsir etdiyi kimi, əkinçilik terminlərində də müəyyən iz buraxmışdır. 

Əkinçilik çox qədim zamanlardan buranın əhalisinin əsas məşğuliyyəti olmuş, 

insanlar özlərini qida məhsulları ilə təmin etmək üçün bu məhsuldar torpaqları 

əkib becərmiş, ondan həm öz dolanışıqları üçün, həm də qazanc mənbəyi kimi 

istifadə etmişlər. Naxçıvanın, demək olar ki, bütün rayonlarında əkinçiliyin 

inkişafı bu sahə ilə bağlı müxtəlif alətlərin, anlayışların meydana çıxmasına 

səbəb olmuşdur. Bu əşya və məfhumların adları dilçilik baxımından çox 

maraqlı, ədəbi dildə mövcud olmayan leksik vahidlərlə ifadə edilir ki, onların 

da araşdırılması ədəbi dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsi baxımından da 

əhəmiyyətlidir. Naxçıvan dialekt və şivələrində əkinçiliklə bağlı sözlər bu gün 

də işləkdir. 

Əkinçiliyə aid sözlər həm taxılçılıq, həm tərəvəzçilik, həm də bostançılıq 

sahələrini əhatə edir. Şivələrdə əkinlə bağlı rəngarəng terminlər işlənir. Bu 

terminlər torpağın əlamətini, rəngini, məhsuldarlığını, şumun növünü, cütə 

qoşulan öküzlərin sırasını, əkində iştirak edən şəxslərin icra etdikləri işə görə 

adlarını ifadə edir. Ümumiyyətlə, “dialekt və şivələrdə növ anlayışı bildirən 

sözlər daha çox yayılmışdır. Ədəbi dildə alətlərin, heyvanların ümumi adları 

varsa, dialekt və şivələrimizin lüğət tərkibində bunların növlərinin, hissələrinin 

adları bütün təfərrüatı ilə verilmişdir” (8, s. 337). 

Naxçıvan dialekt və şivələrində əkin əkiləcək sahənin torpağının rənginə, 

məhsuldarlığına və sahənin formasına görə müxtəlif terminlərdən istifadə  
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edilir. Bunları nəzərdən keçirək: Bərkix' yer (əksər şivələrdə) “bərk yer, çətin 

şumlanan, kotanın dəmiri batmayan əkin sahəsi”. –Ora bərkix' yerdi 

onunçunam əx'məmişix' (Kolanı). –Həsənin yeri başpütün bərkix' yerdi 

(Vayxır). Bərkix' yer eyni fonetik tərkibdə və eyni leksik mənada Gəncə 

dialektində də (6, s. 108) işlənir. Cənubi Azərbaycan və Şəmkir şivələrində isə 

bu söz quraqlıq və ya tapdalamaq nəticəsində bərkimiş torpaq (1, s. 48) 

mənasını ifadə edir. “Göründüyü kimi birləşmənin birinci tərəfi (bərk) -ix' 

şəkilçisi qəbul etmişdir ki, bu da ədəbi dildəki –miş şəkilçisinin ekvivalenti 

kimi işlənmişdir” (7, s. 44).  

Əkənəcəx' (Culfa, Şahbuz, Şərur) “əkin üçün yararlı yerlərin məcmusu”. –

Yaxcı əkənəcəx' olannan sora midaxıl da bol olar (Biçənək). –Həsənin pay torpağı 

xəlis əkənəcəx'di (Culfa). Azərbaycan dilinin digər dialekt və şivələrində də bu 

sözə müxtəlif variantlarda rast gəlirik. Qazax dialektində bu söz əkənəx', Kürdə-

mir şivələrində əkərah, Göyçay, İmişli, Oğuz, Tovuz şivələrində əkərə, Qarakilsə 

şivələrində əkərri formasında eyni anlamda işlənir (1, s. 167).  

Xozan (yer)//xozannıx (Şahbuz) “əkilməmiş, dincə qoyulmuş əkin yeri”// 

xozan//hozan (Ordubad) “müvəqqəti dincə qoyulmuş torpaq, yer”//xozan (Cul-

fa) “biçilmiş yer”//xozannıx (Naxçıvan) “boş sahə, istifadə olunmayan, əkinə 

yararsız yer”. -Əvvəllər bırda dört bir tərəf xozannığıydı, indi əvlər salıplar 

hardan-hara (Naxçıvan). –Biləvdən biyənə hozan yerimmar, əkəcağam onu bil-

lərım (Ordubad). Xozan sözü Azərbaycan dilinin ayrı-ayrı dialekt və şivə-

lərində müxtəlif mənalarda qeydə alınmışdır. Basarkeçər, Gədəbəy, Hamamlı, 

Qarakilsə şivələrində “küləş”, Mingəçevirdə “buğdanın nazik qabığı”, Gəncə 

dialektində “dən tutmayan taxıl” mənasında işlənir (1, s. 252). Lerik rayonu 

şivələrində “dincə qoyulmuş torpaq” mənasında löhran sözü işlənir (5, s. 118).  

Mərz//mərs (Culfa, Şahbuz)//zahman (Ordubad, Şahbuz) “iki əkin sahə-

sinin arasındakı əkilməmiş sahə, yer”. –Mərzı saxlıyırıx ki, otun pişməx'dən 

ötərin (Keçili). Mərz sözü Bakı dialektində, Astara, Karvansaray, Lənkəran, 

Zəngilan şivələrində “sərhəd” (zəmilər arasında) (1, s. 390), Lerik şivələrində 

“iki əkin sahəsi arasında əkilməyən sahə” mənası verir (5, s. 118). Eyni mənanı 

Laçın, Qarakilsə, Oğuz, Kəlbəcər və Füzuli şivələrində zahman sözü ifadə 

edir. Şuşada bu söz zəhman variantında işlənir (1, s. 640; 642). Zahman sözü 

Cəbrayıl şivələrində “yaxın” mənasında qeydə alınmışdır. 

Donqaz yer//danqaz yer (əksər şivələrdə) “suvarmaq mümkün olmayan 

dik yer, sahə”. Bu söz danqaz formasında eyni mənada Cəbrayıl və Füzuli şivə-

lərində (22, s. 55) və Gəncə dialektində də işlənir (38, s. 108). Eyni mənada Ağ-

dam, Füzuli, Zəngilan şivələrində və Qazax dialektində danqazdıx sözü işlənir 

(2, s. 122). Gədəbəy şivələrində “otsuz yer” mənasında daŋqaz sözü işlənir (2, s. 

305). 

Pərşum (Ordubad, Şahbuz) “səpindən əvvəl şumlanmış, səpin üçün yeni-

dən şumlanan sahə, yer”. Muğan şivələrində parşum “qabaqcadan şumlanmış 

yer” deməkdir (4, s. 247). Pərşum sözü eyni mənada Cəbrayıl, Qarakilsə şivə-

lərində də işlənir (2, s. 450). Bu sözün Naxçıvan dialekt və şivələrindəki məna-

sını Füzuli, Mingəçevir, Oğuz, Tovuz, Zaqatala şivələrində ikiləmə, Qazax 

dialektində ikiləməx' sözləri ifadə edir (2, s. 256). 
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Lağarəx' (Culfa, Şahbuz) “əkin yerinin ortasından başlayıb kənarlara 

doğru şumlamaq”. Babək şivələrində bu soz “aralıq, kotan tutmayan, xam 

qalan əkin yeri” mənasında işlənir (2, s. 239). Çəmbərək, Gədəbəy, Karvansa-

ray şivələrində “kotanın açdığı şırım” mənasında lağar sözü işlənir (4, s. 126). 

Naxçıvan dialekt və şivələrində şumlanmanın forması ilə bağlı təx'qanat 

şum (Babək, Culfa, Şahbuz) “xışın yerin bir başından o biri başına şum edərək 

getməsi, qayıdanda isə boş qayıtması üsulu ilə şumlanan şum” vahidi də 

işlənir. Bu leksik vahid ədəbi dilimizdəki türk mənşəli tək və qanad sözlərinin 

dialekt variantlarının birləşməsindən yaranmış mürəkkəb sözdür. Həmin 

sözlərin anlamına uyğun olaraq da “bir qol üzrə edilən şum, birtərəfli edilən 

şum” deməkdir.  

Herix' şum (əksər şivələrdə) “payızdan şumlanıb yaza qalan toxum səpil-

məmiş şum”; əkiləcək sahənin nə ilə şumlanması ilə bağlı: belləməx' (əksər şi-

vələrdə) “yeri bel ilə şumlamaq”, cütdəməx' (əksər şivələrdə) “yeri xış ilə şum-

lamaq”, kotannamax (Babək, Culfa, Şahbuz, Şərur) “yeri kotan ilə şumlamaq”, 

tapannamax//malalamax (əksər şivələrdə) “şuma səpilmiş toxumun üzərini 

torpaq örtsün deyə mala ilə hamarlamaq”, moralamax (Şahbuz) “əkini 

suvarmaq üçün şumun içərisində su üçün şırım açmaq”, sərxov (Babək, Culfa, 

Şahbuz) “səpindən sonra sahədə görülən iş”; şum edən şəxslərin adlanması ilə 

bağlı: majqal (əksər şivələrdə) “xışın və ya kotanın əsas hissəsini idarə edən şəxs”, 

hodax//hodağ//xödəx'//xödəy (əksər şivələrdə) “öküzləri sürən şəxs”, toxumçu 

“toxum səpən şəxs”; şumlama zamanı xışa və ya kotana qoşulan öküzlərin cərgəsi 

ilə bağlı: boyun (əksər şivələrdə) “iki öküz”, iki boyun kotan (əksər şivələrdə) 

“dörd öküz qoşulan kotan”. 

Bütün bu proseslərdən sonra, yəni torpağa toxum səpiləndən yetişib dən 

olana qədər müəyyən zaman ərzində zəmi də müxtəlif formalara düşür. Hər bir 

forma müəyyən xidmət də tələb edir. Naxçıvan dialekt və şivələrində zəmi ilə, 

zəmiyə xidmət - qulluq ilə bağlı da maraqlı leksik vahidlər işlənir. Bu 

sözlərdən bəzilərinə nəzər salaq: 

Xora (əksər şivələrdə) “keçən ildən torpağa düşmüş toxumdan göyərən 

bitki”. –Xoranı ta əx'mirix', öz-özünə çıxır. –Bildirdən tüşüp qalan sünbüllər 

gövərir olur xora (Kükü). Sözün ifadə etdiyi bu məna Azərbaycan dilinin 

dialekt və şivələrində müxtəlif vahidlərlə ifadə olunur. Qazax dialektində, 

Ağcabədi, Ağdam, Cəbrayıl, Kürdəmir, Göyçay, Mingəçevir, Oğuz, Sabirabad, 

Şamaxı şivələrində xora (1, s. 250), Quba dialektində xarali, Şəki dialektində 

xorala, Qax şivəsində xoralı (1, s. 251), Sabirabad şivəsində xeyirrig, Salyan 

şivəsində və Şamaxı dialektində xeyri (2, s. 239), Qazax dialektində xudu-

ru//kəndiyələn (1, s. 253) sözləri eyni leksik mənanı ifadə edir. 

Naxçıvan dialekt və şivələrində suvarma ilə bağlı da bir çox terminlər 

işlənir ki, bunlar Azərbaycan dilinin digər dialekt və şivələrində də eyni və ya 

yaxın mənalarda qeydə alınmışdır. Məsələn: ala (əksər şivələrdə) “suvarma 

zamanı su tutmayan, suvarılmamış sahə”. Bu leksik vahidin ədəbi dilimizdə 

“qarışıq rəngli, ağ ləkəli” mənaları vardır. “Bir sıra mürəkkəb sözlərin də 

əvvəlinə qoşularaq, sözün ifadə etdiyi şeydə ala-bulalıq, rəngbərənglik, yaxud 

yarımçıqlıq, qeyri-müəyyənlik, adda-buddalıq kimi xassələr olduğunu bildirir” 
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(4, s. 90). Naxçıvan dialekt və şivələrindəki anlamı da elə bu məna ilə yaxın 

olub, “yer suvarılan zaman adda-budda yerlərdə qalan susuz, rəngi suvarılan 

yerlərdən fərqlənən sahə” kimi torpağa aid edilir. Dilimizin digər dialekt və 

şivələrində ala sözünün ifadə etdiyi fərqli mənalar da məhz onun əsas və bir 

çox türk dilləri üçün işlək olan semantikası ilə bağlıdır.  

Aldırmax (Babək, Culfa, Ordubad, Şahbuz) “ala qalmış sahəni suvar-

maq”, mora//moru (Culfa, Ordubad) “suvarmaq üçün zəmini bir neçə hissəyə 

bölən şırım”, savmax (Şahbuz) “bağlamaq”, savacax (Şahbuz) “zəmiyə arxdan, 

kanaldan su açılan yer”, başqov//başqoy (Kəngərli, Şərur) // başqu (Naxçıvan) 

“zəminin bütün moralarına su açmaq üçün açılan kotanla çəkilmiş arx”//baş-

qov (Şahbuz) “əkin sahəsinin baş tərəfindən qazılmış arx”, payına (əksər şivə-

lərdə) “suvarma zamanı zəmidən kənara tökülən su”, şilləkən (Şahbuz) “bənd”, 

xəkov//xakav suyu//torpaq suyu (Şahbuz, Şərur) // xəkab (Ordubad, Şərur) 

“əkinə verilən birinci su”. Qeyd edək ki, bəzi dialekt və şivələrdə bu söz “əki-

nə verilən ikinci su” mənasında da işlənir. Bu söz Füzuli şivəsində xəkav vari-

antında “susuz qalmış əkin yeri” mənasında qeydə alınmışdır (1, s. 240). Bu 

söz əslində dilçilik baxımından iki sözün xək//xak “torpaq”, av//ov isə “su” 

mənasında olan ab lekseminin dialekt variantının birləşməsindən əmələ gəlmiş 

ümumilikdə “torpağa verilən su” deməkdir. Müşahidə göstərir ki, ab ünsürü 

“əkinə verilən su anlamında” dialekt və şivələrimizdə işlənən leksik vahidlərin 

tərkib hissəsi kimi sözyaratma prosesində fəal şəkildə iştirak edir. 

Qaysax (əksər şivələrdə) “suvardıqdan sonra torpağın üst qatında qalın, 

bərkimiş təbəqə”. Bu söz dialekt və şivələrimizin bir qismində eyni fonetik 

tərkibdə və eyni mənada, bir qismində isə müxtəlif fonetik şəkildə, eyni mə-

nada qeydə alınmışdır. Füzuli şivəsində qavasax, Sabirabad və Salyan şivələ-

rində isə qasnax formasında bu sözə rast gəlirik (4, s. 114). 

Çiçəx' suyu//boğurtdax suyu (Şahbuz, Şərur) “əkinə verilən ikinci su”. 

Gəncə və Xanlarda da çiçəx'suyu “taxıla verilən ikinci və ya üçüncü su” 

mənasında işlənir (1, s.102). Ordubad dialektində gülab, Şəki dialektində, 

Ağdam, Xocavənd, Yevlax şivələrində güləmbir, Gəncə dialektində, Min-

gəçevir şivəsində gülənbir sözləri eyni mənanı ifadə edir (1, s. 207). 

Dənab//dənov//dənəb (Ordubad, Şahbuz) “zəmiyə verilən axırıncı su”. 

Eyni mənanı Yerevan şivəsində dəno, Tovuzda dən suyu (1, s. 133-134), 

Gəncəbasar dialekt və şivələrində dənoy suyu (6, s. 35) sözləri ifadə edir. 

Buradan göründüyü kimi, suvarma ilə bağlı olan bu söz və ya söz birləşməsi-

nin kökündə milli mənşəli dən - ümumiləşmiş halda taxıl sözü durur. Fars 

dilində işlənən ab, yəni su sözü ya tam halda dənab, ya da fonetik dəyişikliyə 

uğrayaraq dəno//dənov//dənoy formasında sözün tərkibində işlənmişdir. 

Məlumdur ki, əkinçilik cəmiyyətdə ən qədim peşələrdən biri olmaqla 

cəmiyyətin inkişafı da bu sahə ilə bağlı olaraq bir çox cəhətdən özünü göstərir. 

Belə ki, ibtidai insanlar əkinlə məşğul olurdusa, bu sahəyə aid müxtəlif alət-

lərdən istifadə etmişlər. Şübhə yox ki, bu gün muzeylərdə gördüyümüz daş 

dövrünün alətləri illər, əsrlər keçdikcə ağacla, dəmirlə əvəz olunmuş, getdikcə 

insan ağlı bu alətləri yeniləşdirmiş, ondan istifadəni asanlaşdırmaq üçün tək-

milləşdirmişdir. Bu bir-birini əvəz edən alətlərin köhnəsi aradan çıxsa belə 



 

 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019 № 3 
  

 

 

 

 

 

127 

onun ifadəçisi olan leksik vahidlər - adlar nağıllarda, bayatılarda, bir sözlə 

şifahi xalq ədəbiyyatının janrlarında, o dövrün yazılı mənbələrində yaşadığı 

kimi, dialekt və şivələrimizdə də yaşamaqdadır. Bu baxımdan Naxçıvan 

dialekt və şivələrinin leksikonunda da əkinçilik alətləri və onların ayrı-ayrı 

hissələrinin adları ilə bağlı leksik vahidlər işlənməkdədir. Bu leksemlərin bir 

qismi ədəbi dilimizdə də işlənir. Məsələn: xış, cüt, kotan, bel, mala, 

boyunduruq (x), samı və s. Bununla yanaşı bu sahə ilə bağlı bir sıra dialekt 

sözlər də işlənir. Məsələn: sambağı “qoşqu heyvanını boyunduruğa bağlamaq 

üçün bağ, ip, samı bağı”, sər “zənciri boyunduruqda hərəkət etməyə, 

sürüşməyə qoymayan dəmir hissə”, kötüx' “xışın ağac hissəsi”, dəsdəx' “xışın 

əl tutmaq üçün kötükdə olan hissəsi” və s. 

Aparılan araşdırmalar göstərir ki, Naxçıvan dialekt və şivələrində əkinçi-

liklə bağlı terminlərin müəyyən hissəsi Azərbaycan dilinin müxtəlif dialekt və 

şivələrində və ədəbi dilimizdə özünü göstərir. Bir qrup terminlər isə Naxçıvan 

dialekt və şivələri üçün xarakterikdir və məhz bu şivələrdə müşahidə olunur.    
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РЕЗЮМЕ 

НУРАЙ АЛИЕВА 

ЛЕКСИКА ЗЕМЛЕДЕЛИИ В НАХЧЫВАНСКОМ ДИАЛЕКТАХ И ГОВОРАХ  

В статье термины, использованные в нахчыванских диалектах и диалектах, 

использовались в сравнении с другими нашими диалектами и диалектами, а также с 

нашим литературным языком. Констатируется, что в этом районе имеется богатый 

диалектный запас земледельческих терминов. Отмечено, что богатство Нахчыванских 

диалектах и говорах терминологической лексикой связанной с земледелия, имеет 

схожие и некоторые несхожие особенности с другими диалектами и говорами нашего 

языка а также с диалектами и говорами других тюркских языков. Проводится 

этнолингвистический анализ этих терминов в сравнении с древними письменными 

источниками, словарями, диалектами и говорами разных тюркских языков. Данные 

единицы также дают нам сведения об образе жизни и занятости народа в прошлом. Они 

показывают особенности земли, его цвет, урожайность, вид обработки, род буйволов, 

указывают соответствующие названия людей, участвующих в землепашестве. В статье 

также исследованы моменты и варианты употребления данных языковых единиц в 

других тюркских языках, древних словарях и в фольклорных образцах, что позволяет 

думать, что диалектная земледелия лексика хранит в себе богатые материалы.  

Ключевые слова: диалектология, говор, лексика, земледелия  
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SUMMARY 

NURAY ALIYEVA 

LEXICON OF FARMING IN NAKHCHIVAN DIALECTS AND ACCENTS 

In the article, the terms used in Nakhchivan dialects and dialects were used in comparison 

with our other dialects and dialects, as well as with our literary language. It is shown that the 

farming terms in the region are very rich. It is noted that the farming terms used in Nakhchivan 

dialects and accents is differing from other dialects of Azerbaijan language, Turkish languages 

and their dailects and also they have some featurtes with them. All these terms were 

comparative and ethnolinquistic analysed with Turkish languages, their dialects, ancient 

written monuments and sources, dictionaries. These units also give us information about the 

lifestyle and employment of the people in the past. These terms express the colors of the land, 

productivity, kind of land, the order of oxen joined to cultivate the land, the name of the people 

according to the work they do in farming. The article also explores the aspects of the 

development of these language units in other Turkic languages, ancient vocabularies, folklore 

and variants which suggests that there is very rich information on farming dialect lexicon.  

Key words: dialectology, accent, lexicology, farming 
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KAMAL ABDULLA VƏ POSTMODERNİZM 

 

Postmodernizm anlayışı həm ədəbiyyatda, həm də mədəniyyətdə sinkretik vəhdətin 

ortaya çıxdığı, dünya tədqiqatçıları tərəfindən müxtəlif səpkili izah və açıqlamalarla hələ də 

tam şəkildə izah edilə bilməyən bir elastik sənət hərəkatıdır. Müstəqillik dövrü Azərbaycan 

bədii nəsrində  Qərb postmodern sənətkarlarına pərəstişin nəticəsində yaranan təsirlər 

miqyasında ortaya çıxan postmodern düşüncə tərzi və təmayüllər yenitipli ədəbiyyatın 

yaranmasında əhəmiyyətli rol oynadı. “Yarımçıq Əlyazma” romanı dünya ədəbiyyatı 

kontekstində milli özünəməxsusluğun ifadəsi, Qərb və Şərq mövzu, cərəyan, janr sintezi 

fövqündə duran, bu səpkidə ortaya çıxan ilk  əsərlərdən biri kimi son dərəcə böyük əhəmiyyətə 

malikdir. İntellektual prozanın müəllifi kimi tanınan Kamal Abdulla genişsəpkili yaradıcılığa 

malikdir. Bir yazıçı kimi Azərbaycan nəsrində yeniliklər edib, tarixi faktlar və hadisələr 

fonunda yeni mətn yaradaraq bunu ustalıqla cəmiyyətə təqdim edə bilib. 

Əsərləri İtaliya, Yaponiya, Türkiyə, Rusiya və s. ölkələrdə çap olunub. “Yarımçıq 

əlyazma”, “Sehrbazlar dərəsi”, “Sirlərin sərgüzəşti”, “Tarixsiz gündəlik” romanları, şeirlər 

və hekayələr topluları, dram əsərlərində əhəmiyyətli mövzulardan bəhs olunub. Azərbaycan, 

rus, türk dillərində çap olunan–“Unutmağa kimsə yox” (Bakı, Azərnəşr, 1995), “Ruh” (Bakı, 

Azərnəşr, 1997), Bir, iki, bizimki! (Bakı, Mütərcim, 2003), “Casus” (Bakı, Mütərcim, 2004), 

“Ruh” (Ankara, 2006), “Все мои печали” (Ваку, Мутарджим, 2009) kitablarında, 

esselərinin, şeirlərinin, hekayələrinin, tərcümələr və pyeslərinin toplandığı “Kədərli 

seçmələr”də (Bakı, Mütərcim, 2002) Azərbaycan ədəbiyyatı üçün vacib mətləblər ön 

plandadır. Oxucuya təqdim etdiyi “Yarımçıq əlyazma” adlı intellektual postmodernizmin 

təmayüllərini özündə əks etdirən romanda isə apardığı bir çox təhlillər keçmişdən günümüzə 

daşınan mətləblərin dekonstruktivlik nöqteyi-nəzərindən yenidən işlənməsi, mətndən yeni mətn 

yaratmaq, ikili kodlama kimi postmodernizmin əsas elemenleri mövcuddur.  

Açar sözlər: Kamal Abdulla, postmodernizm, “Yarımçıq əlyazma”, Eko, müqayisə, 

Azərbaycan ədəbiyyatı 

 

Postmodernizmdən danışarkən düşündük ki, kiçik hekayələrdən də yan 

keçmək olmaz. Postmodernist yazıçların müraciət etdiyi bu forma  fikri aydın, 

yığcam və asan təqdim etmək baxımından əlverişlidir.  Qeyd etmək lazımdır 

ki, Kamal Abdullanın da yaradıcılığında hekayə janrı əhəmiyyətli yer tutur. 

Onun xüsusilə “Parisin seçimi” hekayəsindən bəhs etmək istəyirəm. Dastan, 

nağıllar, rəvayət və əfsanələrin mətnləri ilə daha çox səsləşən yeni mətnlər 

intertekstuallıq baxımından ədəbiyyatımızda yeni təmayüllərin Kamal 

Abdullavari üslubunda ortaya çıxışıdır. “Parisin seçimi” hekayəsində yazıçı 

Homerin “İliada” eposundan götürülmüş Troya müharibəsinin yaranma 

mifinin motivləri üzərində yeni mətn qurmuşdur. Zevs, Poseydon, Hera, 

Hermes, Afina, Afrodita, Apollon, Ares kimi obrazlar bizə tanışdır. 

Ədəbiyyatla maraqlanan əksər insanlar üçün bu hadisələrin inkişafı və mətn 

aydındır.  
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 26.09.2019, qəbul edilib: 01.10.2019 
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Kamal Abdulla ilk öncə hekayəni azca dəyişməklə, eyni xətt üzrə 

olduğu kimi verir. Hekayədəki son mifologiyadakı sonun tamamilə ziddidir. 

Yunan mifologiyasında Paris almanı Helenə qovuşmaq ehtirası ilə Afroditaya 

verir. Burda həm də Afroditanın onun bədəninə çılpaq şəkildə son dərəcə 

yaxın olması və həmin an onun beyninə qadın gerçəkliyini salması ilə, Parisin 

fikirlərini ovlaması da diqqət mərkəzinə çəkilməlidir. Paris Heleni seçir və 

Almanı Afroditaya verir. Paris əslində qadın gözəlliyini seçir. Ancaq Kamal 

Abdulla hekayəsində görünür bu qərarında Parisi qınayır.  

– Dinlə məni, Paris. Yaxşı dinlə və yaxşı düşün. Sən bizim aramızdan 

seçib ən gözələ çatacaq bu almanı mənə versən, mən səni… mən səni, bəli, 

dünyanın ən gözəl qadınına qovuşduraram (12). 

Deyən Afroditanın yerinə: 

 – Əgər almanı mənə versən, – Hera təmkinlə və yavaş-yavaş danışma-

ğa başladı, – əgər ən gözəl ilahə kimi sən Paris məni seçmiş olsan, o zaman 

mən Hera səni bütün Asiyaya hökmran edərəm- deyən Heranı seçir (2, s. 15). 

Kamal Abdulla tarix boyu baş verən kişi-qadın münasibətlərinə yeni 

baxış gətirir və almanı Afroditaya yox ona güc vəd edən Heraya verdirir. Bu 

minvalla Parisi daha ağıllı qərar verməyə sürükləyir. Bu hekayədə Paris 

hakimiyyət varsa, hər şey var konsepsiyası ilə çıxış edir. “Yarımçıq əlyaz-

ma”da yazıçı Boğazca Fatmanın oyuncağına çevrilən oğuz ərlərini saldığı və-

ziyyətdən fərqli bir konsepsiya ilə çıxış edir.  

Kamal Abdullanın yaradıcı refleksiyasında semiozis çalarının, struktur-

semiotik qavrayış modellərinin təzahür sistemi də son dərəcə maraqlıdır. Bu 

ədibin istər hekayələrində, istərsə də romanlarında xüsusi məqam çaları 

kontekstində təqdim olunub.  

“Yarımçıq əlyazma” romanında maraqlı bir hissə var: “Özünə ləqəb 

götürmüşdü Xətayi. Yazdığı şeirlərin sonunda öz-özünə xitab edib ləqəbini 

bəyan edərdi. Şahın özü bu şeirləri dinlədikcə dinlər, usanıb yorulmazdı və 

Lələni xoşnud edən həm də bu idi ki, Şahın quşu qonmuşdu Xızra, Şah ona 

isinişmişdi. Hərdən şətrənc oynardılar. Sadağa olduğumun yaxşı şətrənc 

oynamağı vardı. Heç uduzmaq bilməzdi. Xızr şətrənc qayda-qanununa təzə-

təzə vaqif olurdu. Görünüşcə bu iki şəxs bir-birinə nə tövr oxşardılarsa, 

xasiyyətcə tam bunun əksi idi. Şah nə qədər kəskin, cəsarətli heç kimin 

günahından keçməyən, hamı ətrafına öz şahlıq və mürşidlik mərtəbəsindən 

baxan bir sahibəzzaman bir şəxsi-müqəddəs idisə və özü də buna sonsuz 

inanırdısa. Xətayi bir o qədər həlim, xoşxasiyyət, sülhməramlı insan idi” (3, s. 

106-107). 

Asif  Hacılı bu barədə yazır: “Yarımçıq əlyazma”da aparıcı semantik 

xətlərdən olan Şah İsmayılla bağlı fabula qətiyyən ənənəvi hadisəvi intriqa 

deyil. “Hökmdar – şair” konflikti qədər geniş ənənəsi olan ikili oppozisiyanın 

bu əsərdə təqdim olunmuş variantına struktur-semiotik meyarlarla yanaşsaq, 

əsərdəki olduqca maraqlı və mənalı bir təfsirlə qarşılaşarıq. – Şah İsmayılın 

həm türk tarixindəki rolunda, həm siyasətində, həm yaradıcılığında aşkarlanan 

ikilik, romanda strukturalizmin əsaslarından biri olan təhtəlşüur məntiqi əmə-

liyyat – mediasiya ilə həll olunur” (5, s. 60). 
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Tarix yaxud insanların maraqlarını nümayiş etdirən bir sıra məsələlərin 

dekonstruksiyasını əsas prinsip kimi yerinə yetirən postmodernizmin tələbl-

ərindən biri kimi ironiya, parodiya, intertekstuallıq, ikili kodlama, pastiş də 

əsas meyarlardandır. 

Foklordan, mifdən, magiyadan, dindən yaradıcı istifadə və bilənlərin 

əksini elan etmək bəzən isə bilinəni parodiya etmək, məlum olanı ironiya ilə 

sorğulamaq postmodernistlərin yaratdığı mətnləri bir-birindən əsaslı surətdə 

fərqləndirir.  

Kamal Abdulla yaradıcılığını dərk etmək üçün geniş intelektual savad 

tələb olunur. Maddi-mənəvi, zahiri-batini kodları, fokloru bilmək oxucuda 

peşəkar təhlillər etmək gücü yaradır.  

Sirri-zəmanə” hekayəsində yazıçı elmlə batini məqamları vəhdət şək-

lində inkişaf etdirir. Müəllif fikrini qəhrəmandan çox kodlara yönəldib. Oxucu-

ya informasiyanı ötürən qəhrəman yox, hekayənin dil qurğusudur, hekayədə 

qəhrəmanı yox, mahiyyət qavranılmağa çalışılır. “Mətnə daxil olan oxucu kod-

ları obrazlarla açır; obrazın özünün də bəzən özünə məlum olmayan kodunu 

açmağa çalışır” (9).  

“Folkloristlərə aid olan postmodernizmin digər elementi də elm, 

iqtisadiyyat, psixoanaliz və bənzər kimi modernist mədəniyyətin görünən uni-

versal və izahlı bəyanatlarının rədd edilməsidir (Lyotard )” (10). Bunun əvə-

zində, postmodernlik təcili və yerli tətbiqlərin qəlibləşmiş hekayələrini, yəni 

folkloristlərin daima diqqətini cəlb edən hekayələri, materiyalları vurğulayır. 

Qərb ölkələrində yaranan postmodernizmin Şərq variantının ən gözəl 

nümunələrini yaradan Kamal Abdulla yaradıcılığını bu aspektdən-özünəməx-

susluq nöqteyi-nəzərindən öyrənmək lazımdır. 

Akademik İsa Həbibbəyli qeyd edir: “Bütövlükdə Azərbaycan 

postmodernizmi Qərbin eyni adlı ədəbi cərəyanının tam bənzəri deyildir. 

Azərbaycan postmodernizmi bu ədəbi cərəyanın ümumi cəhətləri ilə yanaşı, 

milli xüsusiyyətləri ilə təzahür edir” (6). 

 Bütün qeyd olunan meyarlar postmodern əsərlərin oxşar, amma əslin-

də oxşamayan zoğunu haşiyələndirir. Azərbaycan ədəbiyyatında yaranan əsər-

lər Qərb ədəbi cəryananının tələb trayektoryadan irəliləsə də, özünəməsusluğu 

ilə də seçilir. Forma eyni olsa da, çağırış, mahiyyət, millilik aspektindən bir 

çox fərqliliklər mövcuddur. Dərk olunan, alınan, mühitə, ədəbiyyata sintez şək-

lində təlqin olunan janrın tələbi onun fiziki bədənidir, ruhsallığı isə o bədənə 

üfürülən klassik Azərbaycan baxışı, folkloru, motivləri, süjet və obrazlar 

sistemidir. 

Akademik İsa Həbibbəylinin də vurğuladığı kimi, “Postmodernizmə 

münasibətin fərqli olmasından asılı olmayaraq, bu - artıq faktdır. Bu işdə, yəni 

postmodernizmin ədəbi cərəyan kimi formalaşmasında Kamal Abdullanın 

“baniyi-kar” olması da inkaredilməz həqiqətdir. Bununla belə, Azərbaycan 

postmodernizmi Avropa postmodernizm cərəyanının eynisi olmadığı kimi, 

fərqli yaradıcılıq xüsusiyyətlərinə malik olan “ədəbiyyat monarxı” Umberto 

Eko ilə Kamal Abdullanın əsərləri də yalnız üslub, yanaşma tərzi etibarilə 

oxşar, bənzər yazıçılar ola bilərlər. Umberto Ekonun yaradıcılığında müasir 
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dövrün postmodernist dərki və təqdimi üstünlük təşkil edirsə, Kamal Abdul-

lanın əsərlərindəki mifologiya və tarixi baxışın aparıcılığı həmin fərqli 

xüsusiyyətləri aydın şəkildə əks etdirir. Fikrimizcə, Umberto Eko kimi böyük 

bir yazıçı da Kamal Abdullanın yaradıcılığına, sadəcə, onun postmodernist 

yazıçı olmasına görə deyil, fərdi özünəməxsusluğa malik fərqli yazıçı olduğu 

üçün xüsusi diqqət yetirmiş və yüksək qiymət vermişdir” (6). 

Postmodernizmin iki güclü silahı olaraq gördüyümüz folklor və magik 

realizm çağdaş postmodern romanın yaranmasında əhəmiyyətli rola malikdir. 

Azərbaycan ədəbiyyatında bu aspektdən yazılan ən gözəl romanlardan biri 

Kamal Abdullanın “Sehrbazlar dərəsi” romanıdır. Dərin ezoterik bilgiyə sahib 

olmayanların bu romanı müəllifin təqdim etməyindəki mətləbi qavramağı 

çətindir. Roman bir çox qatlara sahibdir. Folklor, utopiya, magik realizm, post-

modenizm, klassika kimi bir çox xəttin paralelliyindən yaranan azərbay-

cansayağı postmodernist əsər. O əsər ki, hansı dilə tərcümə olunmasından asılı 

olmayaraq öz milli genetik kodlarını elan edir. Burada Azərbaycan dini fəlsəfi 

fikri, janr daxilində janr kimi məsələlər diqqət mərkəzinə çəkilib. 

Salidə Şərifova “Azərbaycan postmodern romanı” əsərində sadaladığı 

fikirlərini əsaslandırmaq üçün belə bir sitatdan istifadə edir: Postmodernistlər 

tarixdən ibrət almaq deyil, tarixin özünü oyun materialına çevirmək məqsədi 

güdür. Volfqanq Velş özünün “Bizim postmodernist modern” (1987) əsərində 

qeyd etdiyi kimi, “postmodernizm plüralizmin əleyhinə olan hər şeyə qarşı 

yönəlib. O, monizm, unifikasiya, totalitarizm, utopiya və despotizmlərin gizli 

formaları ilə vidalaşır, əvəzində müxtəliflik və paradiqmaların rəqabətinə 

keçir” (8, s. 58).  

Yaxud “Bütöv qapalı dünyanın yaradılması fonunda postmodernistlərin 

mifoloji və ya simvolik üsullara meyl etmələri qanunauyğun olaraq ona gətirib 

çıxarır ki, dünyanın xaotik başlanğıcına və mənzərəsinə işarə edən postmodern 

romanda antiutopiyaya böyük maraq müşahidə olunur” (8, s. 64).  

Doğrudur bu müəyyən mənada belədir, ancaq “Sehirbazlar dərəsi” əsə-

rində klassik utopiya mövcuddur. Doğrudur dünya ədəbiyyatında hökm sürən 

siberpunk və ya postmodern utopiyadan (“Qaranlığın sol əli”, “Dişi Adam”, 

“Ekotopiya”, “Triton N.i.) fərqli bir təqdimat olan “Sehrbazlar dərəsi”ndəki 

cəmiyyət Azərbaycan ədəbiyyatının milli foklor kimliyinin əsas predmeti kimi 

yenilikdir. Kamal Abdulla burada postmodern rüşeymlərlə dolu əsər yaratmaq 

arzusi ilə, magik realizm, utopiya, folklor kimi motivləri yerləşdirir və burada-

kı qurğunu labirintvari bir  ustalıqla qurur: “Bu bir qayda idi: birisinin gətirdiyi 

qazancdan hamıya pay düşərdi. Geri dönən sehrbaz qazandığını o biri sehrbaz-

larla bölüşməsə idi, olmazdı, yemə-içmələri bunların bir idi, dərd-sərləri bir 

idi, gəzib-dolaşmaları, bir-biri ilə danışıb-demələri, susub-durmaları bir idi” (2, 

s. 14-15). 

Gələk foklordan istifadə məsələsinə. Folklor anlayışı, ilk olaraq 1846-

cı ildə William Thoms tərəfindən istifadə edilmişdir. Sözün mənası “Xalq 

bilgisi” (məlumatı N.İ.) deməkdir. “Folk” sözü xalq deməkkən “lore” isə 

məlumat deməkdir (Dundes) (4).  



 

 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019 № 3 
  

 

 

 

 

 

133 

“Bu istiqamətiylə folklor, ümumiyyətlə xalqa dair məlumatlara yönələn 

bir sahədir və sərhədləri çox genişdir. Magik realizm isə ilk olaraq 1923-cü 

ildə, Alman Franz Roh tərəfindən istifadə edilir” (7). Magik realizm “gerçək” 

dünya anlayışına söykənməz. Əksinə fərqli dünyaların, kosmosun birlikdəliyi-

nə söykənər. Müasir ağılın qəbul edə bilməyəcəyi, dünyalar əsas tema kimi 

magik realizmi yaradır. Magik realizm sehrin, cinlərin, pərilərin, qarabasmala-

rın, səbəbsiz hadisələrin baş verdiyi  dünyalar çoxluğudur. Onda, rasyonal dün-

ya ilə irrasyonal dünyaların iç-içə olduğu diqqətə çapar. 

 Kamal Abdullada da bu dünya və kosmos vəhdəti konsepsiyası möv-

cuddur. O, bəşər tarixinin ən qədim dövrünü müəyyən edir və onu “Meşə”, 

“Mağara”, “Xaos” dövrü, sonrakı “klassik dövrü isə yeni, “Kosmos” dövrü ad-

landırır. 

 “Kitabi-Dədə Qorqud” mətninin immanent təhlili, başqa sözlə, daha 

dərindəki, daha gizli, tarixəqədərki, kosmoloji qatına aparan yol, istəsək də, 

istəməsək də mifoloji yanaşmalardan, müəyyən özünəməxsus struktur-

semantik və semiotik prinsiplərin tətbiqindən, Mağara mədəniyyətindən, 

makrokosm hadisələri ilə mikrokosm hadisələri arasındakı izomorfizmin üzə 

çıxarılmasından, ilkin dixatomiyalardan (xüsusilə Kosmos-Xaos qarşıdurma-

sının bədii mətndəki təzahüründən) keçib gedir”. 

Folklorla yanaşı sehrdən yaradıcı istifadə, oxcunu hadisələrin əslində 

qeyd olunduğundan fərqli olduğuna inandıran əsərlər ədəbiyyatda Kamal 

Abdulla üslubunu yaratdı. Bu yenilikdir. Bu başqalarına oxşamır. Burada elm 

və yazıçı təxəyyülü birləşib. Dərin ədəbiyyatşünaslıq bilgisi, dil qanunlarını 

mükəmməl mənimsəmək əsas rol oynayıb. 

Kamal Abdullanın əsərlərindəki mövzu, janr müxtəlifliyi, istifadə 

olunan süjetlər, ənənə və modernlik paralelliyi, simvolistika təsadüfün 

məhsulu deyil. Burada var olan hər şey əslində şüurludur. Dərin mütaliənin 

elmlə yanaşı parapsixilojik biliyin təzahürüdür: “Özləri də yaşayışlarını, inam-

əqidələrini, söz-söhbətlərini, münasibətlərini eynən çərx kimi, çevrə kimi 

qurarlar. Hər şeyi yumru bir şeyə bənzədərlər, yerişləri, oturuşları da dairəyə 

oxşar, nəinki ev-eşikləri, hətta bütün dünya, bütün səltənəti-kainat onlar üçün 

beləcənə dairə, çevrə, çərxdir. Yolu mənim həmvətənlərim heç vədə düzünə 

getməzlər. Eləcə dairə cıza-cıza gedərlər. Evlərini dairəvi tikərlər, düzünə olan, 

bucağı olan hər şey onlar üçün qəbuledilməzdir. Ox atan zaman ox hökmən 

atıldığı yerə qayıtmalıdı, öz hədəfinə dəydikdən sonra da belə olur, çün Böyük 

Dairənin öz cazibəsi vardır, əgər ox qayıtmırsa, deməli, bu dünyanı bürüyən 

boşluqda bir deşik tapıb başqa bir dünyaya uçub gedib. Hər hansı bir yazı 

yazılarsa, o da hökmən dairə kimi öz əvvəlinə can atmalıdır, bizim yazıları 

əvvəldən axıradək oxuyan zaman hasil olan məna axırdan əvvələ oxunuşda da 

eyni olur. Çərxi-fələk ölkəsindən çıxıb başqa bir məmləkətə getmək isə heç 

mümkün deyil. Kim bunu etməyə çalışıbsa alınmayıb, gedib-gedib yenə dövrə 

vurub hərəkətə başladığı nöqtəyə gəlib çıxıbdır. Ta əyyami-qədimdən bu 

günədək bunu etmək, yəni qulluğuna ərz edim, Çərxi-fələk adlı məmləkətdən 

çıxmaq və başqa ölkələrə səfər etmək bu vaxtacan ancaq bir adama qismət 

olubdur. O adam sənin önündədir, cənabi möhtərəm” (2, s. 58-59).  
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Mətindən başqa heç bir şeylə bağı qalmayan, heç bir şeyə və kimsəyə 

qarşı məsuliyyət hiss etməyən izahlar vardır. Bu izahlar xəttvari zamanın bir 

yerində irəliləməzlər; sanki dairəvi zaman və məkan,  hadisələr bu izahların 

üzərinə əlavə edilmişdir. Faktiki, mistik və simulatik bütün məlumatlar; 

yaşanan zaman, tarix, mifologiya və xəyal iç-içə girər. Sanki romanların 

fantastikalarını, bütün zaman və məkanlarda dolanan, orbitindən atılmış sirli 

bir zehin qurmaqdadır. Sirr, postmodern romanların ən əhəmiyyətli element-

lərindən biridir. Sirr, ağıl həqiqətinin ruhi həqiqətlə görüşüb vəhdət təşkil 

edərək və bütünlüyü işarə etməsi baxımından, əhəmiyyətli bir ənənəvi, 

bilinçaltısal izdir deyilə bilər. Lakin bu mətnlərdəki xəyali dil, bir bütünlüyü 

işarə etməz; hətta insanı, öz içində davamlı parçalayaraq görünməz və 

bilinməz hala gətirər. 

Çevrə anlayışı bir çox magikal tarix kitablarında əsas rituallardandır. 

Çox vaxt çevrə neqativ enerji və məxluqları uzaqlaşdırmaq üçün edilir. Ancaq 

“Sehrbazlar dərəsi”də bu ritualla bağlı maraqlı məqamlar var: “O təpənin 

altından, yolun o biri üzündən aşağı bir dərə açılır, adına Sehrbazlar dərəsi 

deyərlər. Cəmi dünyanın sehrbazları bu gün yığışıblardı o dərəyə... Çevrə 

düzəldiblərdi. Adına öz aralarında Qaranlıq çevrə deyirlər. Dünyamıza 

qaranlığı çəkib gətirmək üçün var gücləri ilə çalışırlar. Çevrə qapansa, bu işi 

bəlkə də görə biləcəklər. İndilik bu qaranlıq çevrənin bir kiçik həlqəsi çatmır” 

(2, s. 122).  

Çevrə qavramı postmodern mətinlərdə magiya elementlərinin tətbiqi 

aspektindən son dərəcə maraqlıdır. Bu taktikaların birbaşa postmodern nəsrin 

tələbi aspektindən yaranan yenitipli ədəbi nəsrdə istifadə metodları son dərəcə 

əhəmiyyətlidir. “Beklenen Dolunay” postmodern romanında genişşəkildə  

istifadə etdiyimiz diqqətçəkilən məqamlar Azərbaycan ədəbiyyatında 

başladılan, var olan ənənənin postmodern davamıdır. 

Postmodernistlərin dildən istifadə yöntəmləri də maraqlı bir problem 

kimi son dərəcə aktualdır. Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma” romanında, 

“Xaron, mərhəmətli Xaron”, “Dəvə yağışı”, “Çəngəl çiçəyi”, “Gülü qah-qah 

xanımın nağılı” və s. kimi hekayələrdə istifadə etdiyi dillə xüsusi şəkildə 

davranmaq cəhdləri və bunun uğurlu əksi imkan verir ki, artıq yazıçının 

formalaşdırdığı üslubunu digərlərindən seçib ayırasan. Kamal Abdullanın 

əsərlərindəki danışan, əsəri nağıl edən usta pryomlarla bir çox dəfə dəyişdirilir. 

Kollektiv nağıl etmə yolu ilə hadisələr təhlil olunur. Ancaq bu elə ustalıqla 

həyata keçirilir ki, oxucunu narahat etmir. Xüsusilə “Yarımçıq əlyazma”da  

mövcud olan keçidlər bəzən o qədər böyüyür ki, nağıl edənlər sanki bir-birinin 

sərhədlərinə yaxınlaşırlar. Kamal Abdullanın əsərlərində nağıl edənlərin səsi 

eşidilir, sadəcə bu imkan verir ki, onları ayırasan. Və təbii ki, nağıl edənin 

istifadə etdiyi dil imkanları... Postmodernizmin dil baxımından kollektivliyi 

müdafiə edən istiqaməti isə -postmodern dövrün təbii bir təzahürü olaraq- yenə 

mədəniyyətlə əlaqəli şəkildə görünürlük qazanır. Şəxsləndirmədən  uzaq, 

dəbdən düşmüş, bəzən xeyli bəzən də elitist dil istifadələri əslində içində 

olduğumuz postmodern çağın insan tiplərinin əks olunmalarıdır.  
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Postmodernistlərə görə rasyonalitədən uzaq, qurğunun ön plana 

çəkildiyi, hipergerçəkliyin müdafiə olunduğu virtual bir kainat içərisində artıq 

nə fərd nə də fayda mərkəzdədir. Mütləq olan dilin özüdür. Ontik (var olan 

N.İ.) bir problem olaraq dil, mətnin qabaqcıl olan mövqeyinə daşınsa da 

istinada söykənən və oxucunun təcrübəsinə görə dəyişən bir quruluş ərz 

etməsiylə əsla həllə qovuşdurula bilməz. Hər oxuma fərqli mənalar ortaya 

çıxarar. Bu baxımdan baxıldığında postmodern izahlar “açıq əsər” (struktur) 

olaraq sonsuz dəfə oxumağa uyğun, şəxsi lakin şəxsləndirmədən uzaq 

mahiyyətdədir. Xüsusilə dil baxımındakı oyunlarla vurğulanan aspektdən çox 

mənalılıq təmin edilir.  

Nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan nəsrində yaranan post-

modernizmin əsas simalarından olan Kamal Abdullanın yaradıcılığı Avropa 

postmodernizmi ilə qarşılıqla şəkildə inkişaf aspektindən son dərəcə zəngin, 

aktual, operativ və çoxşaxəlidir.  Postmodernist ədəbiyyatın istər təmayül, 

istərsə birbaşa özünügöstərmə şəkilləri və üsulları ilə, bütöv halda oxucuya 

təqdim olunan hekayə və əsasən bu istiqamətdə tədqiqata cəlb etdiyimiz 

romanlarında yazıçının yaratdığı dil oyunları, xalqın yaddaşından-folklordan 

məntiqli istifadə imkanları, folklor-magik realizm vəhdəti, kosmopalitanlıq və 

milliliyin sintezi, intertekstuallıq, ikili kodlama, dekonstruktiv pryomlar və s. 

müstəqillik dövrü Azərbaycan postmodern bədii nəsrinin inkişafında ən əsas, 

ən aparıcı meyar kimi diqqəti cəlb edir. Qərbdən daxil olan təmayüllərin nəsrə 

şüurlu tətbiqi Kamal Abdulla yaradıcılığının əhəmiyyətini artırır. 
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РЕЗЮМЕ 

НАРГИЗ ИСМАЙЛОВА 

КЯМАЛ АБДУЛЛА И ПОСТМОДЕРНИЗМ 

Понятие постмодернизма - это эластичное художественное действие, в котором 

проявляется синкретическое единство, как в литературе, так и в культуре, которое до 

сих пор не может быть полностью объяснено различными формулировками и 

объяснениями со стороны мировых исследователей. Постмодернистское мышление и 

принципы, проявившиеся в годы демократии в азербайджанской художественной прозе 
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в масштабах влияния, возникшего в результате фанатизма западных художников 

постмодерна, сыграли важную роль в создании новой литературы. Его роман "Ярымчыг 

Эльязма" (Неполная рукопись) имеет чрезвычайно большое значение в контексте 

мировой литературы как выражение национальной самобытности, темы Запада и 

Востока, течения, жанрового синтеза. Кямал Абдулла, известный как автор 

интеллектуальной прозы, владеет широким творчеством. А как писатель, сделал 

инновацию в азербайджанской прозе, создав новый текст на фоне исторических фактов 

и событий, умело представил его обществу. Его произведения были изданы в Италии, 

Японии, Турции, России и других странах. Несколько его книг, состоящих из 

стихотворений и драматургических произведений изданы на азербайджанском, русском 

и турецком  языках. В их числе: «Ярымчыг эльязма»(Неполная рукопись), «Сехирбазлар 

дереси» (Долина кудесников), «Сирлерин сергюзешти” (Приключения секретов), 

«Тарихсиз гюнделик» (Дневник без истории) «Унутмага кимсе йок» (И некого забыть...) 

(Баку, Азернешр, 1995), «Ruh» (Дух)  (Баку, Азернешр, 1997), «Бир, ики, бизимки!» (Раз, 

два, три, четыре, пять – я иду искать...) (Баку, Мутарджим, 2003), «Джасус» (Шпион) 

(Баку, Мутарджим, 2004), «Рух» (Дух) ( Анкара, 2006), «Все мои печали» (Баку, 

Мутарджим, 2009).  

Ключевые слова: Камал Абдулла, постмодернизм, "Непоная рукопись", Эко, 

сравнение, литература Азербайджана 

 

SUMMARY 

NARGIZ ISMAYILOVA 

KAMAL ABDULLA AND POSTMODERNISM  

 Postmodernism is an elastic art trend that its syncretic unity appeared both in 

literature and culture. Various explanations and definitions of the world investigators could not 

succeed in clarifying this notion. In the result of adoration to Western postmodern masters a 

new way of thinking and tendencies appeared in the Azerbaijani literary prose in the period of 

independence. So it had a great role in the formation of new literature style. His “The 

Incomplete Manuscript” is the expression of national originality in the world literature context. 

The novel is extremely significant among the works appeared in Western and Eastern theme, 

trend, and genre synthesis.  Kamal Abdulla, who is known as the author of intellectual 

attitude has a very capacious creativity. But as a writer, he has innovated in the Azerbaijani 

prose by forming a text on historical facts and events and presented it to the audience skilfully. 

His books were published in Italy, Japan, Turkey, Russia, and other countries. In “The 

Incomplete Manuscript”, “Valley of the Magicians”, “Adventure of the Secrets”, “Undated 

Diary” novels, poem and story collections, dramas important themes are noted. The significant 

issues are on the fore in his “I have Nobody to Forget” (Baku, Azernashr, 1995) which is 

published in Azerbaijani, Russian and Turkish, “Spirit” (Baku, Azernashr, 1997), “One, two, 

ours!” (Baku, Mutarjim, 2003), “Spy” (Baku, Mutarjim, 2004), “Spirit” (Ankara, 2006), “My 

Grieves” (Baku, Mutarjim, 2009), “Sad Collection” (Baku, Mutarjim, 2002) where his essays, 

poems, stories, translations, and dramas are collected. “The Incomplete Manuscript” presented 

to the readers reflects the intellectual essence of postmodernism.  

 Key words: Kamal Abdulla, postmodernism, “The Incomplete Manuscript”, Eco, 

comparison, Azerbaijani literature. 
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ARXAİZMLƏRİN DİLDƏ YERİ 

 

Məqalədə Azərbaycan dilçiliyində arxaizm problemi, problemə fərqli yanaşmalar, 

ümumiləşmiş fikirlərin elmi dövriyədə yeri kimi məsələlərə aydınlıq gətirilmişdir. Həmçinin 

arxaizmlərin dünya dilçiliyində yeri, köhnəlmiş sözlərin yaranması və dildəki mövqeyi barədə 

səslənən fikirlər diqqət mərkəzinə çəkilmiş, probelmin dərki və öyrənilməsi zamanı dünya 

təcrübəsində qoyulan tələblər Azərbaycan dilçiliyindəki mövcud yanaşma ilə müqayisə 

olunmuş, Azərbaycan dilçilik elmində arxaizmlərin öyrənilmə səviyyəsi, aktuallığı, fərqli 

yanaşmalar müqayisəli məqamda tədqiqata cəlb olunmuşdur.  

 Açar sözlər: arxaizm, dünya təcrübəsi, dilçilik, tarixizm, kassiv leksika, dialekt və 

şivələr 

 

Azərbaycan dilinin lüğət fondunda arxaizmlərin də müəyyən mövqeyi 

vardır. Zaman keçdikcə aktuallığını itirib passivləşən sözlər dildən tamamilə 

çıxmır. Belə sözlər işləkliyini itirir və müəyyən zaman keçdikdən sonra 

unudulur. Lakin bu sözlər ədəbi dilin qaynağı olan abidələrdə,  bədii əsərlərdə 

və yazılı dil nümunələrində qalır. Köhnələn və passivləşən sözlərin bir qismi 

də dialektlərdə  qorunur. Digər arxaizmlər isə qohum dillərin lüğətində 

aktivliyini saxlayır.  

Orta əsrlər dövrü oğuz dilinin yazılı nümunəsi olan “Kitabi-Dədə 

Qorqud” dastanından alınmış “salkım-salkım dan yelləri əsdiyində”  cümləsin-

dəki “salkım-salkım” sözü arxaikləşmişdir. Çağdaş Azərbaycan dilinin imkan-

ları ilə bu sözü izah edə bilmirik. Lakin Altay, Tuva və Sibir bölgəsində 

yaşayan türklərin dilində bu söz “soyuq” deməkdir. Buradan çıxış edərək 

“salkım” sözünün “sərin” mənasında işləndiyi başa düşülür. 

Dildə arxaikləşmə prosesi bu və ya başqa şəkildə nitq hissələrində 

özünü göstərir. Burada arxaikləşməyə daha çox məruz qalan nitq hissələrinin  

isim, sifət və feil olduğu görünür. Arxaikləşən sözlər içərisində isə əsas yeri 

isimlər tutur. Tarixizmlərin də əksəriyyəti isimlər və feillərdən ibarətdir. 

Araşdırmalar göstərir ki, digər nitq hissələrində (say, əvəzlik, zərf) 

passivləşmə az müşahidə olunur. 

N.G.Yedneralova arxaizm və istorizmləri onların aid olduğu tematik 

qruplara ayırmağa təşəbbüs göstərmiş və aşağıdakı təsnifatı təqdim etmişdir: 

1. Məişət leksikası; 

2.Şəxsi-fizioloji və psixoloji leksika; 

3.İctimai-siyasi leksika; 

4.İqtisadi leksika; 

5. Hərbi leksika;  
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 16.09.2019, qəbul edilib: 02.10.2019 
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6.Mədəniyyət, təhsil və tərbiyə leksikası; 

7. Təbiət, məkan və zaman leksikası; 

8.Elmi-texniki leksika (4, s. 326).  

Təsnifatın dəqiq olmadığını tədqiqatçı özü də qeyd edib. Çünki burada  

arxaik leksika, eyni zamanda, iki qrupa aid  edilə bilir. Bu qruplar içərisində 

köhnəlmiş sözlərin daha çox məişət, hərbi, şəxsi-fizioloji və psixoloji 

leksikaya aid olduğu da qeyd edilir. 

Rus  tədqiqatçıları köhnəlmiş sözlərin əksəriyyətinin arxaizm 

olduğunu, yalnız üçdə birindən də az hissəsinin tarixizm olduğunu diqqətə 

çatdırırlar. Belə yanaşmaların içərisində köhnəlmiş sözlərin iki yerə ayrılması 

daha uyğun sayılır:  

1. Leksik köhnəlmə. Burada sözün özü köhnəlir. Məsələn, “çeşm”, 

“eyn”, “didə” sözləri “göz” sözü mənasında işlənib. Bunlardan ikisi (çeşm, 

didə) fars, biri isə (eyn) ərəb sözüdür. Orta əsrlərdən başlayaraq bu sözlər 

ədəbi-bədii mətnlərdə sıx-sıx işlənmişdir.  

2. Fonetik köhnəlmə. Burada sözün səs qabığı dəyişir, məna isə qalır. 

Məsələn, “şəhr” əvəzinə “şəhər”, “sübh” əvəzinə “sabah” və s. 

Belə köhnəlmiş sözlərdə hansı aspektdə köhnəlmə getdiyi də önəmlidir. 

Bu baxımdan, köhnəlmənin aşağıdakı növlərini göstərmək mümkündür:  

1. Sözdüzəldici vasitələrdə köhnəlmə; 

2. Qrammatik köhnəlmə;  

3. Semantik köhnəlmə.   

Məsələn, XVIII-XIX yüzilliklərdə rus dilində fransızcadan alınmış “ar-

tikl” sözü məqalə (statya) mənasında işlənmişdir. Hazırda bu söz rus dilində 

şəkilçi mənasında işlənir. 

Araşdırma təsdiq edir ki, tədqiqatlarda arxaizm və tarixizmlərin təsni-

fatı məsələsində vahid bir mövqe yoxdur. Bu problem müasir dilçilikdə öz 

aktuallığını saxlayan məsələlərdəndir. 

D.M.Şmelev arxaizmlərin bir hissəini “ekzotizm” adlandırır (7). 

O.Y.Voroniçev arxaizmlərə leksik və leksik-semantik tarixizmləri əlavə edir. 

Y.E. Dibrova derivativ arxaizmlər arasındakı eyni köklü və müxtəlif köklü 

olanları fərqləndirir. Məsələn, ladon-dlan (ovuc), qolova-qlava (baş). Burada 

eyni köhnə kökün qalması və şəkilçinin arxaikləşməsinə diqqət yönəldilir. 

Dildə gedən leksik inkişaf prosesini 3 temporal köhnəlmə prosesinə 

ayırmaq təcrübəsinə də rast gəlirik. Bu çox populyar bir dövrləşdirmədir. 

Adətən, ədəbiyyatı və ya ədəbi dili öyrənərkən bu təsnifatdan geniş istifadə 

olunur:  

1. Sovet dövrünə qədər. Burada ərəb, fars sözlərininin intensiv 

işlənməsi ilə yanaşı, əski türkcədən gələn leksikanın da önəmli yeri vardır.  

2. Sovet dövrü. Bu dövrdə öncəki dövrün ictimai-siyasi leksikası kəskin 

şəkildə dəyişir və arxaikləşir. İctimai quruluşun dəyişməsi ictimai həyatın 

bütün sahələrinə nüfuz edir və bu sahələrdə yaranan yeni sözlər daha 

əvvəlkiləri qeyri-funksional sahəyə sıxışdırır. Nəticə etibarilə böyük yenilənmə 

böyük bir köhnəlməyə yol açmış olur. Bu şəkildə siyasi, iqtisadi, mədəni 

leksika köhnəlir.  
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3. Müstəqillik dövrü. Bu dövrdə də sosializmdən kapitalizmə keçid, 

yeni demokratik cəmiyyət quruculuğu  özü ilə bərabər yeni sözlər və anlayışlar 

gətirir. Bu sözlər və anlayışlar da müvafiq olaraq bir sıra sözlərin 

köhnəlməsinə səbəb olur. 

Dilin lüğət tərkibi bütün dövrlərdə inkişafda olur. Lüğətin tərkibinin 

öyrənilməsi dövrlərə görə aparılarkən burada dövrün reallıqlarından irəli gələn 

anlayışlar diqqət mərkəzinə gətirilir. Çünki hər bir dövr özünün əsas 

xarakterini dilin leksikasında saxlayır. Xüsusilə, burada dövrlərin dəyişməsi 

çox əhəmiyyətli faktor kimi leksikaya təsir göstərir. Sözlər  və anlayışlar 

gerçəklik əsasını itirməyə başlayanda onlar köhnəlir. Onların yerinə yeni 

sözlər daxil olur. Həm yeni yaranan və ya alınan sözlər, həm də yeni köhnələn 

sözlər müəyyən müddət  əvvəlki mövqelərinə bağlı olaraq qalırlar. Köhnələn 

sözlər dili dərhal tərk etmir. Hələ xeyli müddət dildə mövcud olur. O sözləri və 

anlayışları bilən nəsillə birlikdə yaşamağa davam edir, lakin gənc nəsil üçün 

işlənmə dairəsi azalır, beləliklə də, tədricən  passiv leksikaya keçir. Yeni 

sözlər, neologizmlər də dildə dərhal sabitləşmir. Onların da ümumişlək 

leksikaya daxil olması xeyli zaman tələb edir.  

Z.F.Belyanskaya  qeyd edir ki, müəyyən leksikanın  lüğətin passiv his-

səsinə keçməsi başlanğıcda doğru deyil, çünki arxaizmlər və tarixizmlər  xüsu-

si istifadə olunan leksikadır və onların neytral leksikaya bərabər tutulması la-

zımdır. A.Bulaxovskiy isə passiv leksikanı dil və nitq münasibətləri konteks-

tində izah edir. Burada arxaizmlər, tarixizmlər, neologizmlər, dialektizmlər və 

bir çox alınmalar passiv leksikaya daxildir. A.A.Reformatskiy ekspressiv ifa-

dələri də lüğətin passiv hissəsinə aid edir (6). Tarixizmlərdən fərqli olaraq  

arxaizmlərin passiv leksikaya aid edilməsi mübahisəli məsələ olaraq qalır. 

Bədii əsərlərdə arxaizmlər daha çox fonetik, leksik və  ya sözdüzəldici 

formalarda işlənir. Semantik arxaizmlərə  isə az rast gəlinir. Tarixizmlər daha 

çox tarixi romanlarda  müşahidə olunur. Rus dilində rast gəlinən arxaizmlərə 

misal olaraq bunlar göstərilir: xutor (sahibkarın malikanəsinin olduğu torpaq 

sahəsi), maydan-bazar və ya bazar sahəsi, kuren-daxma,  biryuk-yalquzaq (tək 

gəzən adama da aid edilə bilir) və s. (5) 

Köhnəlmiş sözlərin öyrənilməsi üçün xalq yaradıcılığı nümunələri də 

zəngin material verir. Xüsusilə, “Oğuznamə” silsiləsinə aid olan mətnlər dilin 

keçmişi ilə bağlı, lüğətin tarixi tərkibi ilə əlaqəli dolğun təsəvvür yaratmaq 

imkanına malikdir. 

Arxaizmlər arasında beş qrup müəyyənləşdirilir: leksik, semantik, fonetik, 

sözyaradıcı (və ya derivativ) və qrammatik. Arxaizm və tarixizmlərin fonetik 

və sözyaradıcı qrupları müasir oxucu tərəfindən anlaşılmır. 

Arxaik sözlər aşağıdakı sahələri əhatə edir: 

1. Köhnə paltar adları: qaftan, don, çarıq və s. 

2. Pul vahidlərinin adları: altun, aqça, quruş, şahı, abbası və s. 

3. Titul adları: kağan, xan, padşah, sultan və s. 

4. Vəzifə adları: fərraş, cəllad, carçı və s. 

5. Silah adları: ox, yay, qılınc, nizə, qalxan, əmud və s. 

6. İnzibati adlar: qəza, qəryə, quberniya və s. 
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Çoxmənalı sözlərdə tarixizm həmin sözün mənalarından biri ola bilir. 

Məsələn, “camaat” sözü aşağıdakı mənalarda işlənir:  

Ay həzərat, gəlin sizə söyləyim, 

Bu dünyanın məzaratı çıxıbdı.... (1) 

1. İsmin cəmi kimi, şoxlu insan mənasında. 

2. Müəyyən bir insan kollektivi mənasında. 

3. Müəyyən ortaq adət və ənənələri olan  adamlar mənasında. 

4. Müəyyən məzhəbə və ya təriqətə mənsub insan qrupu mənasında. 

Bu mənalardan sonuncusu müasir dildə arxaikləşmişdir. 

Bədii əsərlərin dilində işlənən tarixizmlər belə qruplaşdırılır: 

1. Vəzifə adı bildirənlər: 

a) Ali rütbə bildirənlər: atabəy, xətib, xaqan, əmirül-üməra, əmir, soltan// 

sultan, xan, baş, vəzir, çar, şah, Şirvanşah. 

b) Sarayda aşağı xidmət rütbəsi bildirənlər: mürid, qulam, xoca, pasiban, sai, 

kəniz, cariyyə, carçı, nökər, qul, mirzə, fərrac, xacə, cəllad. 

c) Ortabab və aşağı vəzifə adları bildirənlər: koxa, darğa, naib, kəndxuda// 

katta, tacir, sövdəgər, xəlifə, xəfiyyə, çərçi, çodar, canişin. 

2. İnzibati bölgü bildirənlər: rübat, pənayir, bazarça. 

3. Qədim hərbi terminlər. 

a) Hərbi rütbə adları: süpəhsalar, minbaşı, yüzbaşı, onbaşı, sərkərdə. 

b) Ordu hissələrinin adları: xacə alayı, saxlov dəstələri. 

c) Silah adları: qalxan, mızraq, nizə, ox, kaman, şeşpər, yay, əmud, məncə-

niq//mancanaq, aynalı, berdanka, xəncər, gürz. 

4. Ölçü (çəki) adı bildirənlər: ovqiyyə, misqal, tağar, batman, girvənkə, 

fərsəng// fərəsəx, sajen, verst. 

a) Pul vahidi adı bildirənlər: pəls, axça, dirhəm, şahı, qran, tümən. 

5. Geyim-bəzək əşyasını bildirənlər:  arxalıq, xoftan, qurşaq, əba, niqab, 

kövbasan, duvaq, teyləsən, xalxan, çadra, çuxa, çalma, çarıq, cürdək, cıqqa. 

6.  Kənd təsərrüfatı  ilə bağlı əşya adı bildirənlər: xış, vəl, cüt, şana. 

7. Xalq təsərrüfatı ilə bağlı əşya adı bildirənlər: dartay, kolonka. 

8. İdarə, təşkilat, müəssisə adı bildirənlər: mədrəsə, mollaxana, seminariya, 

gimnaziya, qazamat. 

9. Dini anlayış bildirənlər: fitrə-zəkat, cadu, falçı, şeyx, dərviş, töycü,  təbər, 

falaqqa, xətib, şəriət dərsi. 

10. Ev və məişətdə işlədilən əşyaları bildirənlər: tabaq, sürahı, bayla// balya, 

ərusək, tuluq, xurcun, heybə, furqon, qoşqu// qopuz, şallaq (2, s. 61). 

Yuxarıdakı təsnifatda qüsurlu məqamlar da vardır. Belə ki, dini anla-

yışlar qrupuna cadu, falçı, töycü kimi   sözlərin aid edilməsi doğru deyil. Bir 

tərəfdən, bu sözlər  (cadu, falçı) dini terminologiyaya daxil deyil. Hətta bunlar 

antidini sözlərdir. Hətta bir  qədər də irəli getsək, bu sözlərin tarixizm olduğu 

da şübhə altına düşər. “Töycü” isə iqtisadi termindir və keçmiş vergi 

formalarından biridir. Bu tipli  qüsurlara digər bölgülərlərdə  də rast gəlinir.    

Tədqiqatlarda tarixizmlərin mənşə etibarilə beş əsas qaynağı göstərilir: 

1. Xalis Azərbaycan (türk), eləcə də türk dilləri ailəsinə mənsub sözlər: qul, 

quruş, arxalıq, aynalı, batman, bayda//bayla, vəl, arşın, baqqal, beşaçılan, 
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birər-birər, bilgi, barat, buxarı, qurşaq, qoltuqağacı, qaravaş, qəbilə, quldur, 

qənirsiz, duvaq, dar ağacı, dəbilqə, donluq, ərrradəçi// arabaçı, yüzbaşı, yay, 

yaşmaq, kölə, koxa, kərən, keşikçibaşı, gərədk, girvənkə, günü, lələk// 

mancanaq, mizraq, mafraş// məfrəş,  minbaşı, nizə, ox, sapand, tacir, tağar, 

tuluq, cəllad, şallaq, xan, çuxa, çalma, codar, cürdək, cıqqa, arkadaş, altun, 

atabəy, cocuq, qopuz, xaqan, ağa, qalxan, nökər. 

2. Ərəb mənşəli sözlər:  fitrə-zəkat, bilxassə, bədəvi, bəqi,  biləks, bərbət, 

vəzir, vəliəhd, qulam, qasid, qəza, qazı, əmr, əyan, əmud, əba, əmmamə, kəniz, 

küfr, mədrəsə, misqal, məmur, mürşid, əbil, niqab, naib, sürahi, saqi, təbəə, 

teyləsən, fərsəx, fitr (bayram), xərac, xəlifə, xütbə, xətib, hərəm, hərami, 

cariyə, şəriət dərsi, rəmmal, rəml. 

3. Fars mənşəli sözlər: agah, atəşgah, busə, bəd, bahəm, bac, dərviş, divan, 

dirvam, kəndxuda//kətxuda, kəcavə, karvansara, kəmənd, meyxana, padşah, 

sərkərdə, təbər, fərsəng, canişin, cadu, şah. 

4. Rus və Avropa mənşəli sözlər: bazarça, berdanka, verst, qaradovoy, 

qubernator, paravoz, polis, uyezd, imperator, pristav, kazak, imperiya, 

gimnaziya, seminariya, fəls//füls, çar. 

5. Qarışıq mənşəli sözlər: bihuşdar, bərəks, baş vəzir, vətənşünaslıq, dərviş 

xirqəsi,  əmir-sipəhsalar, ərusək, mollaxana, sövdəgər, tərbiyəxana, hökmdar, 

hərəmxana, şirvanşah (2, s. 62).  

Yuxarıdakı nümunələrdən də aydın olur ki, dildə köhnələn sözlərin bir 

hissəsi alınmalardır. Fars və ərəblərlə yaxın təmaslarımız, keçmişdə qurduğu-

muz böyük dövlətlərin dil əlvanlığı dillərimiz arasında təbii olaraq sürətli 

inteqrasiyaya səbəb olmuş və ortaq lüğət, ortak leksik resurslar formalaş-

dırmışdır. Xüsusilə orta əsrlər dövrü dilimiz ərəb və fars sözləri ilə sıx əlaqədə 

olmuşdur. Bu da öz izlərini həm həmin dövrün ədəbi dilində, həm də müasir 

dilimizə qədər gəlib çıxan lüğət fondunda saxlamışdır. Bununla belə, 

Azərbaycan dili həmişə öz türkmənşəli dil əsasına bağlı olmuş və öz sözləri 

üzərində lüğətini genişləndirmişdir. Alınmalar zaman keçdikcə dilimizdə 

azalmağa başlamış, bir zamanlar obyektiv olmayan səbəblərdən dilimizdən 

çıxan leksik vahidlər yenidən dilə qayıdır və aktiv lüğətin tərkibində öz yerini 

bərpa edir. Deməli, dildə arxaizmlərin yenidən fəallaşması prosesi də vardır. 

Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində müəyyən qədər yeri olan 

arxaizmlər dilin keçmiş olduğu tarixi inkişaf prosesini əks etdirir. Bununla 

yanaşı, arxaizmlər xalqın tarixi-mədəni həyatının keçmişini özündə əks etdirir. 

Arxaizmlər həm linqvistik, yəni dil və lüğət üçün, həm də mədəniyyəti 

öyrənmək üçün zəngin qaynaqlardan biri kimi diqqəti çəkir. Dilimizin gələcək 

inkişafını daha sağlam əsaslar üzərində qurmaq üçün  keçmişi köhnəlmiş 

sözlərlə öyrənmək, köhnəlmə və yenilənmə proseslərini milli dil məcrasına 

yönəltmək baxımından olduqca  vacibdir. 
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РЕЗЮМЕ 

НИДЖАТ ЯГУБОВ 

МЕСТО АРХАИЗМОВ  В ЯЗЫКЕ 

В статье выясняются проблемы архаизма в азербайджанской лингвистике, 

различные подходы к проблеме и место обобщенных идей в научном цикле. Кроме того, 

в центре внимания находятся взгляды на место архаизмов в мировой лингвистике, были 

сопоставлены требования  поставленные во время осмысление и изучение проблемы в 

мировой практике, уровень изучения архаизмов, актуальность, разные подходы к 

проблеме в азербайджансой лингвистике  были вовлечены в исследование. 

Ключевые слова: архаизм, мировой опыт, лингвистика, историзм, пассивный 

словарь, диалекты и слоги 

 

SUMMARY 

                    NIJAT YAGUBOV  

PLACE OF ARCHAISMS IN THE LANGUAGE 

The article clarifies the problems of archaism in Azerbaijani linguistics, various 

approaches to the problem and the place of generalized ideas in the scientific cycle. In 

addition, the focus is on the views on the place of archaisms in world linguistics, the 

requirements set during understanding and studying the problem in world practice, the level of 

study of archaisms, relevance, different approaches to the problem in Azerbaijani linguistics 

were compared in the study. 

Key words: archaism, world experience, linguistics, historism, passive dictionary, 

dialects and syllables 
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AZƏRBAYCAN MAARİFÇİ-REALİST UŞAQ ŞEİRİNDƏ ƏMƏK MÖVZUSU 

         

 Məqalə maarifçi-realist uşaq poeziyamızda əmək mövzusunun tədqiqinə həsr 

olunmuşdur. Məqalədə S.Ə.Şirvani, H.Qaradaği, R.Əfəndizadə, A.Səhhət, M.Ə.Sabir, A.Şaiq, 

Ə.Müznib və s. uşaq şairlərimizin əmək mövzusunda yazdığı şeir nümunələri nəzərdən 

keçirilir. Uşaq şeirimizin dəyərli nümunələri olan bu əsərlərin mövzu, ideya-məzmun və 

sənətkarlıq xüsusiyyətləri şərh edilmişdir. Əsərlər təhlilə cəlb edilmiş, onların uşaq 

ədəbiyyatımızın inkişafındakı rolu aydınlaşdırılmışdır. 

 Açar sözlər: maarifçi-realizm, uşaq ədəbiyyatı, poeziya, əmək mövzusu, XIX-XXəsrlər 
 

XIX-XX əsrlərin hüdudlarında Azərbaycan uşaq poeziyasının mövzu və 

ideyalar qalereyasında qərar tutan əsas mövzu və ideya xətlərindən biri də 

əməklə bağlı idi. Ümumiyyətlə, əmək mövzusu bədii ədəbiyyatda qədim tarixə 

malikdir. “Kiçiklər üçün” söz sərvətində də onun inikası təbii, həm də zəruri 

haldır. Çünki balacalardan ötrü əsərlər yazan ədəbi simalar yaxşı dərk edirdilər 

ki, böyüməkdə olan nəsli əməksevər, zəhmətə, çalışqanlığa məhəbbət ruhunda 

böyütmək lazımdır. Belə bir missiya cəmiyyətin və fərdin normal, ahəngdar 

inkişafında vacib şərtdir. 

XIX-XX əsrlərin qovşağında Azərbaycan sənətkarları gənc nəslə bədii 

yönümdə əməyin mahiyyətini, faydasını, insan və bütövlükdə cəmiyyət üçün 

əhəmiyyətini müxtəlif aspektlərdən anlatmağa çalışırdılar. Bunun üçün onlar 

rəngarəng bədii üsul və vasitələrdən, söz sənətinin çeşidli imkanlarından 

yararlanmağa səy göstərirdilər. Həmin üsul və vasitələrdən bəzilərinə nəzər 

yetirək: əmək, onun mahiyyəti və gözəlliyi birbaşa tərənnüm obyektinə 

çevrilir, öyüd-nəsihət yolu ilə təlqin edilirdi; əmək prosesi ilə bağlı müəyyən 

mənzərə-epizod yaradılır, onun dəyəri bu fonda aydınlaşdırılırdı; müsbət 

zəhmətkeş insan obrazı (uşaq və ya böyük) yaradılır və onun timsalında əsas 

mətləb oxucuya təlqin edilirdi; tənbəllik naqis keyfiyyət kimi pislənilir, onun 

mənfi nəticələri ortalığa qoyulur, sahibinə (tənbəlliyin daşıyıcısına) vurduğu 

zərər göstərilir və bu yolla zəhmətin, çalışqanlığın əhəmiyyəti aydınlaşdırılırdı; 

müəlliflər müxtəlif alleqorik obrazları öz ideya ruporlarına çevirir, onların 

vasitəsilə əsas məqsədlərini təmsilvari şəkildə bəyan edirdilər. 

Dediyimiz kimi, bəzi poetik nümunələrdə əmək, onun mahiyyəti, 

gözəlliyi birbaşa şeirin əsas tərənnüm və təlqin hədəfinə çevrilirdi. Şair 

zəhmətin, çalışqanlığın hər kəs üçün gərəkli, vacib bir keyfiyyət olduğunu 

övladlara birbaşa öyüd-nəsihət yolu ilə çatdırırdı.  

S.Ə.Şirvani “Öyüd” (12, s. 155-156), Mirseyfəddin Seyidov “Qulamın 

pədərinə ikinci nameyi-mənzuməsidir” (9, s. 28),   
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A.Səhhət “Ana və oğul” (10, s. 157), M.Ə.Sabir “Məktəb şagirdlərinə 

töhfə” (8, s. 387), Əli Ülvi “Çalışalım” (6, s. 1911, №1), Ə.Babazadə “Zəh-

mət” (6, s. 1915, №3), Ə.Müznib “Səbat” (7, s. 52) və s. şeirlərində həmin 

üsuldan istifadə etmişdilər. 

S.Ə.Şirvani oğlunun timsalında, ümumiyyətlə, gənc nəslə müraciət edə-

rək onları sənət öyrənməyə, faydalı bir peşə və sənətlə məşğul olmağa çağırır. 

Sənəti olmayan insanı ancaq ocaqda yanmağa layiq quru odun parçası, insanlıq 

cərgəsində dayanmağa haqqı çatmayan tüfeyli adlandırır. Şairin qənaətinə görə 

sənət insan üçün sərvətdən, var-dövlətdən daha vacib və şərəfli nemətdir: 

Ey oğul, bil ki, adəmi-bikar 

Xüşk olan bir odundu, layiqi-nar. 

Bunu bizdən deyibdilər əqdəm, 

Sənəti olmayan deyil adəm. 

Puç olub getsə dövlətin zayə, 

Yenə sənətdir əldə sərmayə (12, s. 156). 

 Belə nəsihətləri ya şair özü birbaşa bəyan edir, ya da valideynin, 

ağsaqqal və müdrik bir insanın dili ilə verir. Diqqətəlayiq bir cəhət də burasıdır 

ki, bu cür xitablarda nəsihətin məzmun və ahəngi çox zaman məktəbə, maarifə 

yönəldilir. Daha dəqiqi müəllif vətən övladını yeni tipli məktəbə səsləyir və 

məktəbdə yaxşı oxumaqdan ötrü səy göstərməyə, çalışqanlığa, tənbəllik 

etməməyə çağırır. Yəni məktəbə çağırış motivi ilə əməyə çağırış motivi vahid 

mətndə qovuşur. Uşaqları zəhmətə alışdırmağın ilkin yolu dərsə, dəftər-kitaba, 

elmə, maarifə münasibətdə tapılır. Əlbəttə, bu, maarifçiliyin məfkurəsinə 

uyğun bir bədii təbliğat vasitəsi idi. A.Səhhətin “Ana və oğul” müsəddəsi 

haqqında danışdığımız məzmuna malik şeirlərin tipik bir nümunəsidir. Burada 

nəvazişkar, mehriban, açıqgöz bir ana və hələ dünyanın isti-soyuğundan 

xəbərsiz məktəbli obrazı görürük. Oğlunu səyə, çalışqanlığa, tənbəllikdən 

qurtuluşa sövq edən ana onu maarif, elm məkanına bu cür səmimi, təsirli 

sözlərlə səsləyir: 

Ayıl, oğlum, bu qədər eyləmə xab, 

Dur götür qoltuğuna indi kitab. 

Məktəbin vaxtı keçir, eylə şitab, 

Cəhd elə, elm oxu həngami-şəbab, 

Yatma bu payədə rahət, a cocuq! 

Etmə tənbəlliyi adət, a cocuq! (10, s. 157). 

 Mir Seyfəddin Seyidov Şirvani səy, qeyrət, zəhmət və çalışqanlığın 

çəki və miqyasına daha əhatəli müstəvidə baxır. Təkcə fərdin yox, millətin də 

xoşbəxtliyini, rəzalətdən, sükunətdən, gerilikdən qurtuluşunu zəhmət və səydə 

tapır. “Qulamın pədərinə ikinci nameyi-mənzuməsidir” adlı şeirində oğluna 

birbaşa nəsihətində sənətkar yazır: 

Bu rəzalət nə ilə məhv olacaq bizlərdən? 

Səy ilə, qeyrət ilə tez qovarıq hər yerdən. 

Ta dəmi-mövt bizə səy eləmək vacibdir, 

Çünki tənbəllərə səy əhlu olan qalibdir (9, s. 28). 
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Uşaq poeziyasında əmək prosesi ilə əlaqəli canlı mənzərələrin təsviri 

yolu ilə də balacalarda zəhmətə rəğbət hissi aşılanır. A.Səhhətin “Ot biçini” (5, 

s. 31-32) şeirində ot biçini ilə bağlı dolğun bir mənzərə yaradılmışdır. Sənətkar 

real prosesi bədii sözün gücü ilə elə sərrast şəkildə rəsm edir ki, həmin 

mənzərə bir tablo kimi bütün rəngləri, çalarları, dramatik situasiyası ilə 

gözlərimiz qarşısında canlanır. İnsanda bir rəğbət oyadır. Bu, yalnız kiçiklərə 

ünvanlanmış bir əsər deyil, həm də böyüklərin zövqünü oxşayan bir poetik 

tablodur. Uşaq əsərlərinin böyüklər üçün də yararlı olması tələbini zəruri bir 

keyfiyyət kimi dəyərləndirən V.Q.Belinski yazırdı: “Uşaqlar üçün yalnız o 

əsərlər yaxşı və faydalı sayıla bilər ki, o, böyükləri də məşğul etsin və onların 

bir uşaq əsəri kimi deyil, hamı üçün yazılmış ədəbi əsər kimi xoşuna gəlsin” 

(13, s. 108). 

Uşaq şeirlərinin bir qismində biz fədakar, öz sənətini sevən, işə-gücə 

alışmış, peşəsini həvəslə icra edən əməkçi insan surətləri ilə üzləşirik. M.Ə.Sa-

birin “Cütçü”, “Qoca bağban” (8, s. 383, 389), A.Şaiqin “Təpəl Kəlim”, “Ço-

ban mahnısı”, “Cütçü” (11, s. 13, 16, 24) və s. nəzm örnəkləri buna misal ola 

bilər. Bu tipli bədii nümunələrdə müəlliflər öz sənətinə vurğun, onun cəfasına 

alışan, çəkdiyi əmək nə qədər ağır olsa da, ondan zövq alan mətin zəhmətkeş 

obrazları yaradırlar. Bu obrazları böyük məhəbbətlə təsvir və tərənnüm edir, 

oxucuya bir nümunə kimi nişan verirlər. Nəticə etibarı ilə mətnaltı məna belə 

bir məramın ifadəsinə xidmət edir. Yəni müəlliflər sanki kiçik oxuculara 

həmin obrazları bir nümunə kimi göstərib demək istəyirlər: bax, gör bu əməkçi 

insan öz peşəsini necə sevir, onun əziyyətini necə xoşhallıqla qəbul edir, sən 

də ondan öyrən və bu cür ol. M.Ə.Sabir balaca oxucuların dilinin əzbəri olan 

“Cütçü” şeirində cəfakeş, ağıllı, rahatlıq və xoşbəxtliyi öz əmək prosesində 

tapan əkinçinin dolğun obrazını yaradır. Orta yaşlı uşaqlardan ötrü yazılmış bu 

şeir həm də yüksək poetik məziyyəti, ahəngdarlığı, mükəmməl qafiyə seçimi, 

axıcılığı, inandırıcı arqumetləri ilə diqqəti cəlb edir: 

Çıxdı günəş, doldu cahan nur ilə, 

Cütcü sürür tarlada cüt şur ilə. 

Atlar, öküzlər kotana güc verir, 

Gah yürüyür, gah yıxılır, gah durur. 

Cütçü batıb qan-tərə, yer şumlayır, 

Şumladığı tarlasını tumlayır. 

Olsa da artıq nə qədər zəhməti - 

İşləməyə var o qədər qeyrəti. 

Çünki bilir rahət əziyyətdədir, 

Şad yaşamaq səydə, qeyrətdədir (8, s. 383). 

Cütçünün tarla həyatı, əmək prosesi, bunun nəticələri ilə bağlı düşüncə-

ləri kiçik bir şeirin ideya-məzmun çərçivəsinə böyük ustalıqla sığışdırılmışdır. 

Şeirdə bir dənə də olsun artıq, “gücsüz” söz və ifadə yoxdur. B.Həsənli bu 

nəzm əsərindən danışarkən haqlı olaraq yazır: “Şairin əməyə, əməkçi insana 

ehtiram hissi aşılayan “Çütcü” şeiri də gənc nəslin mənəvi tərbiyəsi baxımın-

dan çox əhəmiyyətlidir. Əsərdə səhər tezdən, günəşin üfüqdən boylanması ilə 

işə başlayan zəhmətkeş insanın –cütçünün bədii obrazı yaradılmışdır... Şair çə-
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tinliyə sinə gərən bu qeyrətli əməkçidən qürurla söz açır. Cütçü əziyyətdən 

qorxmur. Çünki bilir ki, əziyyət çəkmədən rahatlıq, firavanlıq əldə etmək ol-

maz” (4, s. 177). 

Cütçü obrazlarına biz A.Şaiqin “Cütçü”, “Təpəl Kəlim” şeirlərində də 

rast gəlirik. Kiçik yaşlı uşaqlara ünvanlanmış bu poetik nümunələrdə holavar-

ların ciddi təsiri hiss olunmaqdadır. Sənətkarın “Yeni köməkçi” (11, s. 11) şei-

rində isə ağıllı, zəhmətkeş uşaq obrazı yaradılır. Nəbi adlı uşaq tarlaya gəlib 

atasının işlədiyini və yorulduğunu görür. Xışı atasından alıb yer şumlamağa 

başlayır ki, atası istirahət etsin. 

Əlisəttar İbrahimovun “Aqil uşaq” (6, s. 1912, №18) şeirində çalışqan 

bir şagird surəti təsvir edilir. Şeir ağıllı və zəkalı bir uşağın dilindən deyilir. 

Monoloq şəklində yazılmış şeirdə məktəbli uşaq məktəb vaxtının yetişdiyini, 

yaxşı oxumağın, dərslərində səy göstərməyin hər bir şagirdin borcu olduğunu 

söyləyir. Özünün də dərslərində səy və qeyrət göstərəcəyini bildirir. Əlbəttə, 

zəhmətkeş uşaq obrazı yaratmaqla sənətkarlar balacalara öz tay-tuşlarının, 

həmyaşıdlarının timsalında çalışqanlığın səmərəsini anlatmaq məqsədi izləyir-

dilər. 

Müəlliflər şeirdə tənbəl obrazları yaratmaq, tənbəlliyi və tənbəli tənqid 

etmək, bu naqis keyfiyyətlərin zərərini, pis nəticəsini açıb göstərməklə də kiçik 

oxuculara ibrət vermək niyyəti güdürdülər. Ə.Əfəndizadənin “Tənbəl” (2, s. 

36), M.S.Seyidov Şirvaninin “Tənbəl və xoruzun mübahisəsi” (9, s. 31), 

A.Səhhətin “Tənbəl” (10, s. 84) və s. şeirləri bu tipdə qələmə alınmış lirik 

əsərlərin dəyərli nümunələridir. 

M.S.Seyidovun “Tənbəl ilə xoruzun mübahisəsi” süjetli şeirdir. Tənbəl 

bir uşaqla xoruzun mübahisəsi, dialoqu şəklində qurulmuşdur. Alleqorik xoruz 

obrazı şeirdə nəsihətçi və ittihamçı rolunu oynayır. Xoruz tənbəl oğlanın 

tənbəlliklə bağlı əməllərini, onun hansı pis nəticələrə səbəb olacağını oğlana 

başa salmaq məqsədi izləyir. Tənbəl oğlan isə ona əks dəlillər gətirir. Lakin 

xoruz onun dəlillərinə daha təsirli arqumentlərlə cavab verir. Söz döyüşündə 

məntiqli, inandırıcı cavabalrı ilə oğlanı məğlub edir. Onun haqlı olmadığını 

sübuta yetirir. Dialoqdan bir parçaya nəzər yetirək: 

Tənbəl: 

Nə xəbərdir, bu qədər boğazını yırtırsan, 

Yoxsa Xaliq eləyibdir səni divanə, xoruz. 

Xoruz: 

Deyiləm mən dəli, amma səni bidar edirəm, 

Dəstü pa vur deyirəm, səy eylə, olma kahil... 

Tənbəl: 

Həqq əgər istəsə, asandır ona hər müşkül, 

Nə üçün səy buyurmuş hamı imkanə, xoruz. 

Xoruz: 

Bu səbəbdəndir əgər səy olaydı mədum, 

Tanımaqdan həqi bilmərrə olurduq qafil. 

Müxtəsər, səy eləyən hər iki dünyadə səid, 

Səysiz mənbəi-qəm hər iki dünyadə pəlid (9, s. 31). 
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 Nümunə kimi bir parçasını verdiyimiz şeirdə müəllifin xoruzun dili ilə 

izhar etdiyi qənaəti belədir: Səy və zəhmətsiz insan xoşbəxt ola bilməz, 

firavanlığın və rahat yaşayışın rəhmi zəhmətə bağlıdır, əmək insanı hər iki 

dünyada səadətə qovuşdurur, hətta haqqı tanımaq üçün də səy göstərmək 

gərəkdir. 

Millət balalarından ötrü əsər yazan ədəbi simalar haqqında söz 

açdığımız mətləbin poetik təcəssümü üçün təmsil janrının imkanlarından da 

kifayət qədər uğurla faydalanırdılar. Bu mənada onlar həmin janrın klassik 

nümunələrini ərsəyə gətirmişlər. Rəşid Əfəndizadənin “Fəqir bülbül və qəni 

qarışqa” (2, s. 61), Mirzə Balaqardaş Hacıyevin “Bal arısı və eşşək arısı” (3, s. 

51), A.Səhhətin “Qarışqa və milçək”, “İki dana” (10, s. 165, 176), M.Ə.Sabirin 

“Örümçək və ipəkqurdu” (8, s. 399), Əhməd Cavadın “Quqquriqu” (6, s. 1912, 

№16) və s. təmsilləri milli uşaq ədəbiyyatımızda çalışqanlıq və tənbəllik, 

başqa sözlə, əmək mövzusunda yazılmış klassik poeziya nümunələri hesab 

oluna bilər. 

R.Əfəndizadənin “Fəqir bülbül və qəni qarışqa”, həmçinin A.Səhhətin 

“Qarışqa və milçək” təmsillərində paralel olaraq cəfakeşliyin fərəhli nəticəsi, 

tənbəlliyin, işə-gücə laqeydliyin kədərli, məyusedici aqibəti öz bədii inikasını 

tapır. R.Əfəndiyevin təmsilindən danışan Ə.Abdullayev doğru olaraq qeyd edir 

ki, bu təmsil rus şairi İ.A.Krılovun “Cırcırama və qarışqa” təmsilindən 

iqtibasdır. Ancaq Azərbaycan şairi Krılovdakı cırcıramanı təsadüfi olaraq 

bülbüllə əvəz etməmişdir. “Bülbül Şərq ədəbiyyatında, həmçinin Azərbaycan 

ədəbiyyatında həmişə müsbət bir obraz kimi qələmə alınmışdır. Klassik 

ədəbiyyatımızda məşuqə yolunda öz həyatından keçməyə hazır olan bir aşiqin 

simvolu kimi verilən bülbül R.Əfəndiyevin təmsilində tənbəllik və ətalət 

rəmzidir. Şair göstərmək istəyir ki, nəğmə çox gözəldir, onu sevmək lazımdır. 

Lakin nəğmə o zaman insana zövq veiri ki, onun iqtisadi həyatı yalnız 

zəhmətlə təmin olunsun” (1, s. 82).  

M.B.Hacıyevin “Bal arısı və eşşək arısı” təmsilində müftəxorluq, 

haram yolla öz güzəranını təmin etmək istəyi, başqasının əməyi hesabına 

yaşamaq cəhdi və onun uğursuz, faciəli sonluğu əks etdirilir. Şirin dillə, 

hiyləgərliklə bal arılarını aldadıb onların yuvalarında müftəxorluqla yaşamaq 

istəyən eşşək arılarının hiyləgərliyini çox keçmədən anlayan bal arıları öz 

rəqiblərinə hücun edib onu öldürürlər. A.Səhhətin “İki dana” təmsilində də 

zirək və işgüzar dana vaxtında evə qayıdıb salamat qalır, tənbəllik edib gecəni 

meşədə qalan dananı isə qurd yeyir. Tənbəllik onun həyatını məhv edir.   

“Örümçək və ipəkqurdu” təmsilində M.Ə.Sabir daha maraqlı və vacib 

bir ideya ortalığa qoyur: əməksevərlik, işgüzarlıq mütləq səmərəli fəaliyyətlə 

uzalaşmalıdır, əks təqdirdə çəkilən zəhmət puça gedər və onun  heç bir faydası 

olmaz. Təmsildə göstərilir ki, örümçək özünü öyüb işgüzarlığından danışır. 

İpəkqurdu isə ona anladır ki, örümçək nə qədər zəhmət sərf etsə də, görüdüy 

işin heç kəsə, heç nəyə bir faydası yoxdur. Onun çəkdiyi əmək havaya 

sovrulan mənasız cəhddən başqa bir şey deyil. 

Ə.Cavadın kiçik yaşlı uşaqlardan ötrü qələmə aldığı “Quqquriqu” 

şeirində cocuqların sevdiyi ev heyvanlarından xoruzun dili ilə onlar çalışqanlı-
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ğa, tənbəllikdən qurtuluşa sövq edilir. Şair burada qayəni alleqorik obrazın dili 

ilə, həm də təsirli poetik səmimiyyətlə ifadə edir: 

İlk işıqda xoruz ötər, 

Bizə der ki, uyğu yetər. 

Tənbəlləri sevməm əsla, 

Haydı, gedin iş başına. 

Ququriqu, ququriqu, 

Qalxın artıq, yetər uyğu. 

 

...Zərif cocuq xoruz dinlər 

Nə xoş ötər, nə şən ötər. 

Başla deyir dərslərinə, 

Tənbəl olma, uyğu yetər. 

Ququriqu, ququriqu, 

Gün uyğusu fəna uyğu  (6, 1912,  №16).   

 Göründüyü kimi, şeirdə xoruz obrazının dili ilə uşaqlar çalışqanlığa, 

zəhmətə çağrılır. Azhecalı misralardan ibarət şeirdə bir səmimiyyət və zəriflik 

vardır. Bu, kiçiklərin dəruni hisslərinə poetik şəkildə təsir göstərir. 
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РЕЗЮМЕ 

            СЕВИНДЖ РАСУЛОВА  

ТЕМА ТРУДА В В НАШЕЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-РЕАЛИСТИЧЕСКOЙ 

ДЕТСКОЙ ПОЭЗИИ 

 Статья посвящена исследованию темы труда в нашей просветительско-

реалистической детской поэзии. В статье рассматриваются образцы поэзии о трудe, 

написанные нашими детскими поэтами С.Ширвани, Х. Гарадаги, Р. Афандизаде, А. 

Саххат, М. А.Cабир, А. Шаик, А. Мюзниб и др. А также были прокомментированы темы 

произведений, идейное содержание и особенности мастерства которых, являются 

ценными примерами нашей детской поэзии. Проанализированы работы, написанные в 

статье, и разъяснены их роль в развитии нашей детской литературы. 

 Ключевые слова: просветительский реализм, детская литература, поэзия, тема 

труда, XIX-XX века 
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SUMMARY 

SEVINJ  RASULOVA 

THE THEME OF LABOR IN OUR EDUCATIONAL AND REALISTIC CHILDREN'S 

POETRY 

 The article focuses on studying the topic of labor in our enlightenment-realist 

children's poetry. The article includes articles about S.Shirvani, H. Garadaghi, R. Afandizade, 

A.Sahhat, MABabir, A.Shaiq, A.Müznib and others. poetry samples of our children's poets are 

discussed. The subject, idea, content and craftsmanship of these works, which are valuable 

examples of our children's poetry, have been interpreted. The works have been analyzed and 

their role in the development of our children's literature has been clarified. 

 Key words:enlightenment-realism,children's literature,poetry,the theme of labor, 

XIX-XX centuries 
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HEYDƏR ƏLİYEVİN MİLLİ  DİL SİYASƏTİ PROF.YUSİF SEYİDOVUN 

ARAŞDIRMALARINDA  

 

      Azərbaycan filologiya elminin görkəmli nümayəndələrindən olan professor Yusif 

Seyidov ulu öndərin elmi-mədəni irsinin ən yaxşı tədqiqatçılarından biridir. Təsadüfi deyildir 

ki, Y.Seyidov 15 cildlik əsərlərinin bir cildini bu böyük şəxsiyyətə həsr etmiş, bu kitabı 

“Heydər Əliyev və demokratiyanın şərəfli yolu” adlandırmışdır. Bu əsərdə ulu öndərin 32 illik 

siyasi fəaliyyət dövrü təhlil və tədqiq olunmuşdur. Müəllif kitaba daxil olan “Dahilik zirvəsi” 

adlı məqaləsində Heydər Əliyevin 1969-cu ildə hakimiyyətə gəldiyi ilk gündən xalqımızın milli 

birlik ruhunun intibahı üçün müstəqillik istiqamətində çalışmalarından ətraflı şəkildə bəhs 

etmişdir. Kitabın ən qiymətli məqalələrindən biri “Heydər Əliyevin dövlətçilik strategiyası” 

adlanır. Məlumdur ki, Heydər Əliyevin dövlətçilik strategiyası 1970-ci illərin əvvəllərində 

formalaşmağa başlamışdır. Müəllif Ümummilli liderin strategiyasının 4 əsas istiqamətindən 

bəhs edir. O, eyni zamanda göstərir ki, müstəqillik illərində məhz Heydər Əliyev  sayəsində 

Azərbaycan dilinin dövlət dili statusu qazanması əməli olaraq həyata keçdi. Latın qrafikasına 

keçdik, 2001-ci ildən etibarən 1 avqust Azərbaycan dili günü olaraq qeyd edilir. Bütün bu 

məsələlər ətraflı şəkildə məqaləmizdə araşdırılmışdır. 

Açar sözlər:Heydər Əliyev, dövlətçilik, dil siyasəti, Yusif Seyidov 

      

Professor Yusif Seyidovun elmi irsində Azərbaycan dövlətçiliyinin dil 

siyasəti xüsusilə diqqət mərkəzində olmuşdur. Məlumdur ki, dil məsələləri hər 

zaman ulu öndərin fəaliyyətində önəmli yer tutmuşdur. Belə ki, hələ 1969-cu 

ildə o, Azərbaycanda Mərkəzi Komitənin birinci katibi kimi fəaliyyətə 

başlayarkən iclas və yığıncaqlarda ana dilində danışmaqla rəhbər kadrlara 

nümunə göstərmiş, sanki onları ana dilinə ehtiram göstərməyə səsləmişdir. 

Alim bu fəaliyyətləri nəzərdən keçirərək göstərir ki, o vaxtlar Heydər Əliyevin 

nüfuzu, işgüzarlığı, cəsarəti ölkəmizə müstəqillik əhvali-ruhiyyəsi vermişdir. 

Heydər Əliyev çox səmərəli yollarla respublikada milli ruhu gücləndirməyə 

çalışırdı: alimlərlə, yazıçılarla, ümumən ziyalılarla, fəhlələrlə görüşlərində, 

qurultay və konfranslarda, yubiley təntənələrində çıxışlarında bu ideya, bir 

qayda olaraq özünü hiss etdirirdi. Milli dilə, milli dilin tətbiqi işinə rəvac  

verməsi  müstəqillik  toxumları idi.  Müəllif  daha  sonra fikrinə  davam edərək 

yazır: “Minlərlə gənclərin təhsil almaq üçün Sovet İttifaqının ən nüfuzlu ali 

məktəblərinə göndərilməsi müstəqil yaşayıb-yaratmaq üçün idi. Əslində tam 

müstəqilliyə hazırlıq idi. Bəli, o illərdə qeyri-rəsmi olsa da milli müstəqilliyə 

nail olmuşduq, tam müstəqilliyin isə toxumları səpilmişdi. Heydər Əliyev elə 

bil ki, qabaqcadan bu günləri görürdü, bu günlər üçün hazırlıq işləri görürdü”.  

  Müəllif fikrinə belə yekun vurur: “Qanunauyğundur ki, o zamanlar Heydər 

Əliyevin  təşəbbüsü  və  göstərişləri  ilə  təhsilə  göndərilən  gənclər  bu  gün 
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respublikamızın ictimai, siyasi, iqtisadi həyatında mühüm rol oynayırlar. 

Diqqəti çəkən mühüm cəhətlərdən  biri də budur ki, Heydər Əliyevin həyata 

keçirdiyi hər bir tədbirdə, onun hər bir qərar və sərəncamında vətən, xalq, 

millət təəssübkeşliyi özünü göstərir”.  

       Həmin qiymətli əsərdə Heydər Əliyevin milli dil siyasəti mövzusu xüsusi 

yer tutur. Bu kitabda  Heydər Əliyevin respublikada rəhbər vəzifədə işlədiyi  

dövrlərdə Azərbaycan dilinin qorunub saxlanması, inkişaf etdirilməsi, dövlət 

dili statusu alması yolundakı fəaliyyətləri geniş şəkildə tədqiq və təhlil 

edilmişdir. Bu istiqamətdə yazılmış  sanballı yazılardan biri də  “Milli dilə 

dövlət qayğısı” məqaləsidir. Qeyd edək ki, dil millətin əlamətlərindən, göstəri-

cilərindən biri, bəlkə də birincisidir. O göstərir ki, ancaq dili taleyin hökmünə 

buraxmaq olmaz, onun qayğısına qalmaq, ona kömək etmək, onu inkişaf etdir-

mək lazımdır. Bu işdə ziyalıların, yazıçıların, dili tədqiq edib öyrənənlərin, onu 

tədris edənlərin rolu olduqca böyükdür. Bütün bunlarla bərabər, dilə dövlət 

qayğısı lazımdır, dövlət başçılarının, xalqa rəhbərlik edənlərin qayğısı lazım-

dır. Həmin məqalədə müəllif göstərir ki, olan tariximizin üç dövründə belə 

qayğı olubdur.  

         Birinci, Şah İsmayıl Xətai dövründə. Bu böyük şah, həm də şair və ma-

arif xadimi Azərbaycan  dilinin dövlət dili səviyyəsində istifadə edilməsini 

praktik olaraq həyata keçirirdi. Sarayda Azərbaycan dili ümumi ünsiyyət vasi-

təsinə çevrildi, xarici ölkələrə diplomatik məktublar bu dildə yazılıb göndəri-

lirdi. Lakin bu proses sonralar davam etdirilmədi. 

       İkinci belə bir dövr 1918-1920-ci illər arasında Azərbaycan Demokratik 

Cümhuriyyətinin bərqərar olduğu dövrdür. Bu dövrdə «türk dili» adı ilə Azər-

baycan dili dövlət dili hüququ aldı, bütün cümhuriyyətdə ondan istifadə məsə-

ləsi qoyuldu, tədrisin, kargüzarlığın bu dildə aparılmasına yollar açıldı. İlk dəfə 

olaraq Azərbaycan dilində dövlət himni yarandı.  

       Nəhayət, üçüncü dövr gəldi. Müəllif ulu öndərin 1969-cu ildə respublika 

rəhbəri seçilməsi haqqında  yazır ki, bununla da sükunət buzu sındı. İctimai-

siyasi həyatın bütün sahələrində, iqtisadiyyatda, mədəniyyət, elm sahələrində, 

tədrisdə bir canlanma əmələ gəldi. Heydər Əliyevin ziyalılarla ilk görüşü 

Azərbaycan Dövlət Universitetində oldu. Azərbaycan dilinə dövlət qayğısı da 

elə buradan başlandı. Heydər Əliyev yığıncaqda Azərbaycan dilində nitq 

söylədi. O dövr üçün bu, görünməmiş bir iş idi. Bu, bir hadisəyə çevrildi, 

bütün respublikaya səs saldı. Sonra da onun Azərbaycan dilində çıxışları mün-

təzəm şəkil aldı. O vaxt heç kəsə demədi ki, nə üçün başqa dildə çıxış edirsən, 

demədi ki, niyə Azərbaycan dilini bilmirsən. Demədi ki, dilimizi sevməli və 

inkişaf etdirməliyik, onun qayğısına qalmalıyıq və s. Lakin öz praktik fəaliyyə-

ti ilə bunların hamısını dedi. Azərbaycan yazıçılarının qurultaylarında iştirak 

etdi, qurultayların tribunasından ana dilində danışdı. Ulu öndər 1970-ci ildə 

“Sovet türkologiyası” adlı ümumittifaq jurnalının Bakıda nəşr olunmasına nail 

oldu. 1974-cü ildə Heydər Əliyevin təşəbbüsü və razılığı ilə dörd cildlik “Müa-

sir Azərbaycan dili” dərsliklərinə görə altı nəfər Azərbaycan dili müəlliminə 

Dövlət mükafatı laureatı adı verildi. Bunun təkcə əməli əhəmiyyəti yox, həm 

də böyük siyasi əhəmiyyəti var idi. Bu, rus şovinizminə meydan oxumaq idi. 
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1978-ci ildə Azərbaycan Konstitusiyasında Azərbaycan dilinə dövlət dili kimi 

hüquq verildi. Bu, o dövrdə qəhrəmanlığa bərabər idi – Heydər Əliyevin qəh-

rəmanlığı idi. Bu, cəsarət tələb edirdi və xalqa, milli varlığa, ana dilinə mə-

həbbətdən irəli gəlirdi. Müəllif yazır:”Bu və digər tədbirlər nəticəsində Azər-

baycan dilinin mövqeyi möhkəmləndi, hörməti daha da artdı. Vəzifə sahibləri 

respublikanın birinci şəxsindən nümunə götürməyə başladılar” (3, s. 128).  

       Daha sonra müəllif yazır ki, bu proses Heydər Əliyevin sayəsində 1993-cü 

ildən yeni mərhələyə qədəm qoydu. Müstəqillik dövründə Heydər Əliyevin dil 

sahəsindəki xidmətlərindən bəhs edən müəllif göstərir ki, bu dövrdə Azər-

baycan dilinin tətbiq sahələrinin genişlənməsi, bu dilin ümumxalq dili kimi, 

hüququnun artması sahəsində daha ardıcıl və çoxcəhətli fəaliyyətə başlayaraq 

hər şeydən əvvəl, şəxsi nümunə göstərir, ən ali məclislərdə Azərbaycan dilində 

danışır, həm də natiqlik sənətinin bütün tələblərinə riayət edə-edə danışır. 

Onun hər şəraitə uyğun ifadə tonu var, hər məclisə uyğun söz seçmə qabiliyyə-

ti var. Söz düzümü, məntiqi ardıcıllıq, fikir aydınlığı, sərrastlıq onun nitqinin 

əlamətləridir. Heydər Əliyevin xarici ölkə başçıları və nümayəndələri ilə Azər-

baycan dilində danışmasının böyük siyasi əhəmiyyəti var. Bu, Azərbaycan 

dilinin beynəlxalq nüfuzunu daha da artırır (3, s. 128). 

       Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin 1996-cı il iyun ayının 18-də keçirilən 

geniş iclasındakı nitqində Heydər Əliyev demişdir: «Nazirlər Kabinetinin 

iclaslarında və başqa toplantılarımızda mən bizim rəhbər vəzifəli şəxsləri bir 

neçə dəfə xəbərdar etmişəm ki, müstəqil Azərbaycan Respublikasında dövlət 

dilimiz, ana dilimiz, Azərbaycan dili hər yerdə-bütün sənədlərimizdə, bütün 

iclaslarımızda, toplantılarımızda işlənməlidir... Amma eyni zamanda biz üç 

ildir ki, mən buraya gələndən, Azərbaycanda bu işə başlayandan həmin 

məsələləri dəfələrlə irəli sürmüşəm. Hesab edirəm ki, bu müddət bizim hər bir 

vəzifəli şəxsimiz üçün yetərlidir ki, Azərbaycan dilini öyrənsin, mənimsəsin. 

Ancaq nədənsə bəziləri hələlik bu barədə istənilən nailiyyəti əldə edə bilmə-

yiblər. Mən bu barədə hamıya bir daha müraciət edirəm və xüsusən rəhbər 

vəzifəli şəxslərdən tələb edirəm ki, onlar dövlət dilini öyrənmək üçün lazımi 

əlavə tədbirlər görsünlər və buna nail olsunlar. Bunu etmək lazımdır, hətta 

zəruridir. Heç kəs fikirləşməsin ki, sabah yenə də elə bir vəziyyət yaranacaq ki, 

Azərbaycan dili lazım olmayacaqdır. Azərbaycan dili həmişə lazım olacaq və 

onsuz yaşamaq mümkün olmayacaqdır» (3, s. 171). 

          Qeyd edək ki, Heydər Əliyevin fikirləri konkret mənada Azərbaycan dili 

haqqında deyilsə də, ümumiyyətlə millətin həyatında dilin rolunu müəyyən 

edir, ona görə də nəzəri dilçilik fikri kimi dilçilik elminə aid elmi tədqiqatlarda 

geniş şəkildə istifadə edilməkdədir. 
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                                                             РЕЗЮМЕ 

АЛИЯ МУСАЕВА 

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА ГЕЙДАРА АЛИЕВА  В  ИССЛЕДОВАНИЯХ ПРОФ. 

ЮСИФА СЕИДОВА 

Один из видных представителей филологической науки нахчыванского края  

профессор Юсиф Сеидов (1929 - 2013) является известным исследователем научного 

наследия великого лидера. Не случайно, Ю.Сеидов посвятил один том своих 15 томного 

сочинения научного наследия нашего великого лидера, который называется «Гейдар 

Алиев и славный путь демократии». В этой работе анализируется и изучается период 

политической деятельности великого лидера за 32 года. В статье, в книге озаглавленной 

«Пик гения», автор описал национальное единство нашей нации с самого первого дня, 

когда Г. Алиев пришел к власти в 1969 году и вел свою работу за независимость в духе 

национального духа. Одна из самых ценных статей в книге называется - «Стратегия 

государственности Гейдара Алиева». Известно, что стратегия государственности Г. 

Алиева началась в начале 1970-х годов.  Автор упоминает четыре основных 

направления стратегии национального лидера страны. Он показывает, что в годы 

независимости, благодаря Гейдару Алиеву, статус государственного языка 

Азербайджана  реализовывался не на словах, а на практике. Был принят закон об 

азербайджанском языке и переход на латиницу. С 2001 года 1 августа отмечается как 

День азербайджанского языка.   Все эти вопросы подробно освещены в нашей статьи. 

Ключевые слова: Гейдар Алиев, государственность, языковая политика, Юсиф 

Сеидов 

 

SUMMARY 

ALIYA MUSAYEVA 

HEYDAR ALIYEV'S  LANGUAGE POLITICS  in PROF.YUSIF SEYIDOV'S 

RESEARCHES 

      One of the prominent representatives of philology science of Nakhchivan land,  

professor Yusif Seyidov (1929-2013) is a well-known researcher of the great leader's scientific 

heritage. It is no coincidence that Y.Seyidov has devoted one volume of his 15 volumes to the 

study of the scientific heritage of our great leader, and called this book "Heydar Aliyev and the 

glorious way of democracy". This paper analyzed and investigated the political activity of 32 

years of the great leader. In his article titled "The Peak of genius", he talked about the work of 

Heydar Aliyev in the direction of independence for the  development of  national spirit, and 

national unity of our people from the very first day that he came to power in 1969. One of the 

most valuable articles in the book is "Heydar Aliyev's statehood strategy".  It is known that 

Heydar Aliyev's statehood strategy began in the early 1970s. The author outlined four main 

directions of the national leader's strategy of statehood, which was widely presented in the 

report.  It shows that in the years of independence, thanks to Heydar Aliyev, the status of the 

state language of the Azerbaijani language was practiced not in words but in practice, the state 

language law was adopted. The transition to Latin script began in 2001. Starting from 2001, 

August 1 began to be celebrated as the Day of Azerbaijani Language. All these issues are 

discussed in detail in our article 

Key words: Heydar Aliyev, statehood, language policy, Yusif Seyidov  
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MİLLİ DRAMATURGİYADA MƏZMUN VƏ FORMA MƏSƏLƏLƏRİ 

 

Ədəbi janrlar içərisində xüsusi formaya və daha sabit quruluşa malik  janrlardan biri 

də dramdır. Müasir dram nümunələri forma xüsusiyyətlərinə görə ilkin yaranmış antik yunan 

dramaturgiyası nümunələrindən bir o qədər də fərqlənmir. Çünki, dram istər bu gün, istərsə 

də qədimdə əsasən səhnə üçün yazılmış, onun tələbləri çərçivəsində yaranmışdır. Məqalədə 

keçid dövrü dramaturgiyanın ənənəvi və yeni təmayüllər əsasında inkişaf istiqamətləri 

araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: dram, ədəbi janr, tədqiqat, teatr, milli 
 

Yaşı min illərlə ölçülən dram janrının dünya ədəbiyyatında keçdiyi tarixi 

yola nəzər saldıqda görürük ki, bu janrın oxşar forma xüsusiyyətləri altında 

müxtəlif  məzmun və mahiyyət üzə çıxmışdır. Rus tədqiqatçısı Vladimir 

Lukov “Dünya dramaturgiyası” məqaləsində yazır ki, dram ədəbi prosesin 

ümumi qanunları ilə inkişaf etmir, o, öz tarixində ayrıca dövrlərə malikdir. 

Mənşəyini qədim Şərq mədəniyyətindən götürən dram Lukovun təsnifatına 

görə bu günə qədər on bir ayrı mərhələdən keçmişdir. Lukov bu tarixi yolda üç 

qızıl mərhələ müəyyənləşdirmişdir. Birinci qızıl mərhələ qədim Yunanıstanda 

Esxil, Sofokl, Evripid, Aristofan yaradıcılığı ilə, ikinci qızıl mərhələ İntibah 

dövrü Uilyam Şekspir, Lope de Veqa yaradıcılığı ilə, üçüncü qızıl mərhələ isə 

“Yeni dram” mərhələsi adlanıb, Q.İbsen, O.Uyald, D.B.Şou, Q.Hauptman, 

A.Strindberq, M.Meterlink yaradıcılığı ilə bağlanır. Azərbaycan ədəbiyyatının 

bədii və elmi yaradıcılığının görkəmli nümayəndəsi Elçin isə dünya 

dramaturgiyasının keçdiyi tarixi yolu daha konkret şəkildə göstərir. “Müasir 

dramaturgiyanın atası İbsendir, Şekspir baba, antik dramaturgiya bünövrədir” 

(2, s. 95). 

Dünya dramaturgiyasının keçdiyi uzun bir tarixi yolun bu qısa, lakin 

aydın mənzərəsi də onu deməyə əsas verir ki, bu janrın keçdiyi yol təkamül 

prosesi ilə xarakterizə olunmur. Yəni dramın tarixi dövrləşməsində onun 

inkişafından yox, hərəkətindən danışmaq mümkündür. Bu hərəkət digər 

janrlardan fərqli olaraq düzxətli trayektoriyaya malikdir. Yuxarıdakı 

təsnifatlardan da gördüyümüz kimi ilkin və sonrakı mərhələlərdə adı çəkilən 

dramaturqların adı bir-birinə müqayisədə uduzmur. Təsadüfi deyil ki, yuxarıda 

baxdığımız təsnifatların hər birində keyfiyyət yox, məzmun bölgüsü vardır. 

Diqqət  edək  ki,  Vladimir  Lukov  janrın  tarixi  dövrləşməsinin  hər  bir 

mərhələsini qızıl sözləri ilə, Elçin isə  bünövrə, baba,  ata kimi eyni çəkili 

sözlərlə ifadə etmişdir.  

 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 19.09.2019, qəbul edilib: 03.10.2019 
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Bu janrın ilkin mərhələsindən-antik yunan dramaturgiyasından günümüzə 

gəlib çatan nümunələr istər səhnə texnikasına, istərsə də teatral təbiətinə görə 

mükəmməldir. Sonrakı  mərhələlərdə onun inkişafından yox, qazandığı yeni 

məzmun çalarlarından, yeni baxış bucağından danışmaq mümkündür. Bu 

baxımdan rus ədəbiyyatşünası B.Kostelyanesin gəldiyi nəticə doğrudur: 

“Dramatik hərəkətin strukturu və forması hər dəfə dramdan öz bədii həllini 

tələb edən yeni problemlərin meydana çıxmasına uyğun olaraq tarixən 

dəyişmişdir” (7, s. 4). Demək, dramın forma və struktur  hərəkəti əslində elə 

məzmun hərəkətidir.  

Dram elə bir janrdır ki, o, ictimai həyatda gedən proseslərə daha çox 

yönəlir, ictimai-siyasi prosesləri özündə daha operativ və qabarıq şəkildə 

ehtiva edir. Bir xalqın teatr-dram sənətini onun ömür yolunu göstərən əyani bir 

salnamə hesab etmək olar. Yalnız tarixi mövzulu dramlar deyil, müasir 

mövzulu pyeslər də zaman keçdikcə həmin dövrdən bir mənbəyə çevrilir. 

Dramaturgiyanın aktiv və ictimai həyatda iştirakçı mövqeyi həmişə 

tədqiqatçılar tərəfindən vurğulanmışdır. Ayrı-ayrı tədqiqatçıların bu barədə 

qənaətlərinə diqqət edək: 

Rus araşdırmaçısı M.Qromova "Müasir dramaturgiya" məqaləsində 

yazır: "Müasir dramaturgiya və teatr incəsənətin bütün növlərindən daha ilkin 

olaraq əsrlər boyu cəmiyyətdə baş verən hadisələri və dəyişiklikləri sadəcə əks 

etdirmir, həm də onların həyata keçməsində az rol oynamır" (1, s. 41). 

Professor Nərgiz Paşayevanın gədiyi nəticə də bu baxımdan olduqca 

doğrudur:  “Dramaturgiya həmişə dövrlə, zamanla daha çox müttəfiq olan bir 

janrdır. Bu mənada “Azərbaycan dramaturgiyasının hər bir mərhələsi 

Azərbaycan ictimai  həyatının həmin dövrdəki mənzərəsini daha real əks 

etdirir” fikrinə haqq qazandırmaq olar” (8, s. 21). 

Professor Bədirxan Əhmədov dramın zaman və ictimai mühitlə əlaqələri-

ni çözərkən yazır: “Bütün epoxalarda həyatı, zamanı dərketmə və bədii 

düşüncədə  əksetdirmə digər janrlardan fərqli olaraq dramaturgiyada daha 

çətin, mürəkkəb, ziddiyyəti və ağrılı olub. Başqa sözlə desək, dramaturqdan 

cəmiyyət hadisələrinə daha tez və çevik reaksiya gözlənilir, insan yaşadığı 

həyatı həm də teatrda, səhnədə  daha tez görmək, özünə kənardan baxmaq, 

gülmək, yaxud faciəsini dərk etmək istəyir. Bu isə dramaturqdan zamana 

münasibət bildirməyi şərtləndirir, başqa sözlə desək, həkim insanın nəbzini, 

dramaturq isə zamanın və cəmiyyətin nəbzini tutmağa  məhkumdur” (4). 

Digər janrlar: məsələn, lirika cəmiyyəti çox vaxt bir subyektin daxili 

aləmindən müşahidə edirsə, nəsr təsvirlərə, düşüncələrə geniş yer verib, bədii 

təhlilləri daha çox bir subyektin şəxsiyyətinə yönəldirsə, dram strukturunun  

səhnə tələbləri çərçivəsində qurulması subyekti yox, məhz subyektləri bədii 

təhlilin mərkəzinə gətirir, oxucu-tamaşaçı diqqətini qazandırır. Rus tənqidçisi 

B.Kostelyanes “Dram nəzəriyyəsindən mühazirələr” kitabında janrın bu 

xüsusiyyətini belə ümumiləşdirir: “Lirik, epik, heykəltaraşlıq və rəssamlıqdan 

fərqli olaraq dramda obyektin təsvirində heç vaxt yeganə subyekt, xüsusi şəxs 

ola bilməz. Dram və həmişə onunla birgə olan teatr həmişə insanlararası  

münasibətlərin təsvirinə can atır” (7, s. 3-4). Demək, cəmiyyətdə gedən proses-
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ləri subyektin deyil, subyektlərin xarakterindən, düşüncəsindən keçirib bədii 

təhlillər verən dram janrı daha çox obyektiv yanaşmalara meyillənir. Bu janr 

cəmiyyətə özünə kənardan baxmaq, iştirakçısı olduğu hadisələrdə həm də 

müşahidəçi olmaq şansını verir. Dramın bir janr kimi bu hadisələri göstərmək 

imkanı böyük olduğu kimi, dramaturqun da onu göstərə bilmək istedadı böyük 

olmalıdır.  

Azərbaycan dramaturgiyasının keçdiyi tarixi yol əsasən  dörd  mərhələdə 

təsnif olunur: 

1) XIX əsrin sonu Azərbaycan dramaturgiyasının yaranması; 

2) XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan dramaturgiyasının inkişafı; 

3) Sovet dövrü dramaturgiyası; 

4) Müstəqillik illəri dramaturgiyası.  

Bu dövrlərin hər birində milli dramaturgiya nümunələri özünün forma və 

məzmun xüsusiyyətləri ilə bir-birindən fərqlənir. Bu fərqlərin hansı tarixi-

ədəbi şərtlərlə meydana çıxdığı məlumdur. Müəyyən tarixi-ədəbi şəraitdə 

dəyişən məzmun, həm də ortaya dəyişən forma qoymuşdur. Diqqət etsək, 

görərik ki, dramaturgiyamız XIX əsrin sonu Azərbaycan  dramaturgiyasının 

yaranması kimi xarakterizə etdiyimiz mərhələdə daha çox komediya janrına 

müraciət olunmuş, elə bircə o fakt yetərlidir ki, Azərbaycan   dramaturgiyası-

nın banisi Mirzə Fətəli Axundzadənin qələmə aldığı pyeslərin altısı da məhz 

bu janrdadır. Düzdür, bu dövrdə Azərbaycan dramaturgiyasında faciə janrı da 

yaranmışdır. Nəcəf bəy Vəzirovun yaradıcılığında "Müsibəti-Fəxrəddin" 

(1896), Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin "Dağılan-tifaq" (1896), "Bəxtsiz ca-

van" (1900) pyeslərinin yaranması janrın həyatında əlamətdar hadisə idi. Digər 

janrlarda pyeslərin yaranmasına baxmayaraq, bu dövrdə dramaturgiyanın ağır-

lıq mərkəzi komediya janrında mərkəzləşmişdi.   

 İkinci mərhələdə -XX əsrin əvvəllərində Hüseyn Cavid Azərbaycan 

mənzum dramaturgiyasını yaratmış və yüksək mərhələyə qaldırmışdır. Əbdür-

rəhim bəy Haqverdiyevin, Məmməd Səid Ordubadinin, Süleyman Sani Axun-

dovun yaratdığı pyeslər dramaturgiyamızı daha da zənginləşdirmişdir. Dahi 

Üzeyir Hacıbəyovun musiqili komediyaları və operaları Azərbaycan teatrının 

və dram sənətinin inkişafında yeni mərhələ açmışdır. Ancaq müxtəlif janrda 

yaranan dramaturgiya nümunələri içərisində tragikomediyanın yaddaşı daha 

güclüdür. Diqqət edək ki, həmin dövrün ən yaxşı əsərləri hesab olunan 

"Ölülər" və "Anamın kitabı" məhz bu janrdadır. 

Sovet dövründə isə komik forma və məzmun öz hegemonluğunu itirmiş,  

dram aparıcı janr funksiyasını öz üzərinə almışdır. Fikrimizcə, bu heç də 

bolşevik ideologiyasının sovet cəmiyyətində komik və tragik situasiyaların 

varlığını inkar etməsi ilə bağlı deyildi. Bu inzibati təsirlərdən daha çox ictimai 

həyatda baş verənlərin qanunauyğun, məntiqi nəticəsi idi. XIX əsrin sonu və 

XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan dramatugiyasında əksəriyyət komik situasiyalar 

cahilliklə, elmsizliklə bağlıdır, əsərin əsas ideoloji xətti maariflənməyə xidmət 

edir. Sovet dövründə isə kütləvi maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçi-

rilməsi, elmsizlik əleyhinə mübarizənin siyasi şüara, inzibati tədbirə çevrilməsi 

cahillik mövzusunu bədii-komik plandan çıxardı. Hər hansı bir mövzunun da 
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bu bədii plana daxil olması isə ideal cəmiyyət quruculuğunu iddia edən və 

ədəbiyyatdan bu absurd iddianın təbliğini tələb edən rejimin maraqlarına 

uyğun gəlmirdi. Cəmiyyətin tragik və yaxud komik bədii təhlilləri kütləni 

inandırmaq işində əngələ çevrilə bilərdi. B.Əhmədov yazır: "Hər şeyin 

sosialist inqilabının bədii inikasını yaratmağa  və yaşatmağa yönəldiyi bir 

zamanda klassik janrlar olan faciə və komediyaya yer qalmır. Bu mərhələdə 

faciə ilə komediya arasında olan digər janrların "bəxti açılır" (3, s. 55).  

Sovet erasının bitməsi ilə ictimai məzmun da yeniləndi. Yeni ictimai-

iqtisadi formasiyaya  keçiddə  sovet cəmiyyətinin sabit, sakin həyatını  anarxist  

bir durum əvəz etdi. Yaşar Qarayev yazır: “Çaşqınlıq, namüəyyənlik, kor 

stixiya, kütləvi başıpozuqluq dövründə fəlsəfəni populizm, əxlaqı  və etikanı 

erotika, milli heysiyyəti bazar haqq-hesabı əvəz etdiyi kimi, teatrın sivil sənət 

çeşidlərini də özü teatra çevrilən həyatın qaba, küçə, meydan, bazar tamaşaları 

əvəz edir” (5, s. 4). Yaşar Qarayevin bu təsvirində doxsanıncı illərin ictimai 

məzmununu görmək çətin deyil. Təbii ki, belə bir şəraitdə sovet 

dramaturgiyası yalnız tarixi dönəmcə deyil, həm də üslubca öz ömrünü başa 

vurmalı idi.  

Müasir ədəbiyyatşünaslığımızda dramatik janrların ən görkəmli tədqiqat-

çılarından professor Aydın Dadaşov “Müstəqillik dövrünün dramaturgiyası” 

araşdırmasında keçid dövründə sosrealizmin öz yerini modernist estetikaya 

verməsini tamamilə təbii və qanunauyğun bir hadisə kimi şərh edir. 

“Müstəqillik dövrünün dramaturgiyasını nəzərdən keçirməklə formalaşmaqda 

olan  demokratiyanın diqtə etdiyi, senzuranın ləğvindən yaranan liberallıq 

mühiti hesabına sosrealizmin tədricən aradan çıxdığının və modernizmin 

bərqərar olmasının şahidi oluruq” (1, s. 205). 

Cəmiyyətin az qala birdən-birə yüz səksən dərəcə dəyişmiş siması köhnə 

qəliblərə yerləşə bilməzdi, yeni şərait yeni dramaturji məzmun, konflikt və 

qəhrəman tələb edirdi. Yeni məzmun isə yeni forma axtarırdı. Akademik 

İ.Həbibbəyli yazır ki, Ədəbiyyatımızın müasir mərhələsi həmçinin dramaturgi-

ya və teatrın da uğurlu axtarışları ilə əlamətdardır. Müstəqillik dövrü Azərbay-

can dramaturgiyasının inkişafını klassik dramaturgiya və modern teatr estetika-

sının vəhdəti şərtləndirir. Akademikin bu qənaətləri prosesin ümumi nəticələri-

ni əks etdirir. Amma bu nəticələrə gedən yolda axatrışlar bəzən uğursuz 

nəticələr ortaya qoymuşdu.  Bu uğursuzluğun əsas məqamları yeni dramın 

yalnız yeni məzmun kimi  dərkində müşahidə olunurdu.  

Yeni dramaturgiyanın yaranması üçün dramaturji strukturda yalnız məz-

mun deyil, forma dəyişikliklərinin də edilməsi vacib idi. Artıq müasir tələb  

dramaturgiyaya köhnə forma ilə səhnə ömrü yaşamaq şansı vermirdi. Yeni tea-

tr nəinki müasir dramaturgiya qarşısında yeni forma və məzmun tələbi qoyur, 

hətta klassikanı belə yeni biçimdə, müasir publika tələbləri çərçivəsində səhnə-

yə çıxarırdı. 

Müstəqillik dönəmində milli dramaturgiyamızın bədii strukturu yenilən-

di. Bunaqədərki mərhələlərdə dramın hərəkət xətti məzmun dəyişikliyi prosesi 

ilə müşayiət olunmuşdusa, müstəqillik dönəmində bu prosesə həm də forma 

dəyişikliyi qoşulmuşdu. Sovet dramı XIX  əsr və XX əsrin əvvəllərində yaran-
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mış dramdan öz məzmununa görə əsaslı şəkildə fərqlənirsə də, formasına görə 

isə demək olar ki, fərqlənmir. Müstəqillik illərinin dramaturgiyası isə özünəqə-

dərki dramaturgiyadan həm məzmununa, həm də formasına görə əsaslı şəkildə 

fərqlənir.  

Müasir Azərbaycan dramaturgiyasının forma-məzmununa dair apardığı-

mız bu araşdırmadan belə qənaətə gəlmək olar ki, müstəqillik dövrü ədəbi 

mühiti dramaturgiyaya yeni məzmun təqdim etdi. Milli dramaturgiyamız öz 

inkişaf yolunda heç vaxt olmadığı kimi qəti dönüşlər, inqilabi dəyişikliklər 

yaşadı, yeni dramaturji struktur formalaşdı.  
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РЕЗЮМЕ 

ЛЕЙЛА АЛЛАХВЕРДИЕВА 

ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ ФОРМЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ДРАМАТУРГИИ 

Среди литературных жанров драматический обладает особой формой и более 

стабильной структурой,чем остальные. Современные образцы драмы по форме и 

особенностям не очень сильно отличаются от первоначальных образцов античной 

драматургии. Потому что, драматургические произведения как сейчас, так и в древности 

написаны в основном для сцены, в пределах её требований. В нашей статье исследованы 

традиционные и инновационные направления развития драматургии переходного 

периода.  

Ключевые слова: драматургия, литература, жанры, исследование, театр 

 

SUMMARY 

LEYLA ALLAHVERDIYEVA 

THE ISSUES OF CONTENT AND FROM IN NATIONAL PLAYWRITING 

Among literary genres, drama is one ofthe genresthat has a speical shape and a more 

stable structure. Contemporary examples of drama do not differ much by their from and 

features from the examples originally created on the basis of  ancient Greek dramaturgy. 

Because, not only today but also in the past dramatical works have been written for the stage, 

were created due to its demands. The article explores the ways in which transitional 

dramaturgy develops on the basis of traditional and new trends. 

Key words: drama, literary genres, research, theatre 
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17 NOYABR – ÜÇRƏNGLİ BAYRAĞIMIZIN ƏBƏDİ QAYIDIŞ GÜNÜ 

 

Məqalədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağının Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında Dövlət bayrağı kimi qəbul olunmasından bəhs olunur. Qeyd edilir ki, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 1990-cı ilin 17 noyabrında keçirilən birinci 

sessiyasında iclasa sədrlik edən deputat Heydər Əliyevin təklifi ilə Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət bayrağı kimi 

qəbul edilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun 17 

noyabr 2014-cü ildə imzaladığı Sərəncamla hər il həmin gün – noyabrın 17-si Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Dövlət bayrağı günü kimi qeyd edilir. 

Açar sözlər: Azərbaycan, Naxçıvan, bayraq, Dövlət bayrağı, Bayraq Meydanı 
 

Dünya tarixinə, o cümlədən onun tərkib hissəsi kimi Azərbaycan 

dövlətçilik tarixinə nəzər salarkən aydın olur ki, qədim dövrlərdən başlayaraq 

hər bir tayfanın, tayfa ittifaqının və dövlətin özünəməxsus bayrağı olmuşdur. 

Xalqın şərəfli, müstəqilliyinin və azadlığının simvolu olan bayrağa dinimiz də 

hörmət və ehtiramla yanaşmış, ona müqəddəs bir dəyər vermiş, hörmət 

bəsləmişdir. Hələ islamiyyətin ilk dövrlərində, islam peyğəmbərinin sağlığında 

baş verən müharibələrdə orduda bayraqdan istifadə olunur, buna böyük önəm 

verilirdi. İslam tarixinin ən böyük müharibələrindən olan Xeybər döyüşündə 

bayrağı Həzrəti Əliyə Məhəmməd peyğəmbər vermişdi. İslam ordusu ilə 

bizanslılar arasında 629-cu ildə baş verən Mütə döyüşündə müsəlmanların 

komandanı Həzrəti Zeyd idi. Ordunu Mədinə şəhərindən yola salarkən Həzrəti 

Məhəmməd bayrağı Zeydə vermiş və demişdi ki, əgər şəhid olarsan, bayrağı 

Cəfər alacaq. Döyüş zamanı Zeyd şəhid olmuş, peyğəmbərin tapşırığına əsasən 

bayrağı Cəfər götürmüşdü. Döyüş zamanı sağ əli düşmən tərəfindən kəsilən 

Cəfər bayrağı sol əli ilə tutmuşdu. Sol əli də kəsilməsinə baxmayaraq Cəfər 

onu buraxmamış, iki qolu arasına alaraq uca tutmuş, şəhid olana qədər 

bayrağın yerə düşməsinə imkan verməmişdi (7, s. 222).  

Göründüyü kimi xalqın namus və şərəfinin nişanəsi olan bayrağa islam 

dini çox böyük önəm verir. Tarixdən məlumdur ki, 1804-1813-cü illərdə baş 

vermiş birinci və 1826-1828-ci illərdə baş vermiş ikinci Rusiya-İran müharibə-

sinin nəticəsi olaraq Azərbaycan dövlətçiliyinə son qoyulmuş, Şimali Azər-

baycanda Rusiya müstəmləkəçiliyi dövrü başlanmışdır.  

Bu vəziyyət 1918-ci ilə qədər davam etmişdir. Məlum olduğu kimi Ru-

siyada 1917-ci ilin fevralında baş verən burjua-demokratik inqilabı nəticəsində   
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çarizm devrilmiş, həmin ilin oktyabrında baş verən inqilab isə bolşeviklərin 

hakimiyyətə gəlməsi, sovet hakimiyyətinin qurulması ilə nəticələnmişdi. 

Rusiya imperiyasının dağılması ilə yaranan böhranlı vəziyyətdən istifadə 

edərək imperiyaya daxil olan bir sıra xalqlar özlərinin müstəqil dövlətlərini 

yaratdılar. Belə xalqlardan biri də Azərbaycan xalqı oldu. 28 may 1918-ci ildə 

Azərbaycanın bir sıra görkəmli insanları Tiflisdə Azərbaycanın müstəqilliyini 

elan etdilər və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini yaratdılar. Bundan sonra yeni 

yaranan bu dövlətin rəmzlərini, atributlarını yaratmaq məsələsi gündəliyə 

çıxarıldı. Fətəli xan Xoiskinin rəhbərlik etdiyi Nazirlər Kabineti 1918-ci ilin 

iyun ayında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağının qəbul edilməsi 

haqqında qərar qəbul etdi. Bu bayraq üzərində ağ aypara və səkkizguşəli ulduz 

olan qırmızı rəngli qumaşdan ibarət idi. Əslində bu bayraq XVIII əsrin 

sonundan XIX əsrin ortalarınadək Osmanlı imperiyasının bayrağı olmuşdur. 

9 noyabr 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Kabine-

tinin sədri  Fətəli xan Xoiski dövlətin yeni bayrağının qəbul edilməsi haqqında 

qərar qəbul etdi. Qərara əsasən üzərində ağ rəngli aypara və səkkizguşəli ulduz 

olan bayraq üç rəngdən (mavi, qırmızı, yaşıl) ibarət parçadan yaradıldı. Bayra-

ğı təşkil edən bu rənglərin hər birinin öz mənası vardır. İdeya müəllifi 

görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri Əli bəy Hüseynzadə olan bayraqda mavi 

rəng türkçülüyü, qırmızı rəng müasirliyi, yaşıl rəng isə islamçılığı ifadə edirdi. 

Azərbaycanın görkəmli dramaturqu Cəfər Cabbarlı Azərbaycan bayrağına həsr 

etdiyi  şeirində onu belə vəsf etmişdir: 

  Buraxınız, seyr edəyim, düşünəyim, oxşayayım, 

  Bu sevimli üç boyalı, üç mənalı bayrağı. ... 

Bu ay, ulduz, boyaların qurultayı nə demək?  

Bizcə belə söyləmək! 

Bu göy boya, Göy Moğoldan qalmış bir türk nişanı,   

Bir türk oğlu olmalı! 

Yaşıl boya islamlığın sarsılmayan imanı, 

Ürəklərə dolmalı! 

Bu al boya azadlığın, təcəddüdün fərmanı,  

Mədəniyyət bulmalı! (8). 

Ancaq təəssüf ki, bu bayraq uzun müddət yaşaya bilmədi. Məlum 

olduğu kimi 1920-ci ilin aprelin 27-dən 28-nə keçən gecə Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti hökuməti hakimiyyəti bolşeviklərə təhvil verməyə məcbur oldu. 

Beləliklə, Azərbaycanda sovet hakmiyyəti quruldu. Bolşeviklər hakimiyyəti 

təhvil alarkən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə toxunulmayacağına, ordunun 

saxlanmasına, Cümhuriyyət rəhbərlərinin təqib olunmayacağına və s. bu kimi 

məsələlərə söz versələr də, sözlərinin üstündə durmadılar. Həmin vaxt digər 

sahələrdə olduğu kimi Azərbaycanın dövlət rəmzləri, o cümlədən bayrağı, 

gerbi, himni də aradan qaldırıldı, qadağan edildi və sovet quruluşuna uyğun 

yeniləri ilə əvəz edildi. Bu vəziyyət sovet hakimiyyətinin Azərbaycanda 70 

illik hakimiyyəti dövründə davam etdi. Həmin dövrdə Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin dövlət rəmzləri xalqa unutduruldu. Ona görə də sovet 

dövründə yaşayan gənc nəslin bu rəmzlər haqqında heç bir məlumatı yox idi.  
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1988-ci ildə ermənilər tərəfindən ortaya atılan Dağlıq Qarabağ problemi 

Azərbaycan xalqına fəlakətlər gətirdi, böyük qırğınlar törədildi, çoxlu insanlar 

qətlə yetirildi. Azərbaycanlılar Qərbi Azərbaycandan, özlərinin tarixi 

torpaqlarından son nəfərinədək qovuldu. Belə bir şəraitdə Azərbaycan xalqının 

böyük oğlu, həmin vaxt Moskvada yaşayan Heydər Əliyev 20 iyul 1990-cı ildə 

Bakıya gəldi. Ancaq Azərbaycan hakimiyyət orqanları tərəfindən Bakıda 

yaşamasına maneələr yaradıldığı üçün o, 22 iyul 1990-cı ildə doğulub boya-

başa çatdığı Naxçıvan şəhərinə gəldi.  

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Naxçıvana gəlişi elə bir dövrə 

təsadüf edirdi ki, həmin vaxt Azərbaycan SSR Ali Sovetinə və Naxçıvan 

MSSR Ali Sovetinə seçkilərə hazırlıq gedirdi. Hələ o zaman Azərbaycanın 

nicatını böyük şəxsiyyət Heydər Əliyevdə görən naxçıvanlılar onu sevinclə 

qarşıladılar. Babək rayonunun Nehrəm kəndinin əhalisi 34 №-li Nehrəm seçki 

dairəsindən Azərbaycan SSR Ali Sovetinə, Naxçıvan şəhərinin əhalisi isə 2 №-

li Naxçıvan şəhər M.F.Axundov adına seçki dairəsindən Naxçıvan MSSR Ali 

Sovetinə Heydər Əliyevin namizədliyini irəli sürdü (4, s. 44-45). 30 sentyabr 

1990-cı ildə keçirilən seçkilərdə Heydər Əliyev hər iki ali qanunvericilik 

orqanına deputat seçildi (3, s. 35). 

 17 noyabr 1990-cı ildə Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin ilk sessiyası 

keçirildi. Sessiyanın birinci iclasına sədrlik ağsaqqal, təcrübəli deputat kimi 

görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevə tapşırıldı. Sessiyanın qərarı ilə 

Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adından Sovet Sosialist 

sözləri çıxarıldı. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin adı 

dəyişdirilərək Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi adlandırıldı. 

Sessiyanın gündəliyinə daxil olan məsələlərdən biri də Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Dövlət rəmzləri məsələsi idi. Düşünürəm ki, bu məsələ ilə 

əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin birinci sessiyasının 

steneqramından iclasa sədrlik edən Heydər Əliyevin fikirləri oxucular üçün 

maraqlı olar: “Gündəlikdə Naxçıvanın və o cümlədən Azərbaycanın dövlət 

rəmzləri, birinci növbədə bayraq məsələsi durur. ...üç təklif var: biri odur ki, 

Azərbaycanın Milli bayrağı Naxçıvanda qaldırılsın və Azərbaycanın Ali 

hakimiyyət orqanı qarşısında bu bayrağı qəbul etmək məsələsi qoyulsun. 

İkincisi, bu gün qərar qəbul eləyirik və Azərbaycanın ali hakimiyyət orqanı 

qarşısında məsələ qaldırırıq ki, onlar Azərbaycanın Dövlət rəmzlərinə 

baxsınlar. Üçüncüsü də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qərarı 

ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli milli bayrağını Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Dövlət bayrağı kimi qəbul edirik və Azərbaycanın Ali 

hakimiyyət orqanına bunu çatdırırıq. Eyni zamanda Azərbaycanın Ali 

hakimiyyət orqanı qarşısında məsələ qoyuruq ki, Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət rəmzləri haqqında qərar qəbul etsin.  

Mən çox dərin fikirləşdim və bir az da müzakirə elədim. Mən bu 

fikirdəyəm ki, üçüncü təklifi həyata keçirək və bununla da məsələni qurtaraq. 

Etirazınız yoxdu ki? Yoxdur” (5, s. 127).  

Beləliklə, iclasa sədrlik edən Heydər Əliyevin təklifi ilə Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı deputatlar tərəfindən Naxçıvan Muxtar 
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Respublikasının Dövlət Bayrağı kimi qəbul edildi. Ulu öndər Heydər Əliyevin 

diktəsi ilə yazılmış, deputatlar tərəfindən bir səslə qəbul edilmiş və iclasın 

sədri kimi görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin imzası ilə təsdiq edilmiş 

qərarda bu barədə deyilirdi: “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi 

qərara alır:  

1. İlk Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli Dövlət bayrağı 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət bayrağı kimi təsis edilsin.  

2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının digər Dövlət rəmzi – Dövlət 

himni və gerbi haqqında məsələ öyrənilib Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin müzakirəsinə verilsin.  

3. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli Dövlət bayrağının, 

bütövlükdə Azərbaycan SSR-in Dövlət rəmzi kimi təsis edilməsi məsələsi 

qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında Azərbaycan SSR Ali Sovetindən xahiş 

edilsin” (5, s. 131).  

Qərar qəbul edildikdən sonra üçrəngli bayraq təntənəli şəkildə 

sessiyanın keçirildiyi salona gətirildi. Bu həmin dövr üçün çox gözlənilməz, 

sensasiyon bir qərar idi. Çünki həmin vaxt hələ SSRİ kimi nəhəng bir dövlət 

mövcud idi. Onun süqutuna hələ 13 ay var idi. Azərbaycan öz müstəqilliyini 

bərpa etməmişdi. Bu hadisə 11 ay sonra baş verəcəkdi. Bütün bunlara 

baxmayaraq ulu öndər Heydər Əliyev həyatı üçün ciddi təhlükələrin olmasına 

baxmayaraq bu və digər məsələləri gündəliyə gətirdi və onların qəbul 

olunmasına nail oldu. Azərbaycan xalqının siyasi həyatında çox mühüm 

əhəmiyyətli olan həmin qərarların altında Heydər Əliyevin imzası vardır.  

Beləliklə, bu sessiyada hələ Azərbaycanın da tərkibində olduğu SSRİ-nin 

mövcud olduğu dövrdə sovet bayrağından imtina edilib Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti bayrağının Dövlət bayrağı kimi qaldırılması, digər bu kimi 

taleyüklü qərarların qəbul edilməsi ilə Naxçıvanda Azərbaycan dövlətçilik 

ənənələrinin bərpa olunması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin əsası 

qoyuldu. Qəbul olunan bu qərarlar həm də ulu öndər Heydər Əliyevin 

müstəqillik yollarında atdığı ən mühüm addımlar kimi diqqəti cəlb edir. Bu 

qərarın qəbul edilməsindən bir neçə ay sonra, 5 fevral 1990-cı ildə Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Bayrağı kimi qəbul edildi.  

Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən, xüsusilə ümummilli lider 

Heydər Əliyevin 1993-cü ilin iyun ayında hakimiyyətə qayıdışından sonra 

Azərbaycanda Dövlət bayrağı ilə əlaqədar bir sıra mühüm tədbirlər həyata 

keçirildi. İlk öncə 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul olunan Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyasında bu bayraq dövlət bayrağı kimi təsbit edildi. 

Konstitusiyasının “Azərbaycan dövlətinin rəmzləri” adlanan 23-cü maddəsində 

bu haqda belə yazılmışdır: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı 

bərabər enli üç üfüqi zolaqdan ibarətdir. Yuxarı zolaq mavi, orta zolaq qırmızı, 

aşağı zolaq yaşıl rəngdədir və qırmızı zolağın ortasında bayrağın hər iki 

üzündə ağ rəngli aypara ilə səkkizguşəli ulduz təsvir edilmişdir. Bayrağın 

eninin uzunluğuna nisbəti 1:2-dir” (2). 
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Dövlət bayrağı ilə əlaqədar ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 

həyata keçirilən siyasi kurs Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Məhz bu siyasətin davamı olaraq 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 17 noyabr 2007-ci ildə 

Bakı şəhərində Dövlət Bayrağı Meydanı yaradılması haqqında Sərəncam 

imzaladı. Bundan az sonra 30 dekabr 2007-ci ildə Prezident İlham Əliyevin 

iştirakı ilə Meydanın təməli qoyuldu. Bundan sonra Azərbaycan Respublikası-

nın Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli 

bayrağının Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət bayrağı kimi qəbul 

edildiyi gün, yəni 17 noyabr 2009-cu ildə imzaladığı “Azərbaycan Respublika-

sının Dövlət bayrağı gününün təsis edilməsi haqqında” Sərəncamla 9 noyabr 

Azərbaycanda Dövlət bayrağı günü elan olunmuş (1), bu bayram ölkədə qeyri-

iş günü olan bayramların siyahısına daxil edilmişdir. 1 sentyabr 2010-cu ildə 

isə 3 hektar sahəni əhatə edən Dövlət Bayrağı Meydanının təntənəli açılışı və 

bayrağın qaldırılması mərasimi keçirildi. 9 noyabr 2010-cu ildə isə Dövlət 

Bayrağı Muzeyinin açılışı oldu. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov 22 

avqust 2014-cü ildə “Naxçıvan şəhərində Dövlət Bayrağı Meydanının və 

Muzeyinin yaradılması haqqında” Sərəncam imzaladı. Sərəncamdan irəli gələn 

vəzifələrə uyğun olaraq Naxçıvan şəhərinin ən uca yerində, geniş ərazidə 

Dövlət Bayrağı Meydanı və Muzeyi yaradıldı. Bayraq Meydanı mərkəzində 

inşa olunmuş, hündürlüyü 57 metr olan bayraq dirəyinin pyedeştalının altında 

yaradılan Muzey unikal quruluşa malik olub, səkkizguşəli ulduz formasında 

inşa edilmişdir. Bayrağın uzunluğu 20, eni 10 metrdir.                     

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov 

Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət 

Bayrağının rəsmi olaraq 1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Ali Məclisində qəbul olunmasını və bu günün dövlətçilik 

tariximizdəki əhəmiyyətini nəzərə alaraq 17 noyabr 2014-cü ildə “Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Dövlət Bayrağı haqqında” başqa bir Sərəncam 

imzaladı (6, 18 noyabr 2014-cü il). Sərəncama əsasən Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağının 1990-cı ildə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Dövlət Bayrağı kimi qəbul olunduğu gün, yəni 17 noyabr 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında Dövlət Bayrağı günü elan edildi. Bundan 

sonra hər il 17 noyabr Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Bayrağı günü 

kimi qeyd olunmağa başlandı.  

Sərəncamın imzalandığı gün, yəni 17 noyabr 2014-cü ildə Dövlət 

Bayrağı Meydanı və Muzeyinin açılış mərasimi oldu (6, 23 avqust 2014-cü il). 

Ali Məclis Sədrinin Sərəncamı ilə Dövlət Bayrağı Meydanının və Muzeyinin 

yaradılması Naxçıvan Muxtar Respublikasının siyasi və mədəni həyatında çox 

mühüm hadisə oldu. Dövlət Bayrağı Meydanının və Muzeyinin açılış 

mərasimində iştirak edən Ali Məclisin Sədri Vasif Talıbov çıxış edərkən bu 

hadisəni belə dəyərləndirmişdir: “Dövlətçilik tariximizdə mühüm yer tutan 

dövlət rəmzləri və bayraqlar bir tərəfdən nadir dövlətçilik irsinin varisləri kimi 

bizdə iftixar hissi doğurursa, digər tərəfdən Naxçıvanda mövcud olmuş qədim 
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dövlətlərin tarixini öyrənməyə də geniş imkanlar yaradır. Naxçıvan şəhərində 

yaradılan Dövlət Bayrağı Meydanı və Muzeyi bu baxımdan mühüm 

əhəmiyyətə malik olacaqdır” (6, 18 noyabr 2014-cü il).  

Açılış günündən etibarən Dövlət Bayrağı Meydanı və Muzeyi  Naxçıvan 

Muxtar Respublikası əhalisinin və şəhərə gələn yerli və əcnəbi qonaqların 

ziyarət yerinə çevrilmişdir. 

 Cəfər Cabbarlı üçrəngli bayrağımıza həsr etdiyi “Azərbaycan 

bayrağına” şeirini bu arzu ilə bitirmişdir: 

   Ürəyimdə bir dilək var, o da doğru kəsilsin, 

   O gün olsun bu göy bayraq Turan üstə açılsın (8). 

“Bayraq mənliyimdir, bayraq kimliyim, Bayraq – öz yurduma öz 

hakimliyim” - deyən Azərbaycanın xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə isə 

“Bayraq” şeirinin son misralarını bu arzu ilə yekunlaşdırmışdır:                    

                         Daim ucaldın! Savaş günündə, 

       Əsgər silahıyla səni tən görüm. 

       Yalnız zəfər çalmış şəhid önündə, 

       Səni alqış üçün əyilən görüm! (9).  
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РЕЗЮМЕ 

ГАДЖИФАХРЕДДИН САФАРЛИ 
17 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ВЕЧНОГО ВОЗВРАТА ТРЕХЦВЕТНОГО ФЛАГА 

 В статье рассказывается о признании флага Азербайджанской Демократической  

Республики  Государственным флагом в Нахчыванской Автономной Республике. 

Указывается, что на первой сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной 

Республики, проведенной 17 ноября 1990 года, по предложению, руководивщего 

собранием, депутата Гейдара Алиева, трехцветный флаг Азербайджанской Демократи-

ческой Республики был признан Государственным флагом Нахчыванской Автономной 

Республики. Указом, подписанным 17 ноября 2014 года председателем Верховного 

Совета Нахчыванской Автономной Республики, этот день–17 ноября, каждый год 

отмечается как День Государственного флага. 

Ключевые слова: Азербайджан, Нахчыван, флаг, Государственный флаг,  

Площадь Флага 
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SUMMARY 

HAJIFAKHRADDIN SAFARLI 

NOVEMBER 17th – ETERNAL RETURN DAY OF OUR THREE 

COLORED FLAG 

The article deals with the adoption of the flag of Azerbaijan Democratic Republic as 

State flag in Nakhchivan Autonomous. It is noted that the three colored flag of Azerbaijan 

Democratic Republic was adopted as State flag with the proposal of Haydar Aliyev, deputy 

who preside over a meeting in the first session of Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous 

Republic held on November 17th, 1990. Every year the same day – November 17th is 

celebrated as State flag day of Nakhchivan Autonomous Republic with the executive order 

dated November 17th, 2014 of Vasif Talibov, the chairman of Supreme Majlis of Nakhchivan 

Autonomous Republic.  

Key words: Azerbaijan, Nakhchivan, flag, State flag, Flag Square 
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XVIII ƏSRDƏ RUSİYANIN AZƏRBAYCAN SİYASƏTİNDƏ NAXÇIVANIN YERİ 
   

Məqalədə XVIII əsrdə Rusiyanın Cənubi Qafqazda həyata keçirdiyi işğalçılıq 

siyasətindən və bu siyasətin Azərbaycan bölgələrinə, xüsusilə Naxçıvana təsirindən bəhs 

edilmişdir. Qeyd edilmişdir ki, əgər XVIII əsrin əvvəllərində Rusiya Xəzərsahili vilayətləri əldə 

etmək istəyirdisə, həmin əsrin sonlarında bu planda artıq bütün Cənubi Qafqaz, o cümlədən də 

Azərbaycan torpaqları nəzərdə tutulurdu. XVIII əsrin ortalarından etibarən Azərbaycanın 

xanlıqlara parçalanması Rusiyanın bu siyasətini həyata keçirməsinə əlverişli şərait yaratdı. 

Nəinki ayrı-ayrı Azərbaycan xanlıqları arasında çəkişmələr, həmçinin xanlıqların daxilində 

baş verən qarşıdurmalar özü də bu işğalın gerçəkləşməsini asanlaşdırırdı. XVIII əsrin son 

rübündə belə qarşıdurmalar digər Azərbaycan xanlıqlarında olduğu kimi, Naxçıvanda da 

Rusiyanın öz işğalçılq siyasətini həyata keçirməsinə imkanlar açırdı. 1783-cü ildə 

Georgiyevski traktatının imzalanmasından sonra Rusiyanın Azərbaycan torpaqlarını işğal 

etmək istəyi daha da gücləndi. Artıq o Kartli-Kaxetiya çarlığını özünə bir dayaq nöqtəsi kimi 

götürmüşdü. Osmanlı dövləti və Qacarların müdaxiləsi, daxili qarşıdurmalar Naxçıvan 

xanlarını Rusiya ilə yaxınlaşmağa vadar edirdi. Bu isə Rusiya dövlətinin həmin əsrin 

əvvəllərindən başladığı siyasəti həyata keçirməyə münasib imkan yaradırdı.  Aparılan 

tədqiqatlardan belə aydın olur ki, Rusiyanın Cənubi Qafqazda işğalçılıq siyasətini həyata 

keçirməsində burada yaşayan xristian əhalinin böyük rolu olmuşdur. Lakin Ağa Məhəmməd 

şah Qacarın Naxçıvan xanlığını tutması XVIII əsrin sonunda Rusiyanın bu istəyini müəyyən 

müddətə gecikdirmiş oldu. 

Açar sözlər: Naxçıvan xanlığı, Rusiya, işğalçılıq siyasəti, yerli əhali, müharibə, 

strateji məqsədlər 
  

Slavyanların Azərbaycana hücumları hələ IX əsrin iknci yarısından 

başlamışdır. Hər dəfə qarət və qırğınlarla müşaiyət olunan bu hücumlar XI 

əsrin ortalarınadək davam etmişdir. XVII əsrdə rusların hücumları Rusiya–

Azərbaycan ticarət əlaqələrinə əngəl törədirdi. 1650-ci ildə Xəzərdə kazaklara 

qarşı qəti tədbir görmək üçün Səfəvi şahı II Abbasın Moskvaya xüsusi səfir – 

Məmmədqulu  bəyi göndərməsi bu hücumlarla əlaqəli idi (2, s. 493). Lakin 

həmin əsrin  ortalarında  rusların  Şimali  Qafqazda  Rusiya  dövlətinin  strateji  

məqsədlərinə xidmət edəcək qalalar tikməsi 1653-cü ildə Səfəvi hərbi hissələri 

ilə rus qoşunları arasında toqquşmanın baş verməsinə gətirib çıxardı ki, həmin 

münaqişə 1662-ci ilədək davam etdi. 1668-ci ildə Stepan Razinin Xəzərsahili 

vilayətlərə, o cümlədən Bakıya qarətçi yürüşü bu hücumların sonrakı illərdə də 

davam etdiyini göstərir (1, s. 245).  

XVIII əsrdə Rusiyanın Azərbaycan da daxil olmaqla Qafqazla bağlı siyasətin-

də yenə də bütövlükdə regionu işğal etmək bu dövlətin əsas hədəfi idi.  

 Həm iqtisadi, həm də hərbi-strateji baxımdan əhəmiyyətli mövqedə yer-

ləşməsi rus çarını bu torpaqları əldə etmək üçün şirnikləndirirdi. XVIII əsrin 
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əvvəllərində Səfəvilər dövləti getdikcə zəiflədiyi dönəmdə çar Rusiyası bu 

ölkəyə diplomatik nümayəndələr göndərməklə buradakı vəziyyəti nəzarətə 

götürmək üçün öz planlarını həyata keçirirdi. Elə həmin dövrdə I Pyotr 

Хəzərin cənub-qərb sаhilini və bu regiondа hərbi-siyаsi şərаiti öyrənmək üçün 

sərəncаm vermişdi. А.P.Volınskinin 1716-1718-ci illərdə Səfəvilər dövlətində 

səfirliyi məhz bu məqsədi güdürdü. Rəsmən А.P.Volınskiyə Səfəvi hökuməti 

ilə ticаrət müqаviləsi bаğlаmаq səlаhiyyəti verilmiş, Səfəvilər dövləti ərazisin-

də, o cümlədən onun inkişaf etmiş iqtisadi zonalarından biri olan Аzərbаycаnın 

ən mühüm ticаrət məntəqələrində rus konsulluq və vitse-konsulluqlаrı аçılmа-

sınа rаzılıq аlmаq tаpşırılmışdı. Lаkin onа keçdiyi yerləri diqqətlə öyrənmək, 

Хəzər dənizinə hаnsı çаylаrın ахdığını, hаnsı yerlərə qədər onlаrdа gəmi ilə 

üzməyin mümkünlüyünü, öz bаşlаnğıcını Hindistаndаn götürüb Хəzər dənizi-

nə tökülən çаylаrın olub-olmаdığını dəqiqləşdirmək bаrədə gizli tаpşırıqlаr dа 

verilmişdi (14, s. 230, 249; 7, s. 14). Xəzərsahili vilayətlərin işğalı ilə bağlı 

Rusiya öz böyük maraqlarını həyata keçirmək üçün Səfəfilər dövlətinin 

dağılması ərəfəsində hücumunu reallaşdırdı.  

Qeyd edək ki, XVIII əsrin əvvəllərində Rusiyanın Qafqazda işğalçılıq 

siyasətini həyata keçirmək istəyi o zaman hakimiyyətdə olmuş Rusiya çarı I 

Pyotrun (1682-1725) böyük siyasətinin bir hissəsi idi. Yəni o, öz vəsiyyətində 

Hindistanı əldə etmək üçün Qafqazın işğalını vacib saymaqla (10, s. 30) bu 

addımın əhəmiyyətini və çoxdan nəzərdə tutulduğunu göstərmişdir. Bu zaman 

Rusiyanın Səfəvi torpaqlarını, xüsusilə də Azərbaycanı tutmasında ermənilər 

daha çox canfəşanlıq edirdilər. Bu onların əsas planlarının bir hissəsi idi. Hətta 

işğal planını da tərtib edib I Pyotra təqdim etmişdilər. Azərbaycan torpaqlarını 

əldə etmək üçün I Pyotra təqdim edilən 18 bənddən ibarət xüsusi hərbi planda 

digər Azərbaycan bölgələri kimi Naxçıvana da geniş yer verilmişdi. Bu 

işğalçılıq planının 3-cü bəndində göstərilirdi ki, Şamaxıya daxil olan 10 min 

nəfərlik çar qoşunu 4 alaya bölünərək, 1-ci alay Gəncəyə, 2-ci Loriyə, 3-cü 

Qafana, 4-cü isə Naxçıvan üzərinə getməlidir. Bu planın 6-cı bəndi isə 

tamamilə Naxçıvanın işğalına aid idi (15, s. 87; 9, s. 107). Ermənilərin yeni 

torpaqlarda məskunlaşmaq üçün əvvəldən nəzərdə tutduğu bu planlar Rusiya 

çarının maraqlarını təmin edirdi. Yəni bu siyasətin həyata keçirilməsində 

Rusiya üçün lazım olan alətlərdən biri də ermənilər idi.  

Rusiya 1722-ci il avqustun 23-də heç bir müqavimət görmədən Dərbənd 

şəhərini tutmaqla Xəzərsahili vilayətlərin işğalına başladı (12, s. 37). 1723-cü 

ildə rus donanması Bakı limanına daxil oldu. Ciddi müqavimət göstərməsinə 

baxmayaraq Bakı qarnizonu çoxsaylı orduya və hərbi texnikaya malik olan 

düşmən hücumuna tab gətirmədi və bombardman nəticəsində şəhərdə baş 

verəcək yanğının, tələfatın qarşısını almaq məqsədilə qalanı yadelli işğalçılara 

təslim etməyə məcbur oldu. Beləliklə, 1722-1723-cü illərdə Azərbaycanın Xə-

zərboyu əyalətləri Rusiya tərəfindən işğal edildi. Lakin osmanlılarla müharibə-

yə girişmək istəməyən Rusiya tərəfi bir qədər götür-qoy etdikdən sonra 

Osmanlı imperiyasına bu bölgəni bölüşdürmək barədə müqavilə bağlamağı 

təklif etdi. Uzun danışıqlar və mübahisələrdən sonra tərəflər Səfəvi irsini 

bölüşdürmək barədə razılığa gəldilər. 1724-cü il iyulun 12-də İstanbulda Rusi-
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ya ilə müqavilə imzalandı. Həmin müqaviləyə əsasən Osmanlı tərəfi Rusiyanın 

işğal etdiyi Xəzərboyu əyalətləri "Səfəvilər dövləti tərəfindən Rusiyaya güzəşt 

edilmiş kimi" təsdiq etdi. Rusiya tərəfı isə öz növbəsində Osmanlı tərəfindən 

Qərbi Qafqazın və Cənubi Azərbaycanın işğalına etiraz etməyəcəyini bildirdi 

(17, s. 330, 333). Müqavilədən sonra Səfəvilər dövlətinin ərazisi Rusiya və 

Osmanlı dövlətləri tərəfindən bölündü. Beləliklə, XVIII əsrin 20-ci illərinin 

əvvəllərində az bir qism Səfəvi torpaqları (Astarabad, Mazandaran və Gilanın 

bir hissəsi) istisna olmaqla, Azərbaycanın Xəzərsahili vilayətləri Rusiya, digər 

əraziləri Osmanlı dövləti tərəfindən işğal edildi. Bu zaman Naxçıvan Osmanlı 

imperiyasının tutduğu əraziyə daxil idi. Qeyd edək ki, hər iki dövlətin Səfəvi 

torpaqlarını bölüşdürməsində əsas məqsədlərindən biri bu torpaqlara sahib 

olmaq idisə, digəri daha gəlirli sahə olan ticarət yollarına nəzarəti əldə etmək 

idi. Bu zaman Naxçıvan iqtisadi əlaqələrin və ticarət yollarının əhəmiyyəti 

baxımından hər iki dövlətin diqqətini çəkməyə bilməzdi. Yalnız Xəzərsahili 

vilayətləri tutması o demək deyildi ki, Rusiyanın Naxçıvan bölgəsini də işğal 

etmək istəyi olmamışdır. Bu zaman ermənilərin I Pyotra təqdim etdiyi işğal 

planından da aydın görünür ki, Rusiya tərəfindən tutulması planlaşdırılan 

yerlərdən biri də Naxçıvan olmuşdur. Lakin onsuz da uzun sürməyən bu işğal 

müddətində Rusiya bu planın həllinə tam nail ola bilməmişdi. Amma 

osmanlılar tərəfindən tutulan Azərbaycan bölgələrində Osmanlı dövləti əleyhi-

nə çıxışların baş verməsində qeyri-müsəlmanların, xüsusilə ermənilərin əsas 

yer tutması özü də Rusiyanın işğal siyasətinin bir hissəsi idi. Bu haqda 

İ.P.Petruşevski göstərir ki, İstanbul sülhündən sonra Osmanlı hakimiyyəti 

altına düşmüş Cənubi Qafqazın xristian rayonlarında (əsərdə gürcülər yaşadığı 

ərazilər də nəzərdə tutulmuşdur) işğalçılara qarşı üsyanlar baş verdmişdi.  

Müəllif yazır ki, Davud bəyin rəhbərliyi ilə üsyankar ermənilər uzun müddət 

türk qoşunlarına qarşı Qafqazın, o cümlədən də sonradan məskunlaşdıqları 

Zəngəzur və Naxçıvan vilayətinin (burada ancaq Əylisin adı çəkilmişdir) çətin 

keçilən dağ dərələrində mübarizə aparmışlar. Hətta onlar 1730-cu ildə 

Ordubadda Osmanlı paşasını öldürmüş və buradakı türk qoşunları dağılmışdır  

(16, s. 333-334). Xristianların Osmanlı idarəçiliyinə qarşı üsyanları onların 

Rusiyanın işğal siyasətini açıq şəkildə dəstəklədiyini göstəriridi.  

XVIII əsrin birinci yarısında Rusiyanın Xəzəryanı vilayətlərdə hakimiy-

yəti 1735-ci ilədək, yəni Nadir xanın Gəncədə bağladığı müqavilə ilə sona çat-

dı. Bu zaman Naxçıvan Rusiya tərəfindən işğal edilməsə də, digər Azərbaycan 

bölgələri kimi, buranın da ələ keçirilməsi nəzərdə tutulurdu.  

Rəşt muqaviləsi (1732) və Gəncə traktatını imzaladıqdan (1735) sonra 

Rusiya Хəzərsahili vilayətləri Səfəvilər dövlətinə, yəni Nadir xana qaytardı (6, 

s. 19). Bundan sonra Rusiya Qafqazda istеhkam хətlərini tikməyə başladı (5, s. 

16). 

1747-ci ildə Nadir şahın süi-qəsd nəticəsində öldürülməsindən sonra 

Azərbaycanda yaranan xanlıqlardan biri də Naxçıvan xanlığı idi. Nadir şahın 

hakimiyyəti illərində yerli əhali o qədər çətinliklərə məruz qalmışdı ki, yeni 

yaranan xanlıqlar əhali arasında inamla qarşılanırdı. Lakin bu torpaqları işğal 

etmək istəyən qonşu Rusiya, İran və Osmanlı dövlətləri onların bir-birilə 
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qarşıdurmasından istifadə edib öz planlarını həyata keçirməyə çalışırdılar. 

XVIII əsrin ikinci yarısında, xanlıqların hakimiyyəti dövründə yenə də Rusiya-

nın Qafqaz siyasəti davam etməkdə idi.   

Nadirin ölümündən sönra Kəngərli tayfasının başçısı Heydərqulu xan 

Naxçıvan hakimi Ağa Həsəni idarəçilikdən uzaqlaşdırıb özünü Naxçıvan 

xanlığının müstəqil hakimi elan etdi. Naxçıvan xanlığı iqtisadi və hərbi 

imkanlarına görə, digər xanlıqlardan o qədər də fərqlənmirdi. Öz hakimiyyətini 

gücləndirmək və işğalçılardan müdafiə olunmaq üçün Heydərqulu xan daha 

qüdrətli sayılan xanlıqlara arxalanmaq qərarına gəldi. Bu məqsədlə XVIII əsrin 

50-ci illərində o, Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xanla görüşdü. 1752-ci 

ildə Qarabağ xanının ən güclü rəqiblərindən sayılan Şəki xanına qarşı yürüşdə 

gəncəli Şahverdi xan, qaradağlı Qasım xan, irəvanlı Hüseyn xan, xoylu Əhməd 

xan  ilə birlikdə Heydərqulu xan da iştirak edirdi (4, s. 15). Bu hücum 

məğlubiyyətlə bitdikdən sonra Heydərqulu xan Naxçıvana qayıdaraq xanlığı 

möhkəmləndirmək üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirdi. Onun ölümündən 

sonra (1763/64) Naxçıvan xanlığı nisbətən zəiflədi. 1764-cü ildən, 1768-ci il 

istisna olmaqla, 1769-cu ilədək Heydərqulu xanın oğlanları Hacı Məhəmməd 

xan və Rəhim xan Naxcıvan xanı olmuşlar. 1768-ci ildə Heydərqulu xanın 

oğlu Şükrullah xan Naxcıvan xanlığını idarə etmiş və 1770-ci ildə yenidən 

hakimiyyəti ələ almışdır. Şükrullah xan 1768, 1771, 1777, 1779-cu illərədə də 

Naxcıvan xanlığının xanı olmuşdur. 1772-ci ildə Hеydərqulu хanın qardaşı 

Əliqulu хan hakimiyyətə gəldi. 1773-cü ildə isə onun qardaşı Vəliqulu xan 

hakimiyyəti devirib Naxcıvanın xanı oldu. O, 1773-1776 və 1778-ci illərdə 

Naxcıvan хanlığını idarə etdi. 1777 və 1779-cu illərdə Şükrullah хan yеnidən 

хanlıq taхtında oturdu. 1780-ci ildə Rəhim xanın oğlu Abbasqulu xan 

hakimiyyətə gəlmişdir. 1783-cü ildə Cəfərqulu xan (I Kalbalı xanın böyuk 

qardaşı) hakimiyyətə sahib oldu və 1784-cü ilin sonunadək Naxcıvana xanlıq 

etdi. 1785-ci ildə Naхcıvan fеodallarından biri olan Şükürəli xan hakimiyyəti 

öz əlinə kеcirdi (5, s. 76).  1787-ci ildə Cəfərqulu xan yеnidən xanlığı idarə 

etməyə başladı. 1787-ci ilin mayın əvvəlində Abbasqulu xan ikinci dəfə xanlıq 

taxtına sahib olsa da, I Kalbalı xan elə həmin ayda əldən-ələ düşüb dağılmağa 

üz qoymuş Naxcıvan хanlığında xanlıq taxtına sahib cıxdı. O, 1797-ci ilədək 

müstəqil Naxcıvan хanlığını məharətlə idarə etdi və xanlıq öz intibah dövrünü 

yaşadı. 1797-ci ildən 1801-ci ilədək Abbasqulu xan üçüncü dəfə yarım 

müstəqil Naxçıvan хanlığını idarə etməyə müvəffəq oldu (5, s. 81).  

Göründüyü kimi, bu illərdə xanlıqda tez-tez hakimiyyət dəyişiklikləri 

baş vermişdir. Bu isə xanlıqda siyasi sabitliyin pozulmasına, onun sosial-

iqtisadi baxımdan zəifləməsinə gətirib çıxarmış, qonşu Qarabağ, Xoy, İrəvan 

və s. xanlıqlar kimi, Rusiya dövlətinin yerlərdə siyasətini həyata keçirən 

Kartli-Kaxetiya çarlığının müdaxiləsinə məruz qalmışdır. Yəni, Rusiya XVIII 

əsrin ikinci yarısında da ermənilərdən və gürcü çarlığından bölgəyə qarşı təsir 

vasitəsi kimi istifadə etmişdir.  

Adları çəkilən xanlardan Abbasqulu və I Kalbalı xanların hakimiyyəti 

zamanı Rusiya dövlətinin təsirləri, bu dövlətə yardım üçün müraciətlər daha 

aydın şəkildə nəzərə çarpmaqdadır. Belə ki, XVIII əsrin 80-ci illərinin əvvəllə-
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rində İrəvan xanı Hüseynəli xanın, Qarabağ xanı İbrahimxəlil xanın, Kartli-

Kaxetiya çarı II İraklinin vasitəçiliyi ilə Kəngərli tayfasının nümayəndəsi 

Abbasqulu xan Naxçıvan xanlığının hakimi oldu (8, s. 46). Lakin Naxçıvanda 

Abbasqulu xanın əmisi oğlu Cəfərqulu xanı hakimiyyətə gətirmək istəyən 

xoylu Əhməd xan öz qoşunlarını Naxçıvan xanlığının sərhədlərinə yeritdi. 

Müqavimət göstərə bilməyəcəyini başa düşən və yerli əyanlar tərəfindən 

müdafiə edilməyən Abbasqulu xan Naxçıvanı tərk etməyə məcbur oldu. Özünə 

müvəqqəti olaraq Sisyanda sığınacaq tapdı. Lakin irəvanlı Hüseynəli xan 

hədələyici məktub göndərdiyinə görə Əhməd xan Naxçıvanı tuta bilmədi (3, s. 

59). İrəvan xanı Naxçıvan xanlığına özü sahib olmaq istəsə də bu da baş 

tutmadı. Xalqa ağır zülmlər edən Abbasqulu xan yenidən xanlıqda hakimiyyə-

tini bərpa etdi. Lakin xoylu Əhməd xan bu məsələni yenidən həll etmək üçün 

özünü İran şahı elan etsə də, rəsmən tanınmayan, ancaq bu vəzifəni icra edən 

Əlimurad xana müraciət etdi. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, 

Əlimurad xan hakimiyyət başına gəlməyə can atarkən və İranın rəsmi şahı 

olmadığı halda Azərbaycanın bir sıra xanlıqlarına tabe olmaq rəmzi kimi, 

onlardan girov və ya qiymətli daş-qaş tələb edirdi. Məsələ o yerə çatmışdı ki, 

Əlimurad xan hətta 1784-cü ildə Osmanlı dövlətinə qarşı kömək almaq və öz 

hakimiyyətini möhkəmləndirmək məqsədilə Moskvaya nümayəndə göndərmiş-

di. Öz nümayəndəsi Məhəmməd xana tapşırmışdı ki, göstəriləcək kömək 

əvəzində vaxtilə Rusiyanın tərkibində olmuş torpaqlardan savayı (yəni 

Xəzəryanı vilayətlərdən), “Qarabağ, Naxçıvan və İrəvan viləyətlərini” də 

Rusiya imperiyasına “güzəşt” etməyə hazırdır (13, s. 82). Əhməd xanın kömək 

üçün müraciəti Əlimurad xanın ürəyindən olduğu üçün tezliklə o Naxçıvana 

hərbi qüvvə göndərdi. Beləliklə, Əlimurad xan və Əhməd xanın qoşunlarının 

qarşısını ala bilməyən Abbasqulu xan, yenidən Naxçıvanı tərk etməyə və 

Tiflisə qaçaraq II İraklidən kömək istəməyə məcbur oldu. Cəfərqulu xan isə 

Naxçıvanda hakimiyyətə gəldi (8, s. 46).  

Abbasqulu xanın II İrakliyə sığınması ikincinin Rusiyanın işğalçılıq 

siyasətini həyata keçirməsinə əlverişli şərait yaradırdı. Bəzi hallarda isə Kartli-

Kaxetiya çarı II İrakli Georgiyevsk traktının şərtlərindən istifadə edərək öz 

əməllərini Rusiya hakimiyyətinin adı ilə pərdələyirdi. II İrakli Əhməd xana 

məsləhət görürdü ki, o, Abbasqulu xanla Cəfərqulu xan arasındakı münasibət-

lərə toxunmasın və Naxçıvanda baş verən hadisələrlə işi olmasın. Əks tədqirdə 

o, digər xanlar arasında öz nüfuzunu itirə bilər. Əslində isə II İrakli 

“uzaqgörənlik edib, ilk növbədə, xudpəsəndliklə öz torpaqlarını genişləndir-

mək barədə fikirləşirdi (3, s. 52). O, Rusiya hakim dairələrinə göndərdiyi 

məktublarının birində yazırdı: “...Belə hesab edirəm ki, Azərbaycana sahib 

olmaq Rusiya üçün əlverişlidir. Sonra isə həmin torpaqların bir hissəsini mənə 

güzəştə gedərsiniz”. II İrakli başqa bir məktubunda rus komandanlığından 

xahiş edirdi ki, “...Gürcüstanı ləzgilərin təhlükəsindən qurtarsın, Gəncədə, 

İrəvanda onun hakimiyyətini təsdiq etsin və Naxçıvanı da ona tabe etdirsin” 

(13, s. 86). Onun Azərbaycan torpaqlarını mənimsəmək üçün dəridən-qabıqdan 

çıxmasına baxmayaraq, nə Abbasqulu xan, nə də Azərbaycanın digər xanları 

onun xudpəsənd fikirlərini başa düşə bilmirdilər. Abbasqulu xan yenidən 
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Naxçıvan xanlığında hakim olmaq üçün II İraklinin köməyinə sadəlövhcəsinə 

inanır, Kartli-Kaxetiya çarlığı kimi, Rusiyanın himayəsində olmağı arzulayırdı. 

Bu haqda Abbasqulu xan Rusiyanın Gürcüstandakı qoşunlarının başçısı 

S.Burnaşevə yazmışdı: “Çar II İrakli ilə yaxınlıq edərək, imperator 

həzrətlərinin hakimiyyəti altında olmağı arzulayır və başqa xanları da belə 

addım atmağa çağırıram”. Abbasqulu xanın Rysiyanın qəyyumluğunu qəbul 

etmək arzusunu II İrakli general-poruçik Q.A.Potyomkinə xəbər vermişdi. 

“Dəhşətli qaçqın vəziyyətində olan naxçıvanlı Abbasqulu xan bizdən xahiş 

edir ki, biz ona öz mülkiyyətinə qayıtmağa kömək edək və o, imperatriçəyə 

tabe olacağını bildirir” (3, s. 63; 18). Təbbi ki, bu zaman Abbasqulu xanın 

gürcü çarlığı vasitəsilə Rusiyaya bu cür müraciət etməsi daha çox onun 

Naxçıvan xanlığında öz hakimiyyətini bərpa etmək arzusu ilə bağlı idi. 

II İrakli Abbasqulu xanın hakimiyyətini bərpa etmək üçün hərbi qüvvə 

ilə kömək etmək istədikdə, Rusiya ilə imzalanmış Georgiyevski traktatının 

məhdudlaşdırıcı şərtlərinə görə edə bilmədi. Lakin tezliklə bu Rusiyanın 

Gürcüstandakı nümayəndəsi Q.A.Potyomkinə çatdırıldı və o bu işə razı 

olduğunu bildirdi (8, s. 46-47). Bu isə Rusiyanın açıq-aşkar II İraklidən onun 

siyasətini həyata keçirməkdə bir vasitəçi kimi istifadə etdiyini göstərirdi. 

Kartli-Kaxetiya çarı Qarabağ xanı ilə birlikdə Naxçıvan xanlığı üzərinə hücum 

etmək istəsə də, bu işə Osmanlı dövləti mane oldu. Çünki Georgiyevsk traktatı 

bağlanmasından və Gürcüstana rus ordusunun gəlməsindən narahat olan 

Osmanlı sultanı yenidən Cənubi Qafqazın işlərinə qarışmağa başladı. Belə ki, 

Osmanlı dövləti müsəlmanların həmrəyliyinə arxalanaraq, Azərbaycan və 

Dağıstan hakimlərini ələ almağa, həmçinin qarabağlıların gürcülərlə ittifaqını 

pozmağa cəhd göstərirdi.  

Bu zaman erməni patriarxı İoni Qarabağ məlikləri ilə birlikdə Q.A.Pot-

yomkinə yazırdılar ki, Osmanlı nümayəndələri Kür çayı yanında azərbaycanlı-

lardan ibarət ordu yaratmağa və rus ordusunun qarşısını kəsməyə cəhd edirlər 

(13, s. 88). 

Azərbaycan xanlıqlarının Osmanlı dövləti ilə yaxınlaşması Rusiyanın 

bölgədə yeritdiyi siyasəti müvəffəqiyyətsizliyə uğradırdı. Bununla əlaqədar 

Rusiya dövlətinin hakim dairələri Qafqaz xəttində olan ordu komandanlığına 

tapşırmışdı ki, Azərbaycan xanlıqları ilə sakit, qayğıkeş və sülhsevər münasi-

bətdə olsunlar. Xanlara bildirsinlər ki, onlara dinclik və sakitliyi Rusiya dövləti 

verə bilər. Rusiya ilə etibarlı qonşuluq əsasında güclü himayəçi tapa bilərlər (3, 

s. 67). Amma əslində xanlıqların işğal edilməsini asanlaşdırmaq üçün onların 

arasında daimi gərginliyin qalması Rusiyanın ənənəvi siyasətinin bir hissəsi 

idi. 

I Kalbalı xan hakimiyyətə gəldiyi vaxt, 1787-ci ildə Azərbaycanda 

daxili gərginlik və xarici siyasi vəziyyət xeyli mürəkkəbləşmişdi. Naxçıvan 

xanlığında, bir tərəfdən daxildə Abbasqulu xan və Cəfərqulu xanın hakimiyyət 

uğrunda çəkişmələri, Qarabağ və Xoy xanlarının bu məsələyə qarışması, digər 

tərəfdən isə Rusiyanın gürcü çarlığı vasitəsilə müdaxiləsi və Ağa Məhəmməd 

xan Qacarın hücum xəbərləri Kalbalı xanı təsirli tədbirlər görməyə vadar 

edirdi. Hələ I Kalbalı хan hakimiyyətə gəldiyi vaxt bundan хəbər tutan gürcü 
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çarı II İrakli knyaz Baqrationu qoşunla Naхcıvana göndərdi və ona tapşırdı ki, 

Qarabağ хanına Naхcıvanı tutmağa imkan vеrməsin. Amma I Kalbalı хan 

gürcü knyazı Baqrationu Naхcıvan qalasına buraхmadı (5, s. 20). Bu zaman 

Rusiyanın bölgədə işğalçılıq niyyətlərini həyata keçirən II İrakli və Ağa 

Məhəmməd xan Qacar tərəfindən yarana biləcək təhlükələri dəf etmək üçün 

Naxçıvan xanı Təbriz xanı ilə birlikdə Osmanlı sultanına müraciət etsələr də, 

müsbət nəticə əldə edə bilmədilər (11, s. 45; 7, s. 229). Belə bir vəziyyətdə 

Ağa Məhəmməd xan Qacarın Şimalı Azərbaycan xanları və gürcü çarlığı 

üzərinə hücumu baş verdi.  1795-ci ildə baş vermiş bu hücumda I Kalbalı xan 

xanlığı qorumaq üçün Ağa Məhəmməd xan Qacarın qoşunu ilə birlikdə gürcü 

çarlığının üzərinə edilən yürüşdə iştirak etmişdir (5, s. 23). Lakin qacarların 

birinci yürüşündən sonra bir sıra Azərbaycan xanları kimi, I Kalbalı xan da 

belə gərgin vəziyyətdən çıxış yolunun Ağa Məhəmməd xan Qacar tərəfdən 

olmayacağına əmin oldu.  

Həmin dövrdə rus dövləti qacarların təcavüzü qarşısında qalan 

Azərbaycan xanlarına özünü riyakarlıqla Şərq xalqlarının “dostu” kimi qələmə 

verir, bu xanlıqlara hər vasitə ilə kömək göstərəcəyini vəd edirdi. Buna görə də 

I Kalbalı xan da bəzi Azərbaycan xanları kimi Georgiyevsk müqaviləsinin 

(1783) səmimiyyət naminə bağlanıldığına inanırdı. Rusiyaya bu inamı və 

1796-cı ildə Rusiya hakimiyyət orqanları ilə əlaqə saxlaması onu Ağa 

Məhəmməd şahın 1797-ci ildə qəzəbinə tuş gətirdi ki, bu yolda o, öz gözlərini 

itirdi (3, s. 64-66). Lakin mövcud vəziyyətdə Kalbalı xan Rusiyanın Cənubi 

Qafqaz siyasətindən yaralanaraq xanlığı yaşatmaq və sabit siyasi vəziyyət əldə 

etmək üçün bu addımı atmış oldu.   

Beləliklə, XVIII əsrin ikinci yarısında, xüsusilə də, 1783-cü ildə Geor-

giyevski traktatının imzalanmasından sonra Rusiyanın Azərbaycan torpaqlarını 

işğal etmək istəyi daha da gücləndi. Artıq o Kartli-Kaxetiya çarlığını özünə bir 

dayaq nöqtəsi kimi götürmüşdü. Bu zaman qonşu dövlətlərinin müdaxiləsi və 

daxili qarşıdurmalar Naxçıvan xanlarını Rusiya ilə yaxınlaşmağa vadar edirdi. 

Bu isə Rusiya dövlətinin həmin əsrin əvvəllərindən başladığı siyasəti həyata 

keçirməyə əlverişli şərait yaradırdı. Rusiyanın Cənubi Qafqazda, o cümlədən 

də Azərbaycanda işğalçılıq planlarını gerçəkləşdirməsində isə burada yaşayan 

xristian əhalinin böyük rolu olmuşdur. 
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РЕЗЮМЕ 

ИЛЬХАМИ АЛИЕВ 

МЕСТО НАХЧЫВАНА В ПОЛИТИКЕ AЗЕРБАЙДЖАНА РОССИИ 

В XVIII ВЕКЕ 

          В статье рассматривается политика агрессии России на Южном Кавказе в XVIII 

веке и влияние этой политики на регионы Азербайджана, особенно Нахчыван. Было 

отмечено, что если в начале XVIII века Россия хотела получить Каспийский район, то в 

конце этого столетия предполагалось, что весь Южный Кавказ, в том числе и 

Азербайджан.  С середины XVIII века разделение Азербайджана на ханства создало 

благоприятные условия для реализации Россией этой политики. Конфликты между 

отдельными азербайджанскими ханствами, а также столкновения в ханствах облегчили 

оккупацию. В последней четверти XVIII века такие столкновения открыли для России 

возможности для осуществления своей оккупационной в Нахчыван, а также в других 

азербайджанских ханствах. После подписание Георгиевского договора в 1783 году 

желание России оккупировать азербайджанские земли усилилось. Он уже взял 

промежность Картли-Кахетии в качестве базы для себя. Вмешательство Османской 

империи и Гаджаров внутренние конфликты побудили Нахчыванского хана 

приблизиться к России. Эта была хорошая возможность для реализации политики 

российского государства, начавшейся в начале века. Из исследований видно, что 

живущее здесь христианского население сыграло важную роль в реализации политики 

Южного Кавказа России. Однако захват Ага Мухаммедом Шах Гаджаром 

Нахчыванского ханства в течение некоторого времени был отложен Россией в конце 

XVIII века. 

Ключевые слова: Нахчыванское ханство, Россия, оккупационная политика, 

местное население, война, стратегические цели 
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SUMMARY 

ILHAMI ALIYEV 

THE PLACE OF NAKHCHIVAN AT THE AZERBAIJANI POLICY OF 

RUSSIA IN THE 18TH CENTURY 

The pape deals with the aggression policy of Russia in the South Caucasus in the 18th 

century and the influence of this policy on the Azerbaijani regions, especially Nakhchivan. It 

was noted that if at the beginning of 18th century Russia wanted to get the Caspian region, in 

the end of this century at this plan it was already intended to occupy all the South Caucasus, 

including Azerbaijani lands. Since the middle of the 18th century, being divided into khanates 

of Azerbaijan created favorable conditions for Russia to pursue this policy. Not only the 

conflicts between the separate Azerbaijani khanates, but also happened confrontation the 

inside of the khanates, made it easier for the becoming true of this occupation. In the last 

quarter of the 18th century, such confrontations opened up opportunities for Russia to 

implement its occupation policy in Nakhchivan as in the other Azerbaijani khanates. After the 

signing of the treaties of Georgiyevski in 1783, Russia's desire became stronger to occupy 

Azerbaijani lands. He had already taken Kartli-Caketia as a foothold for himself. The 

intervention of the Ottomans and the Gacars, the internal conflicts inveigled the Nakhchivan 

khanate to approach Russia. This created favorable conditions for the implementation of the 

Russian state policy, that had begun in the beginning of the century. It is clear from the 

conducted researches that the Christian population living here had played an important role in 

the realization of the South Caucasus policy of Russia. However, at the end of 18th century 

Aga Mohammed Shah Gajar's capture of the Nakhchivan khanate was postponed this desire of 

Russia for some time. 

Key words: Nakhchivan khanate, Russia, occupation policy, aboriginal population, 

war, strategic goals 
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ERMƏNİSTAN-AZƏRBAYCAN DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİNİN 

BAŞLANMASI VƏ DƏRİNLƏŞMƏSİ 
 

XX əsrin sonlarında Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları yenidən baş 

qaldırdı. 1988-ci ildə erməni ideoloqlarının süni yaratdığı “Dağlıq Qarabağ problemi” 

Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü üçün bəhanə oldu. Müxtəlif yollarla DQMV-də 

ictimai vəziyyəti gərginləşdirdilər.  İlk əvvəl məhəlli miqyasda, kortəbii görünən insanların 

qətlləri, sonralar Ermənistanın açıq hərbi təcavüzünə çevrilərək geniş hərbi əməliyyatlara 

çevrilməyə başladı. Daxili separatizm başlandı və Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi 

Ermənistanın dövlət separatizmi meydanına çevrildi.  

Açar sözlər: Mitinqlər, nümayişlər, silahlı basqınlar, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

başlanması, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dərinləşməsi, Ermənistanın təcavüzkar siyasəti 
 

Qafqazda baş verən ən böyük və daha ciddi münaqişə Dağlıq Qarabağla 

bağlı  Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsidir. Münaqişənin xronikasına  nəzər 

salaq. 

Ermənistanda və DQMV-də 1987-ci ildən başlanan mitinqlər, tətillər və 

nümayişlər 1988-ci ildən Yuxarı (Dağlıq) Qarabağın azərbaycanlılar yaşayan 

kəndlərinə silahlı basqınlar təşkil edilməsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin  

aktivləşdirilməsi kimi özünü göstərməyə başladı. Bu zaman Azərbaycanın başı 

üzərini almış təhlükə ölkənin paytaxtında çox ciddi şəkildə “qurulub-

qoşulurdu”. 

Heydər Əliyevin Sov.İKP MK Siyasi Bürosu üzvülüyündən istefasından 

cəmisi 20 gün sonra akademik A.Aqanbeqyanın Fransanın «Humanite» 

qəzetinə verdiyi müsahibə -Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirməyin 

zəruriliyi haqqında sensassiyalı məlumat yayıldı. 

O zamankı hadisələrlə bağlı dəqiq məlumatları olan SSRİ DTK sədrinin 

birinci müavini F.Bobkov Aqanbeqyanın Qorbaçovla yaxın olmasını, siyasi 

baxışlarının ifadəçisi kimi tanımasını xatırlayırdı: “Belə bir xəbərin erməni 

diasporu arasında yayılması, Ermənistana və Azərbaycana çatmasından sonra 

Aqanbeqyan azərbaycanlılar üçün ümumiləşmiş fiqura - Qarabağ tonqalına 

kibrit yaxınlaşdıran ilk adama çevrildi”(1, s. 5). 

İqor Muradyanın «miatsum» təşəbbüskarlarının Moskvaya Dağlıq 

Qarabağ  haqqında  ərizə  aparması  haqqında ingilis jurnalisti Tomas de Vaal 

«Qara bağ» kitabında vurğulamışdır: «Qorbaçovun iqtisadi islahatlar üzrə 

müşaviri Aqanbeqyanın imzası daha əhəmiyyətli oldu. Muradyan xatırlayır ki, 

Aqanbeqyan məktubu imzalayacağı evə gələndə onun hara və nə üçün 

aparıldığını bilmirdi. Məktuba imza atana qədər Aqanbeqyan dörd saat orada 

oldu. Və bu dörd saat ərzində iki litrə yaxın araq içmişdi” (14). 
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 20.00.2019, qəbul edilib: 03.10.2019 
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Məlumdur ki, M.Qorbaçovda ermənipərəstlik Dağlıq Qarabağ hadisələ-

rindən xeyli əvvəl, hətta onun Sov.İKP MK Baş katibi seçilməsindən də qabaq 

yaranmışdı. DQMV ətrafında cərəyan edən hadisələri M.Qorbaçov özü «Həyat 

və islahatlar» kitabında geniş şərh etmişdir: «1988-ci ilin fevralında 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin əhalisi (85 faizi 

ermənilərdir) vilayəti Ermənistan SSR-in tərkibinə keçirməyi tələb etdi. Qərar 

Vilayət Soveti tərəfindən qəbul olunmuş və dərhal da Ermənistanda çoxminlik 

nümayiş və mitinqlərlə dəstəklənmişdi. Bunlar, mütəşəkkil, asayişi pozmadan 

keçirdi. Yenidənqurma və aşkarlığı dəstəkləyən plakatlarla gedirdilər. Hüquq-

mühafızə orqanları yalnız qayda-qanuna nəzarət edir, heç bir başqa ölçü 

götürmürdü, bu insan dənizinə qarşı heç götürə də bilməzdi. 

Bu, Azərbaycanda kəskin cavab reaksiyası doğurdu, orada da antierməni 

şüarlar altında mitinqlər keçirildi. 

Fevralda Siyasi Büro Dağlıq Qarabağ haqqında məsələni müzakirə etdi. 

Razumovski məlumat verdi ki, fevralın 12-də Stepanakertdə keçirilən partiya 

və təsərrüfat rəhbərlərinin yığıncağı Ermənistanla birləşməyin lehinə fıkir 

bildirib. Fevralın 13-də mitinq olub. «Camaatı yerindən oynadan» iki nəfərin 

adı çəkilib - Yerevandan «Qosplanın» əməkdaşı Muradyan və vilayət partiya 

komitəsinin təlimatçısı Karapetyan. Azərbaycanda isə K.Bağırov təkid edirdi 

ki, mərkəz DQMV-nin dəyişilməz statusunu təsdiqləsin və buna zəmanət 

versin. K.Dəmirçyan DQMV-nin müraciətinə Azərbaycan, Ermənistan və 

Sovet İttifaqının Ali Sovetlərində baxılmasını istəyirdi. Aydın oldu ki, Bakı və 

Yerevanın Stepanakert (Xankəndi – E.H.) ətrafında mübahisəsini Moskva həll 

etməli olacaq. 

Rıjkov dedi ki, «Konstitusiya çərçivəsində hərəkət etmək lazımdır». 

Çebrikov fıkir söylədi ki, bir yox, bir neçə addım atmaq lazımdır: birgə iclas 

keçirmək, Moskvadan elə adamları göndərmək lazımdır ki, onların fıkirlərini 

eşitsinlər. Məlumat verdi ki, hadisələr digər respublikalarda da əks-səda 

doğurur. Estoniyada SSRİ-nin tərkibindən çıxmaq əhval-ruhiyyəsi artır, 

Tacikistan Buxara və Səmərqəndə olan iddialarını müzakirə edir (1). 

Ölkənin paytaxtında erməni separatizminin təşkilatçıları Z.Balayan və 

S.Kaputikyanın qəbul edilməsini yada salan F.Bobkov bildirir ki, «Bu 

görüşlərin niyə keçirildiyini demək çətindir. Bəlkə ölkə rəhbərləri bərk 

vurulmuş düyünü açmaq üçün ziyalıların nüfuzundan istifadə etmək istəyirdi? 

Bəs niyə Moskvada yalnız erməniləri qəbul etdilər? Bu açıq-açığına, bəlkə də 

nümayişkaranə üstün tutmaq nəyə lazım idi?..”(1, s. 5). 

Bakıda Yanvar qırğını törədilən zaman (1990-cı ilin yanvar ayının 19-

dan 20-nə keçən gecə) Bakıdan Moskvaya 357 zəng vurulmuşdur. Yanvar 

ayının 19-u, saat 19.00-da DQMV-nin partiya rəhbəri B.Gevorkov Azərbaycan 

Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin kəşfiyyat rəhbərlərindən biri olan polkovnik 

Ağayan və polkovnik Septanın yanında Bakıdakı mənzilindən Moskvaya zəng 

vurmuşdur. 1993-cü il sentyabr ayının 9-da Moskvada erməni diasporunun 

rəhbərləri ilə görüşündə polkovnik Ağayan 1990-cı ilin yanvarına dair 

təəssüratından danışaraq  qeyd edirdi ki, biz həmin vaxt Gevorkovun Bakıdakı 

mənzilində idik. Onda o, telefonla «Şərqi büro» ilə danışırdı. 
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Burada bir məsələni xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, doğrudan da o za-

man Silva Kaputikyan və Zori Balayan kimi erməni ideoloqları guya elə fikir 

yaradırdılar ki, hətta M.Qorbaçova ermənilərə qarşı “vaxtilə edilmiş ədalətsiz-

liyin” bərpa olunması məsələsini bunlar anladır, tələb edir, dövlət başçısı isə 

onların istəkləri ilə hərəkət etməyə məcbur olur. Əslində isə mərkəzin bilərək-

dən bu cür addımlar atdığını söyləməyin əsası yox idi. Belə siyasət, mü-

naqişəni kəskinləşdirirdi. Bunun günahkarı heç şübhəsiz ki, M.Qorbaçov idi.  

M.Qorbaçovun məsləhəti ilə, məsul dövlət rəhbərlərindən biri - A.Ya-

kovlevin Yerevana göndərilməsi, bu məsələnin necə həll olunacağı barədə 

məlumat əvvəlcədən çoxlarına bəlli idi (5).  

  Siyasi Büronun 1988-ci ilin fevral ayında DQMV üzrə bəyəndiyi 

qərarlardan biri, mahiyyətcə, respublikaların razılığı olmadan milli məsələləri 

sərhədlərin dəyişdirilməməsi, statuskvonu saxlamaq yolu ilə həll etmək idi. 

Lakin burada ciddi əhəmiyyət kəsb edən məsələ əhalinin bütün milli 

qruplarının, hər bir insanın qanuni tələblərinin milliyyətindən asılı olmayaraq 

tam ödənilməsinə nail olmaq idi. Bu isə mübahisəni ermənilərin xeyrinə həll 

etmək üçün seçilmiş mənfur siyasi xəttin başlanğıcı idi (5). 

Erməni millətçilərinin hərəkətləri mərkəz tərəfindən bu səviyyədə açıq-

aşkar dəstəklənməklə, Moskvadan başlanmış siyasi kursun reallaşdırılmasına 

başlandı.  

Y.K.Liqaçov 1988-ci il mayın 21-də Azərbaycan KP MK-nın plenu-

munda Dağlıq Qarabağ regionunda baş verən hadisələr barədə danışarkən 

erməni separatçılarının başladığı millətçilik hərəkətlərinin bütün ölkəyə ziyan 

gətirdiyini bildirdi: “Məlumdur ki, bizim ölkəmiz çoxmillətlidir və hər hansı 

bir məsələni həll edərkən bütün millət və xalqların maraqları nəzərə 

alınmalıdır. MK ərazi-dövlət quruluşuna yenidən baxılmasını yolverilməz 

hesab edir. Bununla bərabər, Sov.İKP MK-nın məlum qərarından nöqtəbənöq-

tə sitat gətirirəm: bu ona əsaslanır ki, regionda mövcud milli-ərazi quruluşuna 

yenidən baxılmasına yönəlmiş hərəkət və tələblər Azərbaycan və Ermənistan 

SSR zəhmətkeşlərinin maraqlarına ziddir və milli münasibətlərə zərər gətirir. 

Müttəfıq respublikalar və muxtariyyətlər çərçivəsində bütün millətlərin və hər 

birinin ayrılıqda azad və hərtərəfli inkişafı üçün şərait vardır... Sonrakı 

hadisələr Sov.İKP MK-nın düzgün mövqedə olduğunu sübut etdi. Bir fıkir 

verin, yoldaşlar, hətta Dağlıq Qarabağın verilməsi haqqında məsələ qaldırma-

ğın özü belə erməni və azərbaycanlı əhalinin bir hissəsi arasında münasibətləri 

son dərəcə kəskinləşdirmiş, Ermənistan və Azərbaycanda millətçi, şovinist 

əhval ruhiyyə yaratmışdır... Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında baş verən 

hadisələr partiya təşkilatlarını və əmək kollektivlərini yenidənqurmadan yayın-

dırdı. Bundan əlavə, düşünürəm, mənimlə razılaşarsınız ki, sizlərdən bəziləri 

üçün nə qədər ağrılı olsa da, baş verənlərin hamısı yenidənqurma siyasətinə, 

cəmiyyətimizin demokratikləşməsinə vurulan birbaşa zərbədir” (5). 

Ümumiyyətlə, keçən əsrin 80-ci illərindən başlayan, SSRİ rəhbərliyi 

tərəfindən qarşısı alınmayan separatçı çıxışlar münaqişənin dərinləşməsinə 

səbəb oldu. 1991-ci ilin sonlarında Ermənistan Respublikası Azərbaycan Res-

publikasına qarşı açıq və ədalətsiz müharibəyə başladı. Ermənistan hərbi 
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qüvvələri Azərbaycan sərhədlərini pozub Qarabağa daxil oldular və Dağlıq 

Qarabağın erməni separatçı-terrorçuları ilə birləşərək bir sıra şəhər və kəndləri 

işğal etdilər. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini gözü götürməyən qüvvələrin 

təhriki ilə Ermənistan silahlı qüvvələri Yuxarı Qarabağda irimiqyaslı hərbi 

əməliyyatları genişləndirdilər.  

1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan qoşunları Rusiyanın 366-cı qvardiya 

motoatıcı alayının köməyi ilə Azərbaycan Respublikasının Xocalı şəhərini 

yerlə yeksan etdi (7, 6, 3, 13).  

1993-cü il aprelin 2-də Ermənistan hərbi qüvvələri Füzuli rayonunun 

Qacar, Divanalılar və Gövşadlı kəndlərini zəbt etdi. Füzuli şəhəri istiqamətində 

mövqe döyüşləri iyunun 12-ə qədər davam etdi. Bu vaxt Gəncədə Surət 

Hüseynovun başçılığı altında mərkəzi hakimiyyətə qarşı qiyam başladı. 1993-

cü il iyunun 4-5-də Gəncədə hökumət qüvvələri ilə qiyamçılar arasında silahlı 

qarşıdurma baş verdi. S.Hüseynov öz ətrafında böyük hərbi qüvvə cəmləşdi-

rərək Gəncəni tam nəzarətə götürdü, Azərbaycan hökumətinin istefasına dair 

tələb irəli sürdü. Yaxşı silahlanmış hərbi qüvvə ilə Bakı üzərinə yeridi. Onlar, 

1993-cü il iyunun 10-da Bakıya yaxınlaşdılar. Mərkəzi hakimiyyət, o 

cümlədən hərbi strukturlar tam iflic vəziyyətinə düşdü. Beynəlxalq təşkilatlar 

isə Kəlbəcərin işğalından sonra hərbi əməliyyatların geniş miqyas alacağından 

ehtiyat edərək ciddi şəkildə fəallaşmışdılar. Strateji əhəmiyyətli məntəqə olan 

Kəlbəcərin işğalı Rusiyanın göstərişi ilə həyata keçirilmişdi. Rusiyanın təsiri 

ilə işğalın genişlənməsindən narahat olan bəzi böyük dövlətlərin səyi (xüsusilə, 

Türkiyə Cümhuriyyəti) ilə Ermənistan hərbi qüvvələrinin iyun ayının ortaları-

na qədər Kəlbəcərdən çıxarılmasına dair beynəlxalq vasitəçilər tərəfindən 

konkret sənəd hazırlandı, hətta qrafik müəyyən edildi. Beynəlxalq təşkilatların 

təzyiqləri qarşısında Ermənistan rəhbərliyi də həmin sənədi imzalamışdı. Məhz 

bu şəraitdə Ermənistan Respublikası Azərbaycandakı hakimiyyət böhranından 

istifadə edərək işğalçı planlarını əsasən başa çatdırmaq məqsədi ilə genişmiq-

yaslı əməliyyatlara başladı (7). 

Ermənistan Respublikasının hərbi qüvvələri 1993-cü ilin oktyabr ayında 

yenidən fəallaşdı. Oktyabrın 23-də düşmən Horadiz nəqliyyat qovşağını ələ 

keçirərək Zəngilanın, həmçinin Cəbrayıl və Qubadlı rayonlarının işğal olunma-

mış yaşayış məntəqələrinin Azərbaycanın digər əraziləri ilə əlaqəsini kəsdilər. 

Ağır döyüşlərdən sonra oktyabrın 28-də Ermənistan hərbi qüvvələri Mincivan 

dəmiryol stansiyasını, oktyabrın 29-da isə Zəngilan rayon mərkəzini və ətraf 

yaşayış məntəqələrini ələ keçirdi. Müqavimət göstərə bilməyən Zəngilan ala-

yının şəxsi heyəti, habelə dinc əhali Araz çayından İran ərazisinə keçdilər (4).  

Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində separatizmin 

təşkilində yüzlərlə günahsız insanın ölümündə əli olanlar sonralar Ermənistan 

Respublikasında ən yüksək kürsülərə qalxan, Respublikaya rəhbərlik edən 

R.Koçaryan, S.Sarkisyan kimi canilər bilavasitə iştirak etmişlər. Rusiya 

Federasiyasının prezidenti B.Yeltsinin 1992-ci il fevralın 19-da Xocalıya 

hücum haqqında göstəriş verməsi, həmin il martın 12-də Moskva KİV-nə 

Xocalı faciəsini işıqlandırmamaq barədə xəbərdarlıq etməsi də təsadüfi deyildi.  
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“Bakterioloji (bioloji) və toksik silahların ehtiyatının yaradılması, 

istehsalı, istifadəsinin qadağası və məhvi haqqında” 1972-ci il Konvensiyanın 

tələblərinə riayət olunmamış, Xocalı şəhərində əhalinin kütləvi məhvi üçün 

kimyəvi silahlardan – zarin qazlarından, “Fosgen” tipli kimyəvi silahlardan, 

tərkibində sianid maddəsi olan “1” mm-lik top mərmilərindən istifadə 

edilmişdir (10). 

Araşdırmalardan məlum olur ki, Moskvanın Ermənistan tərəfindən 

edilən təcavüzdə iştirakını pərdələmək üçün erməni silahlı dəstələri ilə rus 

zabitləri arasında şifahi razılaşmaların əldə edilməsinə, “müqavilələr”in 

imzalanmasına şərait yaradırdılar.  

Münaqişəni nizamlamaq üçün bir sıra dövlətlərin nümayəndələrinin 

cəhdləri boşa çıxdı. Münaqişə daha da dərinləşdi. Beynəlxalq təşkilatlar isə 

işğalçı Ermənistan Respublikasını cəzalandırmaq əvəzinə, qeyri-müəyyən 

qərar, qətnamə və bəyanatlarla kifayətləndilər. Ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilat 

olan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası 8, 853, 874, 884 nömrəli dörd qətnamə 

qəbul etdi. Bu sənədlərdə Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinin qeyd-şərtsiz 

azad olunması tələbi qoyulur, lakin işğalçı tərəf kimi «yerli erməni qüvvələri» 

göstərilirdi. 884 nömrəli qətnamədə isə Ermənistana təklif olunurdu ki, 

«Dağlıq Qarabağ ermənilərinin qətnamələrə riayət etməsi üçün öz təsir 

imkanından istifadə etsin» (2, s. 8). 

Azərbaycan dövləti hər zaman Dağlıq Qarabağ münaqişəsini beynəlxalq 

təşkilatların və dünya ictimaiyyətinin diqqət mərkəzində saxlanması, 

münaqişənin həlli yollarının araşdırılması istiqamətində işlər görsə də 

münaqişənin istər sülh, istərsə hərb yolu ilə həlli mümkün olmamışdır.  

Ermənistanın təcavüzkar siyasəti hələ də davam etməməkdədir. Azərbaycanın 

əzəli torpaqları Ermənistan  tərəfindən işğal olunmuş vəziyyətdədir. Dağlıq 

Qarabağ hələ də münaqişə ocağı olaraq qalmaqdadır. 
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РЕЗЮМЕ 

   ЭЛЬНУР ГАДЖИЕВ 

НАЧАЛО  И РАЗВИТИЕ АРМЯНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО - НАГОРНО- 

КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА 
В конце 20-го века территориальные претензии Армении к Азербайджану 

возобновились вновь. Нагорно-карабахская проблема, искусственно созданная 

армянскими идеологами в 1988 году, стала оправданием военной агрессии Армении 

против Азербайджана. НКВД по ряду причин усугубил социальную ситуацию. Сначала 

убийства стихийных людей в местном масштабе стали превращаться в обширные 

военные действия, позже превращающиеся в открытую военную агрессию Армении. 

Начался внутренний сепаратизм, и карабахская область Азербайджана стала ареной 

армянского государственного сепаратизма. 

Ключевые слова: Митинги, демонстрации, вооруженные атаки, Hагорно-

Kарабахский конфликт, углубление Hагорно-Kарабахского конфликта, агрессивная 

политика Армении 

 

SUMMARY 

ELNUR HAJIYEV 

BEGINNING AND DEVELOPMENT OF ARMENIA-AZERBAIJAN 

NAGORNO-KARABAKH CONFLICT 

At the end of the 20th century, the territorial claims of Armenia against Azerbaijan 

resumed again. The Nagorno-Karabakh problem, artificially created by Armenian ideologists 

in 1988, justified the military aggression of Armenia against Azerbaijan. For several reasons, 

the NKVD aggravated the social situation. First, the killing of natural people on a local scale 

began to turn into extensive military operations, which later turned into open military 

aggression of Armenia. Internal separatism began, and the Karabakh region of Azerbaijan 

became the arena of Armenian state separatism. 

 Key words: Rallies, demonstrations, armed attacks, Nagorno-Karabakh conflict, 

deepening Nagorno-Karabakh conflict, aggressive policy of Armenia 
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NAXÇIVANÇAY VADİSİNİN POLİXROM BOYALI KERAMİKASI 

 

Əlverişli coğrafi mövqeyə malik olan Naxçıvançay vadisi qədim zamanlardan sıx 

məskunlaşdırılmışdır. Naxçıvançay hövzəsinin geniş, məhsuldar torpaq sahələri əhaliyə 

əkinçilik və maldarlıqla məşğul olmağa imkan vermişdir. Hövzənin əlverişli təbii şəraiti və 

coğrafi mövqeyi əhalinin burada uzun müddət məskunlaşmasına şərait yaratmışdır. 

Naxçıvançay vadisində yerləşən abidələr qonşu regionlara gedən yolların qovşağında, 

əlverişli coğrafi mövqeyi olan ərazilərdə salınmışdır. Bu abidələr arasında I Kültəpə və II 

Kültəpə yaşayış yerləri xüsusilə əhəmiyyətlidir. I Kültəpə və II Kültəpə yaşayış yerlərindən 

aşkar olunan polixrom boyalı qablar özünəməxsusluğu ilə seçilir. Bu polixrom boyalı qabların 

lokal xüsusiyyətləri olsa da, onların Yaxın Şərq və Cənubi Qafqazdakı paralelləri Naxçıvanın 

qonşu regionlarla əlaqələrini və onların bir-birlərinə olan təsirini əks etdirir. Naxçıvançay 

vadisinin polixrom boyalı keramika məmulatlarının təhlili Naxçıvanın boyalı qablar 

mədəniyyətinin əsas mərkəzlərindən biri olduğunu təsdiq edir. 

Açar sözlər: Naxçıvançay vadisi, I Kültəpə, II Kültəpə, Orta Tunc dövrü, polixrom 

boyalı qablar 

 

Araşdırmalar göstərir ki, Naxçıvanın bol sulu çay vadiləri, o cümlədən 

Əlincəçay, Arpaçay və Gilançay hövzələri qədim mədəniyyətlərin mərkəzi 

olmuşdur. Belə çaylardan biri də Naxçıvançaydır. Naxçıvançay vadisi 

şimaldan Dərələyəz və Ələngəz (Zəngəzur) sıradağları ilə hüdudlanmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ən bolsulu çayı hesab olunan Naxçıvançay 

81 km uzunluğa malikdir. Dəniz səviyyəsindən 748 metr hündürlükdə Araza 

tökülən çayın 26 iri qolu vardır. Dağlıq hissədəki mənbədən Cəhriçayın 

mənsəbinə qədər olan məsafə 1033 km2 sahəni tutur. Hövzənin aşağı, düzənlik 

hissəsi bütövlükdə Naxçıvanın dağarası çökəkliyində yerləşmişdir (10, s. 279-

282). Hər cəhətdən əlverişli olan Naxçıvançay vadisi qədim zamanlardan sıx 

məskunlaşdırılmışdır. Naxçıvançay hövzəsinin geniş, məhsuldar torpaq 

sahələri əhaliyə əkinçilik və maldarlıqla məşğul olmağa imkan vermişdir. 

Hövzənin əlverişli təbii şəraiti və coğrafi mövqeyi əhalinin burada uzun 

müddət məskunlaşmasına şərait yaratmışdır. XIX əsrdən günümüzədək 

Naxçıvançay  vadisində  aparılan  tədqiqatlar  zamanı  onlarla  arxeoloji  abidə  

aşkar olunmuşdur. Bu abidələrin tədqiqi Naxçıvanın qədim mədəniyyətlərini 

Neolit dövründən Dəmir dövrünə kimi ardıcıllıqla izləməyə imkan vermiş, 

Azərbaycan və Cənubi Qafqaz arxeologiyası üçün əhəmiyyətli olan nəticələr 

əldə edilmişdir (2, s. 6-24).  

 Naxçıvançay vadisində yerləşən abidələr qonşu regionlara gedən yolların 

qovşağında, əlverişli coğrafi mövqeyi olan ərazilərdə salınmışdır.  
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Aparılan araşdırmalar göstərmişdir ki, burada yaşayan qədim sakinlər 

Zəngəzur dağlarının zəngin xammal mənbələrindən, xüsusilə mis və obsidian 

yataqlarından, həmçinin Duzdağın duz mədənlərindən qədim dövrlərdən 

istifadə etmişlər (2, s. 6-12). Naxçıvançay vadisində yerləşən abidələrin tədqiqi 

Naxçıvanın Cənubi Qafqaz və Yaxın Şərqlə əlaqələrini də öyrənməyə imkan 

vermişdir. Bu abidələr arasında I Kültəpə və II Kültəpə yaşayış yerləri xüsusilə 

əhəmiyyətlidir. 

I Kültəpə yaşayış yeri Naxçıvan şəhərinin 8 km şimal-şərqində, 

Naxçıvançayının sol sahilində, indiki Kültəpə kəndi ərazisində yerləşir. Abidə 

1951-1964-cü illərdə O.Həbibullayev tərəfindən tədqiq edilmişdir. Arxeoloji 

qazıntılar zamanı  I Kültəpədə Eneolit, Tunc və İlk Dəmir dövrlərinə aid 22 m 

qalınlığında mədəni təbəqə öyrənilmişdir. Amma 2013-2016-cı illərdə AMEA 

Naxçıvan Bölməsinin Fransa Milli Araşdırmalar Mərkəzinin arxeoloqları ilə 

birlikdə apardığı araşdırmalar Eneolit adlanan təbəqənin Neolit dövrünə aid 

olduğunu göstərmişdir (2, s. 24).  

I Kültəpənin Orta və Son Tunc dövrünə aid üçüncü təbəqəsi 2 m 

qalınlığındadır. Orta və Son Tunc dövrü təbəqəsi aşağıdan yuxarıya doğru 

maddi-mədəniyyət nümunələri ilə bir-birindən fərqlənən dörd laya 

bölünmüşdür (8, s. 89). Üçüncü təbəqənin alt layından müxtəlif tipli sadə 

qablarla birlikdə üzəri tamamilə qırmızı boya ilə örtülmüş qab parçaları, ikinci 

layından monoxrom naxışlı qablar, üçüncü layından Orta Tunc dövrünə aid 

polixrom naxışlı qablar, dördüncü layından isə Son Tunc dövrünə aid bir qədər 

kobud şəkildə naxışlanmış boyalı qablar əldə edilmişdir (4, s. 16-19). Tədqiqat 

zamanı aşkar olunan tikinti qalıqlarına əsasən evlərin dördkünc planlı olduğu, 

evlərin tikintisində çay daşları və çiy kərpicdən istifadə edildiyi müəyyən 

edilmişdir. 

II Kültəpə yaşayış yeri Naxçıvan şəhərindən 12 km şimalda, Cəhriçayla 

Naxçıvançayın qovşağında, əlverişli ərazidə yerləşir (6, s. 33). 1960-cı ildə 

aşkar olunan II Kültəpə arxeoloji qazıntılarla yaxşı öyrənilmiş, İlk Tunc dövrü, 

Orta və Son Tunc dövrü təbəqələri geniş tədqiq edilmişdir. Abidənin Orta 

Tunc dövrünə aid təbəqəsi 4,5 m qalınlığındadır. Burada mədəni təbəqənin 

öyrənilməsi nəticəsində dörd tikinti qatının olduğu müəyyənləşdirilmişdir. 

Birinci tikinti qatının tədqiqi zamanı dördkünc planlı möhtəşəm qala divarları 

aşkar olunmuşdur. 1968-1971-ci illərdə cənub qala divarının bütövlükdə 

açılması nəticəsində onun düşünülmüş planda, müəyyən memarlıq üslubunda 

tikildiyini deməyə imkan vermişdir. Tikinti qatlarının tədqiqi zamanı yaşayış 

binalarının qalıqları, ocaq yerləri, təsərrüfat quyuları, daş məmulatları, sümük 

qalıqları aşkar edilmişdir. Bunların içində keramika məmulatları xüsusi yer 

tutur. Az sayda boz və qara rəngli, əsasən monoxrom və polixrom boyalılardan 

ibarət olan keramika məmulatının tədqiqi ilə Orta Tunc dövrü təbəqəsinin 

stratiqrafiyası müəyyənləşdirilmişdir. İkinci tikinti qatında iri dulusçuluq 

emalatxanasının qalıqları aşkar olunmuşdur. Emalatxana dördkünc plana malik 

olub, ümumi sahəsi 120 m2 olmuşdur. Emalatxananın sahəsinin geniş olması 

və burada dörd kürə qalığının aşkar olunması onu göstərir ki, vaxtilə burada 

10-15 sənətkar işləmişdir (5, s. 14-46). Abidənin tədqiqi müəyyən fasilələrlə 
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günümüzədək davam etdirilmişdir. 2009-cu ildə aparılan arxeoloji qazıntılar 

zamanı Narınqalanın şimal-qərb müdafiə divarının daxilində də dulusçuluq 

emalatxanası açılmışdır. Vaxtilə aparılan qazıntılar zamanı belə dulusçuluq 

emalatxanası Narınqalanın şimal-şərq hissəsində aşkar olunmuşdu. Bu dulus 

ocaqlarının aşkar olunması göstərir ki, II Kültəpənin təsərrüfat həyatında 

sənətkarlıq mühüm rol oynamışdır. Həmçinin yeni tədqiqatlar sübut edir ki, II 

Kültəpənin Narınqalasının divarları 5-6 m hündürlüyündə olmuşdur (7, s. 126-

129). II Kültəpənin müdafiə divarları ilə əhatə olunması, dulusçuluq 

emalatxanalarının aşkar olunması yaşayış yerinin qədim şəhər mərkəzlərindən 

biri olduğunu göstərir. II Kültəpə boyalı qablarının çoxluğu, naxışlarının 

zənginliyi, müxtəlif növə və yüksək keyfiyyətə malik olması bu qabların yerli 

istehsal məhsulu olduğunu təsdiq edir. 

 Orta Tunc dövrünün müəyyən mərhələsində ortaya çıxan polixrom 

boyalı qablara Naxçıvanın Orta Tunc dövrü abidələrində daha çox rast gəlirik. 

Bu boyalı qabların bəzi oxşar xüsusiyyətləri olsa da I Kültəpə və II Kültəpə 

yaşayış yerlərindən aşkar olunan polixrom boyalı qablar özünəməxsusluğu ilə 

seçilir. Polixrom boyalı qablar ağ və ya sarı (krem) fon üzərində qara, qırmızı, 

qəhvəyi rənglərlə, yüksək zövq və səliqə ilə çəkilmiş keramika məmulatlarıdır. 

Polixrom boyalı qabları ornamentlərinə görə iki qrupa bölmək olar. Birinci 

qrupa həndəsi motivdə olanlar, ikinci qrupa isə yalnız həndəsi motivlərlə deyil, 

eyni zamanda müxtəlif cinsli heyvan və quş rəsmləri, insan təsvirləri ilə 

bəzədilmiş qabları aid etmək olar. 

I Kültəpə yaşayış yerindən aşkar olunan kasalardan birinin ağız kənarı 

xaricə qatlanmış qabarıq gövdəlidir. Kasa qoşa xətlər arasına alınmış bitişik 

romblarla naxışlanmışdır (şəkil 1, 1). Rombun birinin içərisinə qara və qırmızı 

rəngdə tor çəkilmişdir, o birisi isə qara rənglə örtülmüş, lakin ortasında romba 

oxşar iki boşluq saxlanılmış və onların da ortasına qara nöqtələr qoyulmuşdur. 

Naxışlar səliqəli, düz və nazik cizgilərlə çəkilmişdir (8, s. 95). Bənzərləri 

Şahtaxtı (11, s. 105, çizim 20; 5-11; çizim 21, 1, 4, 5-7), Qızılburun (1, s. 115, 

şəkil 27, 12; şəkil 28, 8-10), Qaratəpə (3, s. 138, foto 52), Qaziantep muzeyi 

(19, s. 13, şəkil 12), Van muzeyi (18, s. 19, no 44), Diyarbakır muzeyi (12, 

levha 62, 7), Dinkatəpənin IV D təbəqəsi (17, s. 199-203, PI.12.1.1), 

Haftavantəpənin son VI B təbəqəsi (15, s. 185, fig. 91,7; s. 187, fig. 92, 2, 4, 

13; s. 191, fig. 94, 2, 14; s. 195, fig. 96, 1, 6; s. 199, fig. 98, 12, 14; s. 203, fig. 

100, 14; s. 205, fig. 101, 11, 12), Göytəpənin D təbəqəsindən (16, s. 74, fig. 

19, 425; fig. 21, 58, 87) məlumdur. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, 

polixrom boyalı keramika məmulatlarının böyük bir qismi forma verməyən 

parçalardan ibarətdir (şəkil 2, 1). Həndəsi ornamentlərlə naxışlanmış polixrom 

boyalı qabların oxşar xüsusiyyətlərindən biri ornamentlərin qoşa xətlər arasına 

çəkilməsidir. Bu ornamentlərin içində rombşəkilli ornament çoxluq təşkil edir. 

Daha sonra üçbucaq, qoşa üçbucaqlar, dördbucaq, dama taxtası kimi motivlər 

istifadə olunmuşdur. Sarı ya da ağ rəng üzərinə qara və qırmızı rənglə çəkilmiş 

həndəsi motivli ornamentlərlə, düz və dalğalı xətlər, torlu üçbucaq və romb 

düzümləri ilə naxışlanmış qabları, polixrom boyalıların ilk mərhələsinə aid 

etmək olar. 
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II Kültəpə yaşayış yerindən aşkar olunan küpələrdən birinin ağız kənarı 

xaricə qatlanmış və qabarıq gövdəlidir. Küpə qoşa xətlər arasına alınmış torlu 

romblar və qoşa üçbucaqlarla naxışlanmışdır (şəkil 1, 2). Bənzərləri Qızılburun 

(11, s. 106, çizim 21, 10), Həsənsu kurqanı (9, s. 90, tablo XVII, 2), 

Haftavantəpənin son VI B təbəqəsi (15, s. 181, fig. 89, 9; s. 183, fig. 90, 6, 8, 

11; s. 187, fig. 92, 15; s. 197, fig. 97, 2, 13; s. 203, fig. 100, 1, 4, 17; s. 205, 

fig. 101, 8), Van muzeyi (12,levha 77, 1, 2, 3; levha 87, 1, 4), Qaziantep 

muzeyi (12, levha 87, 2), Ərzurum muzeyi (12, levha 66, 5; levha 87, 5), Ahlat 

muzeyi (12, levha 45, 1, 2; levha 88, 2), Çaygəldidən (20, fig. 4, 5) məlumdur. 

Bu ornamentləri Təzəkənd mədəniyyəti üçün xarakterik hesab etsələr də onlar 

ancaq monoxrom boyalı qablarda görünür (14, рис 50, 1, 7, 10-18; рис 51, 15-

16, 18-20; рис 52, 9-14). Təzəkənd mədəniyyətinin Boyalı qablar 

mədəniyyətinin lokal bir variantı olduğunu demək olar (1, s. 85). Çünki, torlu 

dördbucaq, torlu üçbucaq və qoşa üçbucaq formalı naxışlar Şərqi Anadolu və 

Urmiya abidələrindən də bizə məlumdur. Azərbaycanda isə Həsənsu 

kurqanından bu ornamentlə naxışlanmış polixrom boyalı qab aşkar 

olunmuşdur (9, s. 90, tablo XVII, 2). Naxçıvan ərazisində bu naxış motivinə 

həm monoxrom həm də polixrom boyalı qablarda rast gəlinir. Polixrom boyalı 

qabların monoxrom boyalı qablardan sonra gəlməsi onu göstərir ki, 

Naxçıvanda boyalı qablar mədəniyyəti fasiləsiz davam etmişdir. Təzəkənd 

mədəniyyəti üçün xarakterik olan bəzəmə stilinə Naxçıvanda, xüsusilə II 

Kültəpə yaşayış yerində rast gəlinməsi bunlar arasında bir əlaqə olduğunu və 

bu tip boyalıların Naxçıvan ərazisindən yayılma ehtimalını gücləndirir. 

II Kültəpə yaşayış yerindən aşkar olunan ikinci qrupa daxil etdiyimiz 

polixrom boyalı küpə qırıqlarından biri zəngin naxış motivləri ilə fərqlənir 

(şəkil 2, 2). Keramika parçasının üstü üfüqi istiqamətdə qara zolaqla üç hissəyə 

ayrılmışdır. Birinci hissəyə şaquli istiqamətdə dalğalı xətlər çəkilmişdir. 

Bunun altındakı ikinci hissəyə içi düz xətlərlə doldurulmuş dördbucaq, şaquli 

istiqamətdə qoşa qalın xətlər arasına çəkilmiş romblar, uçan vəziyyətdə və 

hərəkət halında olan stilizə edilmiş quş şəkilləri çəkilmişdir. Üçüncü hissəyə 

isə içi romblarla doldurulmuş üçbucaq və qoşa üçbucaqlar çəkilmişdir. 

Rombların bəzisinin içi qırmızı və qara rənglə boyanmış, bəzisinin içi isə boş 

saxlanılmışdır. Boş hissələrə çəkilən quşlar uçan vəziyyətdədir. Uzun ayaqlı 

quşların leylək olduğu düşünülür (11, s. 43). Bu cür mürəkkəb kompozisiyada 

naxışlanmış polixrom boyalı qablar azdır. Bənzərləri Şahtaxtı (11, s. 109, 

çizim 24, 1), Qaziantep muzeyi (12, levha 99, 6), Sarıveli (12, res. 40), Ahlat 

muzeyi (12, levha 88, 2), Ərzurum muzeyi (12, levha 85, 1), Haftavantəpənin 

son VI B təbəqəsindən (12, levha 30, 3, 9, 12) məlumdur. Polixrom boyalıların 

ikinci mərhələsinə aid etdiyimiz naturalist motivlər həmişə həndəsi motivlərlə 

bir yerdə istifadə edilmişdir. Hələlik təkcə naturalist motivlərdən ibarət boyalı 

qab aşkar olunmamışdır. 

I Kültəpə yaşayış yerindən həndəsi motivdə və quş şəkli ilə bəzədilmiş 

polixrom naxışlı küpə parçası tapılmışdır. Yaxşı bişirilmiş qırmızı rəngli küpə-

nin səthi şüyrələnmiş və sarı rənglə örtülmüşdür. Bunun üstündən qara rənglə 

arasında qırmızı rəngli xətt olan üçbucaq çəkilmişdir, əsası yuxarı çevrilmişdir. 
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İki üçbucaq arasında qara rənglə çəkilmiş quş şəkli vardır (8, s. 93), (şəkil 2; 

3). Bənzərlərinə Qızılburun (11, s.108, çizim 23, 6), Şahtaxtı (1, s. 119, şəkil 

31, 1), II Kültəpə (1, s. 119, şəkil 31, 2, 3, şəkil 32, 9, 10), Ərzurum muzeyi 

(12, levha 38, 1; levha 61, 4; levha 66, 5), Van muzeyi (18, s. 13, no 28), Kara-

gündüz (20, s. 121, fig. 11, 3) rast gəlinir. Naxçıvan ərazisində Orta Tunc döv-

rünün ilk mərhələsinə aid olan Yaycı nekropolunun monoxrom boyalı qabla-

rında quş təsvirlərinə çox rast gəlinir. Boyalı qabların üzərində olan heyvan və 

quş təsvirləri qədim insanların dini ideologiyası, təbiət, məişət və təsərrüfat hə-

yatı ilə bağlı ola bilər. Bu rəsmlər əhalinin ovçuluq, maldarlıq və s. məşğuliy-

yəti haqqında müəyyən təsəvvür yaradır. Küpələrin üzərində olan heyvan və 

quş təsvirləri totemizmin mövcud olmasını göstərir. Orta Tunc dövrünün son-

rakı mərhələlərində bu təsvirlər daha da mükəmməlləşdirilmiş, polixrom boya-

lı qabların üzərində insan, heyvan və digər motivlərlə qrup şəklində təsvir edil-

mişdir. 

II Kültəpə yaşayış yerindən tapılan bəzi keramika parçaları naxışlarının 

rəngarəngliyi və məzmununa görə fərqlənir. Açıq fon üzərinə çəkilmiş tor və 

üzən ördək şəkli, sanki burada quşların torla ovlanması səhnəsini təsvir edir 

(şəkil 2; 14), (4, s. 65). Başqa bir küpə qırığının üzərində öküz şəkli 

çəkilmişdir (şəkil 2; 9). II Kültəpə yaşayış yerindən aşkar olunan keramika 

qırıqlarının üzərində qaçan vəziyyətdə maral və ceyran şəkilləri çəkilmişdir. 

Buradakı maral şəkillərindən birinin boynunun arxasında çəkilmiş yarımçıq 

rəsmin maral vurmaq üçün alət olduğu ehtimal edilir  (şəkil 2, 15), (4, s. 66). 

Ümumiyyətlə üzərində maral, ceyran və su quşları çəkilmiş keramika parçaları 

çoxdur (şəkil 2, 4-8,10-11,13). Bənzər ornamentlərlə naxışlanmış polixrom 

boyalı qablara Şahtaxtı (1, s. 119, şəkil 31, 1), I Kültəpə (1, s. 115, şəkil 27, 4), 

Haftavantəpənin son VI B təbəqəsi (15, s. 191, fig. 94, 5; s. 291, fig. 138, 1-

13), Göytəpənin D təbəqəsi (16, s. 84, fig. 24, 735), Ahlat muzeyi (12, levha 

88, 2), Ərzurum muzeyi (12, levha 38, 4; levha 66, 5; levha 85, 1), Qaziantep 

muzeyi (12, levha 99, 6), Sarıvelidə (12, levha 37, 8) rast gəlinir. 

Keramika parçalarından biri üzərində rəsmlərin müəyyən hissəsi qalsa 

da bu təsvirlərin adam şəkilləri olduğu bilinir. Adam ayaqları dizdən bükülmüş 

vəziyyətdə təsvir edilmişdir. O sanki rəqs edir. Həmin keramika parçasında 

əlində musiqi aləti tutmuş adamın ön hissəsi təsvir edilmişdir (şəkil 2, 12). 

Çilingiroğlu bir məqaləsində (18, s. 26) Van muzeyində olan boyalı qablar 

arasında təkcə quş motivlərinin olduğunu, Qaziantep muzeyində isə quş 

motivləri ilə bərabər ceyran, dağ keçisi motivlərinə də rast gəlindiyini qeyd 

edir. Bununla bərabər insan, at və at arabası kimi ornamentlərlə naxışlanmış 

boyalı qabların olmadığını qeyd edir. Ancaq II Kültəpə (13, s. 308, таблица 

XXVIII, 12-17), Qızılburun (11, s. 107, çizim 22) və Haftavantəpənin  son VI 

B təbəqəsində (15, s. 289, fig. 138, 1-13) insan, at və başqa ornamentlərlə 

naxışlanmış boyalı qablara rast gəlinir. 

Orta Tunc dövrünün müəyyən mərhələsində ortaya çıxan polixrom bo-

yalı qabların hansı xronoloji ardıcıllıqla inkişaf etməsi haqqında müxtəlif fikir-

lər irəli sürülmüşdür. Bunun üçün aydın stratiqrafiyaya malik olan abidələrə 

nəzər salmaq məqsədəuyğundur. Polixrom boyalı qablar Şərqi Anadolu, Urmi-
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ya hövzəsi və Naxçıvanda geniş yayılmışdır. Şərqi Anadolunun yüksək yayla-

larından çoxlu sayda polixrom boyalı qablar əldə edilsə də onlar qəbir abidələ-

rindən aşkar olunmuşdur. Ancaq Haftavantəpə, Göytəpə, Dinkatəpə, I Kültəpə 

və II Kültəpə yaşayış yerləri aydın stratiqrafiyaya malik olan abidələrdir. Bu 

abidələrin C14 analizlərinə əsasən müəyyən fikir söyləmək mümkün olmuşdur. 

Haftavantəpənin polixrom boyalı keramikası üstünlük təşkil edən son VI B tə-

bəqəsinə aid C14 analizi e.ə. 1772-ci ili göstərmişdir (12, s. 112). II Kültəpədə 

Haftavantəpənin son VI B təbəqəsi ilə çağdaş olan ikinci tikinti qatından götü-

rülmüş kömürün C14 analizi e.ə. 1800-cü ili göstərmişdir (11, s. 59). I Kültə-

pədə polixrom boyalı qabların aşkar olunduğu təbəqə e.ə. 1900-1700-cü illərə 

aid edilmişdir (1, s. 94). Dinkatəpənin  polixrom boyalı keramika aşkar olunan 

təbəqəsi e.ə 1600-1450-ci illərə aid edilmişdir (17, s. 200). Naxçıvançay vadi-

sinin polixrom boyalı keramikası Haftavantəpənin son VI B, Göytəpənin D və 

C, Dinkatəpənin IV D təbəqəsindən aşkar olunmuş polixrom boyalı keramikası 

ilə bənzərdir. Naxçıvanda polixrom boyalı keramikanın meydana çıxması e.ə. 

1900-cü illərə aid edilmişdir (1, s. 93). Yaşayış yerlərindən götürülən C14 

analizlərinin  nəticələri bu abidələrin polixrom boyalı keramikası arasında 

xronoloji fərqin çox olmadığını, eyni mədəniyyətin özünəməxsus lokal 

xüsusiyyətlərini əks etdirdiyini deməyə əsas verir. Naxçıvanda boyalı qablar 

mədəniyyəti daha uzun müddət mövcud olmuş, Şərqi Anadolu, Urmiya 

hövzəsi və Naxçıvan ərazilərinə yayılan polixrom boyalı qablar Orta Tunc 

dövrünün sonlarında yüksək inkişaf mərhələsinə çatmışdır. 

Orta Tunc dövrü Boyalı qablar mədəniyyətinin yayılma arealını nəzərdən 

keçirdikdə görürük ki, Cənubi Qafqazda, Gürcüstan və Ermənistan ərazisində 

yalnız monoxrom boyalı qablar yayılmışdır. Monoxrom boyalı qablar qəbir 

abidələrindən əldə edilmiş, polixrom boyalı qablara isə bu ərazilərdə rast gə-

linməmişdir. Azərbaycanda monoxrom və polixrom boyalı qablara rast gəlinsə 

də onlar azlıq təşkil edir. Şərqi Anadolu, Urmiya hövzəsi və Naxçıvanda isə 

həm monoxrom, həm də polixrom boyalı qablar geniş yayılmışdır. Naxçıvan 

və Urmiya hövzəsini bu ərazilərdən fərqləndirən cəhət Orta Tunc dövrünə aid 

həm yaşayış yerləri, həm də qəbir abidələrinin olmasıdır.  

Naxçıvançay vadisinin polixrom boyalı keramika məmulatlarının təhlili, 

həmçinin Naxçıvanda Qızqala, Qızılburun, I Kültəpə və II Kültəpə kimi aydın 

stratiqrafiyaya malik yaşayış yerlərinin olması,  yaşayış yerlərinin mədəni tə-

bəqəsinin 3-4 m  arasında olması nəticəsində boyalı qabların inkişaf mərhələlə-

rinin izlənilməsi, II Kültəpə yaşayış yerində dulusçuluq emalatxanasının aşkar 

olunması, aşkar olunmuş monoxrom və polixrom boyalı keramika məmulatla-

rının çoxçeşidliyi və naxış motivlərinin zənginliyi Naxçıvanın boyalı qablar 

mədəniyyətinin əsas mərkəzlərindən biri olduğunu təsdiq edir. 
 

ƏDƏBİYYAT 
 

1. Baxşəliyev V.B. Naxçıvanın qədim əkinçi-maldar tayfalarının mənəvi mədəniyyəti. Bakı: 

Elm, 2004, 320 s. 

2. Baxşəliyev V.B, Marro C, Berthon R, Quliyeva Z, Sarıaltun S. Kültəpədə arxeoloji 

qazıntılar. Bakı: Elm və təhsil, 2017, 164 s. 



 

 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019 № 3 
  

 

 

 

 

 

187 

3. Baxşəliyev V, Novruzov Z. Sirabda arxeoloji araşdırmalar. Bakı: Oskar, 2010, 160 s. 

4. Əliyev V.H. Azərbaycanda Tunc dövrünün boyalı qablar mədəniyyəti. Bakı: Elm, 1977, 

168 s. 

5. Əliyev V.H. Qədim Naxçıvan. Bakı: Elm, 1979, 76 s. 

6. Əliyev V.H. Tarixin izləri ilə. Bakı: Gənclik, 1975, 77 s. 

7. Əliyev V.H, Məmmədova A.Ə. II Kültəpə yaşayış yerində 2009-cu il tədqiqatları // 

Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar-2009. Bakı, 2010, s 126-129. 

8. Həbibullayev O.H. Kültəpədə arxeoloji qazıntılar. Bakı: Azərbaycan SSR EA Nəşriyyatı, 

1959, 134 s. 

9. Müseyibli N., Ağalarzadə A. Həsənsu kurqanı. Bakı: Nafta-Press, 2013, 92 s. 

10. Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyası. Fiziki coğrafiya. İki cilddə. I cild. 

Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 456 s. 

11. Belli O, Bahşaliyev V.B. Nahçıvan bölgesinde Orta ve Son Tunc Çağı boya bezemeli 

çanak çömlek kültürü // Middle and Late Bronze Age Painted Pottery culture of the 

Nakhchivan Region. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat, 2001, 120 s. 

12. Özfırat A. Doğu Anadolu yayla kültürleri (m.ö. II. Binyıl). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat, 

2001, 224 s.    

13. Абибуллаев О.А. Энеолит и бронза на территории Нахицеванской АССР. Баку: 

Елм, 1982, 314 с. 

14. Кушнарева К.Х. Южный Кавказ в IX-II тысячелетиях до н.э. СПб.: Петербургское 

Востоковедение, 1993, 312 с. 

15. Burney C.A. Excavation in Azerbaijan, Haftavan VI Period. London: 1983, 364 s.  

16. Brown T.B. Excavation in Azerbaijan. 1948, London, John Murray 1951. 

17. http://www.academia.edu/21514089/Eastern_Anatolia_Before_the_Iron_Age_A_View_f

rom_Iran 

18. Arkeoloji_dergisi_v-2_p1-31_30adaa3b6e.pdf 

19. http://www.dlir.org/archive/archive/files/arkeoloji_sanat_tarihi_dergisi_v-4_p5-

18_d74f000585.pdf 

20. 1113_dosya_1355509802.pdf 
 

РЕЗЮМЕ 

         ТУРАН ГАШИМОВА 

ПОЛИХРОМНАЯ РАСПИСНАЯ КЕРАМИКА ДОЛИНЫ НАХЧЫВАНЧАЯ 

Благоприятное географическое положение долины Нахчыванчая 

способствовало заселению его с древних времен. Широкая и плодородная почва 

бассейна Нахчыванчая предоставила возможность населению  заняться  сельским 

хозяйством и животноводством. Благоприятные природные условия и географическое 

положение бассейна создали выгодные условия заселению здесь людей в долгое время. 

Памятники долины Нахчыванчая расположены на выгодном географическом 

положении, на стыке дорог, ведущих в соседние регионы. Среди этих памятников 

особенное значение имеют поселения Кюлтепе I и Кюльтепе II. Полихромная расписная 

керамика, обнаруженная в поселениях Кюлтепе I и Кюльтепе II, выделяются 

своеобразием форм. Несмотря, что эти  сосуды с полихромной росписью имеют 

локальные особенности, однако их параллели на памятниках Ближнего Востока и 

Южного Кавказа отражают связи Нахчывана с соседними регионами и влияние их друг 

на друга. Анализ полихромной расписной  керамики долины Нахчыванчая утверждает, 

что Нахчыван являлся одним из главных центров культуры расписной керамики. 

Ключевые слова: долина Нахчыванчая, Кюльтепе I, Кюлтепе II, Средний 

Бронзовый век, полихромная расписная керамика. 
 

SUMMARY 

TURAN HASHIMOVA 

POLYCHROME PAINTED CERAMICS OF NAKHCHIVANCHAY VALLEY 

The favorable geographical location of the Nakhchivanchay valley promoted its 

settling since ancient times. Wide and fertile soil of basin Nakhchivanchay valley gave 

http://www.academia.edu/21514089/Eastern_Anatolia_Before_the_Iron_Age_A_View_from_Iran
http://www.academia.edu/21514089/Eastern_Anatolia_Before_the_Iron_Age_A_View_from_Iran
http://www.dlir.org/archive/archive/files/arkeoloji_sanat_tarihi_dergisi_v-4_p5-18_d74f000585.pdf
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opportunity to population to be busy with agriculture and cattle-breeding. A favorable 

environment and a geographical location of the basin created convenient conditions to settling 

for people here since long time. The monuments situated inNakhchivanchay valley were built 

in the areas that has advantageous geographical location, on the joint of the roads to 

neighborhood regions. Among these monuments Kültepe I and Kültepe II settlements are of 

especial important. The polychrome painted ceramics found in  Kültepe I and Kültepe II 

settlements differ with their peculiarities. Although these vessels with polychrome paintings 

have local features, their parallels in Middle East and South Caucasus reflect Nakhchivan’s 

communications with the neighboring regions and their influence to each other. The study of 

polychrome painted ceramics of the Nakhchivanchay valley proves that Nakhchivan was one 

of the main centers of painted ceramics culture. 

Keywords: valley Nakhchivanchay, Kültepe I, Kültepe II, Middle Bronze Age, 

polychrome painted ceramics. 

 

 
Şəkil 1.Polixrom boyalı qablar: 1- I Kültəpə, 2- II Kültəpə. 

 
Şəkil 2. Polixrom boyalı keramika nümunələri. 3-I Kültəpə; 1-2; 4-15-II Kültəpə. 
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QARABAĞ XANLIĞI AZƏRBAYCAN XALQININ  

DÖVLƏTÇİLİK TARİXİ KONTEKSTİNDƏ 

 

 Məqalə 1806-cı ildə Cənubi Qafqazın Rusiya imperiyası tərəfindən işğalı zamanı 

Qarabağda və onun ətrafında baş verən hadisələrin təhlilinə həsr olunmuşdur. Qarabağ xanı 

İbrahimxəlil xanın və əyalının qətlə yetirlməsinin səbəb və nəticələrinin metodiki şəkildə 

araşdırılması məqalənin əsas motivlərini təşkil edir. Sözügedən dövrdə Qarabağ xanlığının 

hərbi-siyasi mövqeyi və nüfuzu, Qarabağ xanı İbrahimxəlil xanın fəaliyyəti dövlətçilik 

prinsipləri baxımından qiymətləndirilir. Məqalədə 1806-cı il Xanbağı faciəsi Aərbaycan 

xalqının tarixi-siyasi genofonduna sui-qəsd kimi  tanınır. 

  Açar sözlər: Qarabağ xanlığı, Cavanşirlər, İbrahimxəlil xan, Qızılqaya хəyanəti, Şiraz 

qonaqlığı, Lisaneviç, Gülüstan müqaviləsi, Xanbağı faciəsi, Kürəkçay müqaviləsi 
 

 Azərbaycanın tarixində ən mürəkkəb və çoxlu sayda mübahisə doğuran 

dövrlərdən biri  XVIII əsrin II yarısı və XIX əsrin birinci rübündə hökm 

sürmüş feaodal pərakəndəliyi, yaxud xanlıqlar dövrüdür. “Feodal 

pərakəndəliyi” anlayışı bu dövr üçün rəmzi ifadədir. Onu bir mərkəzləşmiş 

dövlətin dağılması və  digərinə keçid prosesi kimi xarakterizə etmək daha 

düzgün olardı. Məlumdur ki, sözügedən dövrdə Azərbaycanda mövcud olan 

bütün xanlıqların başlıca məqsədi digər feodal qurumlarını öz hakimiyyəti 

altında birləşdirmək və mərkəzləşdirilmiş yeni dövlət yaratmaq idi. Lakin o da 

məlumdur ki, mərkəzləşmiş yeni dövlət yaratmaq mümkün olmadı və bunun 

da,  çoxlu sayda obyektiv və subyektiv səbəbləri var idi. Bu səbəblərdən biri də 

Azərbaycan etnik-siyasi faktorunun dövlət yartmaq qabiləyyətini təcəssüm 

etdirən, xarizmatik keyfiyyətlərə malik olan genofondun məhv edilməsi idi. 

Məhz bu səbəb və əlbəttə ki, onun real ifadəsi olan Rus və İran işğalı 

Azərbaycan etnosunun mərkəzləşmiş dövlət yaratmaq arzularını puça çıxartdı.     

Sözügedən dövrdə Cənubu Qafqazda  Azərbaycanın orta əsr dövlətçilik 

ənənələrini davam  etdirməyə qadir olan  ən vacib subyekt  Qarabağ xanlığı 

idi. Hələ Nadirqulu xan Əfşar 1736-cı ildə Suqovuşan qurultayında özünü 

İranın və Azərbaycanın şahənşahı elan edəndə məhz Qarabağ elatlarının 

(Bayat eli, Cavanşir eli, Kəbirli mahalı, iyirmidördlər, otuzikilər və b.) bu 

qərara qarşı çıxmaları təsadüfi deyildi. Çünki bu dövrdə regionda ən nüfuzlu 

söz sahibləri məhz Qarabağ elatları  idi.  Azərbaycanın  taleyi  haqqında  məhz  

Qarabağ elatlarının belə “aşkar və çılğın şəkildə düşünməsi”, onun naminə 

üsyana və məhrumiyyətlərə hazır olması sonrakı dövrlərdə də özünü dəfələrlə 

büruzə vermişdi. Məsələn, Qarabağ elatlarını İrana srügün etdiyinə görə Nadir 

şaha qarşı İsfahan qiyamı (1737).  
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Bu isə Qarabağ elatlarının tarixən formalaşmış müstəqillik və dövlətçilik 

vərdişlərinə bağlılığından xəbər verirdi. Qarabağ elatlarının, xüsusilə də 

Cavanşirlərin Azərbaycanın digər aran və dağ elləri ilə də sıx mədəni, iqtisadi, 

siyasi və qohumluq əlaqələri var idi və onlar ölkənin hər elinə görə xüsusi 

təəssübkeşlik ifadə etdirdilər. Bu isə Qarabağın, həmişə olduğu kimi 

Azərbaycanın mərkəzi, Qarabağ hökmdarlarının isə baş süzeren (fr. suserain – 

üst, yuxarı, vassallıq sistemində ən nüfuzlu hökmdar) tituluna iddialı olması 

anlamına gəlir. Lakin burada söhbət təkcə nigah əlaqələri üzərində qurulmuş 

təəssübkeşlikdən getmir. Hələ siyasi konfiqurasiya almamış, lakin əsrlərlə 

etnosun genetik kodunda kök salmış, dini, dili, mədəniyyəti bir olan tarixi 

soydaşa və vətəndaşa münasibətdə üzvi şəkildə ifadə olunan Azərbaycan 

məhəbbətinin təzahüründən gedir. Bu məhəbbət Qızılqaya xəyanətindən sonra 

Hacı Çələbinin ona xəyanət etmiş Azərbaycan xanlarını gürcülərdən xilas 

etməsində də özünü büruzə vermişdi. Bu məhəbbət və genetik bağlılıq Talış, 

Quba, Naxçıvan, İrəvan,  Gəncə xanlıqlarının, Car-Balakən camaatının 

münasibətlərində də ifadə olunurdu. Bu onun ifadəsi idi ki, siyasi pərakəndəlik 

şəraitində yaşasalar da, ayrı-ayrı müstəqil feodal hakimlərinin təbəələri olsalar 

da, o dövrdə  sözügedən ərazilərdə yaşayan, dini, dili, mədəniyyəti, 

dünyagörüşü eyni, yaxud oxşar olan insanları, yeni təkamül dövrü yaşayan 

Azərbaycançılıq ideyası birləşdirirdi. Lakin, hansısa mücərrəd, bəzən mistik və 

çox vaxt aşkar qüvvə, o dövr tarixində azərbaycanlılar üçün fövqəladə 

əhəmiyyət kəsb edən inteqrasiyanın və birliyin qarşısında yaxşı düşünülmüş 

sədd çəkirdi. Türkmənçay müqaviləsindən sonra ermənilərin və digər xristian 

əhalinin məhz Qarabağa daha kütləvi və intensiv şəkildə köçürülməsinin 

səbəbi, burada, təkcə erməniləşdirmə prosesi üçün münbit şəraitin və 

təsərrüfat-iqtisadi cəhətdən yararlı məkanın mövcud olması deyildi. Səfəvi 

dövləti dağıldıqdan sonra azadlıqsevər və üsyankar Azərbaycan ruhu məhz 

Naxşıvanda, İrəvanda, Gəncədə və xüsusən də Qarabağda təmərküzləşmişdi. 

Bu ruhu sındırmaq, yaxud məhv etmək isə fövqəlsiyasi qüvvələrin strateji və 

taktiki planlarının tərkib hissəsi idi. Bu planların reallaşdırılması, Cənubi 

Qafqazın ən nüfuzlu personaları olan Cavad xanın, İbrahimxəlil xanın, onların 

varislərinin, ən nüfuzlu bəylərin və ağaların fiziki cəhətdən məhv edilməsində 

öz əksini tapırdı. Hər iki xanın öldürülməsində Lisaneviç soyadlı çar zabiti və 

onun komandası icraçı aktyorlar kimi çıxış edir və məlum olur ki, o dövrdə 

Azərbaycan genofondunun məhv edilməsi mərkəzdən idarə olunan, yaxşı 

təşkil edilmiş hərbi-taktiki missiya idi və o, Azərbaycan etnik-siyasi faktorunu 

ləğv etməyə hesablanmışdı. İbrahimxəlil xanın qətli üçün ermənilərdən yaxşı 

vədlər və hədiyyələr almış Dmitriy Tixonoviç Lisaneviç  (1778-1825) 1803-cü 

ildə mayor, 1804-ci ildə Gəncəyə hücum zamanı podpolkovnik rütbəsi 

daşıyırdı. Cavad xanı və oğlu Hüseynqulunu öldürdüyünə görə 4-cü dərəcəli 

Müqəddəs Georgi ordeni ilə təltif olunmuşdu. 1805-ci ildə 17-ci yeger alayının 

komandiri təyin olunmuş, 1806-cı ildə podpolkovnik, İbrahimxəlil xanı qətlə 

yetirdikdən sonra isə, 1807-ci ildə polkovnik rütbələri almışdı (1, s.124-134).  

Türklərə və müsəlmanlara xüsusi nifrət edən Lisaneviç, əslində “rus bal-

dasının” (rus. Болда–zırrama, yekəpər, yöndəmsiz, araqarışdıran) canlı obrazı, 



 

 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019 № 3 
  

 

 

 

 

 

191 

“əsl tanrı cəzası” idi. Yerli əhali onu bu mənfur keyfiyyətlərinə görə “Dəli 

mayor” adlandırırdılar. O dövrdə Cənubi Qafqazda dislokasiya olunmuş Rus 

ordusunun baş komandanı İ.V.Qudoviç (1741-1830) D.Lisaneviçin və N.Cora-

yevin  hərəkətlərini pisləmiş və törədilən hadisə üzrə bu zabitlərin üzərinə gö-

türdükləri səlahiyyəti, onların hərbi vəzifəsi olmadığını və başıpozuqluq oldu-

ğunu vurğulamışdı. İ.V.Qudoviç, hətta xüsusi qərarla D.Lisaneviçi Qarabağ-

dan qovmuşdu. Bir müddət Cənubi Qafqazdan uzaqlaşdırılsa da, sonralar yeni-

dən buraya qayıtmış və etdiyi növbəti vəhşiliklərə görə Rusiya hökumətindən 

çoxlu sayda  mükafatlar almışdı.  

Əslində, bütün tarix boyu rus silahı özünə, məhz belə “dəli, zırrama və 

araqarışdıran” mayorların vasitəsi ilə yol açıb. Həmin “Dəli mayor” a 1810-cu 

ildə Rus hökuməti general-mayor rütbəsi vermişdi. Bu isə Rusiya tarixinin  

hərəkətverici qüvvələrinin, məhz “baldalar” olduğunu bir daha sübut edir. 

Bütün müharibə ocaqlarında “ala it işarəsi” aldıqdan sonra, 18, yaxud 24 iyul 

1825-ci il tarixində, indiki Dağıstan ərazisində (Hasavyurt) Gerzel-aulda Qaf-

qaz dağlılarının əli ilə cinayətkar canını tapşırdı. Hətta dəfn olunduğu yer də 

məlum deyil  (3, s. 342-343). 

Qarabağ xanlığının əsasını 1747-ci ildə Pənahəli xan (1693-1763) qoy-

muşdu. Xanlığın fəaliyyət göstərdiyi 75 il ərzində, onun bütün atributları (əra-

zi, paytaxt, pul  vahidi və s.) daim genişlənməkdə olan feodal dövlətinin  prin-

siplərini ifadə edirdi. Xanlığın banisi Cavanşir elindən Sarıcalı oymağından 

olan Pənahəli xanın şəcərəsi Çingiz xanın nəslinə gedib çıxırdı. O, Çingiz xa-

nın Tulai xandan olan nəvəsi Hülaki xanın nəslindən, Abaqa xanın oğlu, 1284-

1291-ci illərdə Elxani hökmdarı olmuş Arqun xandan (1255-1291) başlayır (2, 

s. 485-486). Cavanşir adı da məhz monqol hökmdarları ilə bağlıdır. Belə ki, 

monqol ordusunda döyüş zamanı hökmdardan sol tərəfdə duran ən hörmətli 

döyüşçülər, komandirlər və əyanlar “cabandar” (türk. caban dar - sol qol, ya-

xud sol cinah) adlanırdı. “Cavanşir” sözü də məhz bu ifadədən yaranmışdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Kürəkçay müqaviləsi, əslində Qaqabağ xanlığı-

nın əvvəlcədən planlaşdırılmış ləğvi üzrə  ilk mərhələ idi. I Rus-İran müharibə-

si bu prosesi daha da sürətləndirmişdi. 1806-cı ildə narazılıq Şimali Azərbay-

canın bütün bölgələrində baş qaldırmışdı. Bu baxımdan İbrahimxəlil xanın öl-

dürülməsi, həm də rus silahının üzdəniraq gücünü  nümayiş etdirmək və Səfəvi 

əyyamından qalmış çılğın qiyamçıları qorxutmaq aksiyası idi: “Baxın əgər 

general-mayorla belə sərt davranırsa görün adi asikarlara neynərik”. Kürəkçay 

müqaviləsi ilə, sözünün yiyəsi olan Qarabağ hökmdarını elə vəziyyətə salmış-

dılar ki, onun məzmununda,  potensial olaraq istənilən vaxt böhtan atmaq im-

kanları var idi. Belə bir şəraitdə İbrahimxəlil xan çox mürəkkəb və çətin bir 

vəziyyətlə üz-üzə qalmışdı. Bir tərəfdən Tehran sarayına bağlılıq, digər tərəf-

dən zadəgan andı. Məlumdur ki, hələ rus işğalı başlamazdan əvvəl İbrahimxə-

lil xanın qızı Ağabəyim ağa (1782-1831) Fətəli şaha ərə getmiş, oğlu Əbülfət 

xan Sarıcalı-Cavanşir (1766-1839) isə Ağa Məhəmməd şah Qacarın 1797-ci 

ildə Şuşada qətlə yetirilməsindən sonra Fətəli şah Qacarın tələbi ilə Tehran 

sarayına girov göndərilmişdi. Guya, buna görə də çar hökuməti daim xandan 

şübhəli idi.  
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Dünya tarixində baş verən siyasi oyunların aktorları ən optimal və etibar-

lı çıxış yolu kimi hökmdarların qətlə yetirilməsini seçirdilər. Son 300 il ərzində 

isə hökmdarın qətli taktiki və strateji məqsədlərə çatmaqda bir növ “dəb” xa-

rakteri almışdır.  

İbrahimxəlil xanın öldürülməsinin real səbəbləri bu gün də sirr olaraq 

qalır. Bir fakt danılmazdır ki, xan Kürəkçay müqaviləsində qəbul etdiyi anda 

əsla xəyanət etməmişdi. Bu sirrin açılması həm də ona görə çətindir ki, Rusiya 

mənbələri bu hadisə haqda rəsmi məlumatları bütün üsullarla təhrif edirlər. 

Bununla da silahsız insanların, həmçinin qadın və azyaşlı uşaqların xüsusi 

qəddarlıqla qətlə yetirilməsi, rus hərb şərəfinin rüsvayçı səhifəsi olaraq qalır və 

rus zabitlərinin ləyaqətini şübhə altına alırdı. Burada erməni izinin olması da 

şübhəsizdir. Hələ 1699-cu ildə İsrael Orinin erməni kilsəsinin rəhbərliyi altın-

da başladığı xüsusi missiya Cənubu Qafqazda Erməni dövlətinin yaradılması 

olduğu üçün ermənilər öz məqsədlərinə çatmaq üçün bütün strateji və taktiki 

üsullardan istifadə etməyi qərara almışdılar və onlar bilirdilər ki, İbrahim xəlil 

xan  kimi qüdrətli şəxsiyyətlər olduqca onlar heç vaxt öz çirkin niyyətlərinə 

çata bilməyəcəklər. Bir məqamı da xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, İbrahim 

xəlil xan qətlə yetiriləndə Rus ordusunun general-mayor rütbəsini daşıyırdı və 

bu titulu ona Rus imperatoru I Aleksandr (1801-1825) özü şəxsən vermişdi. 

Beləliklə, əslində İbrahimxəlil xanı qətlə yetirməklə rus zabitləri öz generalla-

rını qətlə yetirmişdilər. İbrahimxəlil xanın Kürəkçay müqaviləsini pozması 

mümkün deyildi. Çünki, o, andlı müqavilə idi. Onu bağlayarkən xan Qurana 

and içmişdi. Müsəlman zadəganları isə heç vaxt Quran andına xəyanət etmirdi-

lər, hətta bu andı başqa din mənsubları olan şəxslərə sədaqət kimi qəbul etsələr 

belə... 

1806-cı il iyunun 12-də Gərgər çayı sahilində İbrahimxəlil xanın yay 

düşərgəsində  Xanbağı adlı yerdə xüsusi qəddarlıqla Qarabağ xanı İbrahimxəlil 

Cavanşir, onun həyat yoldaşı Tuba xanım, qızları Səltənət xanım, Tutu bəyim, 

12 yaşlı oğlu Abbasqulu ağa Kəbirli və daha 30 nəfər qohum-əqrəbası və xid-

mətçiləri, təpədən dırnağa qədər silahlanmış alay tərəfindən qətlə yetirilmişdi. 

Bu, D.T.Lisaneviçin şəxsi qərarı nəticəində atılmış addım idi. Əslində, bu ad-

dım Cənubi Qafqazın bir nömrəli zadəganının və onun əshabələrinin simasında 

Azərbaycan genofondunun soyqırımı idi. Bu tədbirin icraçıları özlərinə bəraət 

qazandırmaq və guya hadisənin hərbi təhlükəsizlik tədbiri olmasını sübut et-

mək üçün xanlığın rəsmən İbrahimxəlil xanın oğlu Mehdiqulu xana verilməsi-

ni arqument göstərirlər. Lakin bu, ölkədə başlanmış təlatümü yatırmaq üçün 

atılan taktiki addımdan başqa bir şey deyildi. Onlar bilirdilər ki, Mehdiqulu 

xan İbrahimxəlil xan deyil və rus-erməni planlarına qarşı hər hansı güc arqu-

menti qoymağa cəhd etməyəcək. Lazım olan vaxtda isə onu aradan götürmək 

çətin olmayacaq.  

Onsuz da İbrahimxəlil xanın qətli bütün Cənubi Qafqazda üsyana səbəb 

olmuş, xanın kürəkəni, Kürəkçay andlı müqaviləsini Qarabağ xanı ilə birlikdə  

imzalamış Şəki hökmdarı Səlim xan üsyan qaldıraraq rus qarnizonunu Şəkidən 

qovmuşdu. İbrahimxəlil xanın öldürülməsinin əsl mahiyyətini isə Gülüstan və 

Türkmənçay müqavilələri tam şəkildə sübut etmişdi. Bu, Rusiyanın Cənubi 
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Qafqazda geosiyasətinin tərkib hissəsi idi. Burada əsas motiv isə Səfəvi döv-

lətindən qalmış bütün dövlətçilik ruhunu məhv etmək, Cənubi Qafqazı isə 

xristian əyalətinə çevirmək idi.  

Rus və erməni mənbələri XIX əsrdə Azərbaycanın istilasına haqq qazan-

dırmaq üçün İbrahimxəlil xanın  və ailəsinin qətliamı hadisəsini, guya çar 

generalının (İbrahimxəlil xan) hərbi şəraitdə mövqeləri tərk etməsi, az qala 

fərarilik etməsi kimi qiymətləndirir və hətta həyasızcasına bu hadisəni “tarixi 

ədalətin öz yerini tapması” adlandırırlar. Bəzi üzdəniraq tarixçilər isə bu 

hadisəni dərindən araşdırmağı və “əsl həqiqəti” aşkar etməyi təklif edirlər. 

Onlar üçün isə əsl həqiqət Rusiya işğalına, erməni irticasına və rus zabitinin əsl 

vəhşi xislətinə bəraət qazandırmaqdır. Lakin vəziyyəti ən sadə formada təhlil 

edərkən zəkası qıt olan adama da məlum olur ki, burada yalnız genetik kodun 

məhv edilməsindən, gələcəkdə Cənubi Qafqazada mərkəzləşmiş müsəlman 

dövləti yaratmaqda iddialı ola biləcək ən güclü həlqəni aradan götürməkdən 

gedir. Doğurdan da, sözügedən dövrdə Qarabağ xan sülaləsi Azərbaycanda 

dövlətçilik qüdrətini özündə daşıyan yeganə qüvvə idi. Çünki bu ada iddialı 

olan Gəncə xanları və varisləri məhv edilmiş, yaxud ölkədən qovulmuş, Gəncə 

yerlə yeksan edilmiş, hətta adı da zorla tarixdən və dillərdən silinmişdi. Şəki, 

Quba, Bakı, Şamaxı, Talış xanlıqları isə çoxdan bu səlahiyyətlərdən məhrum 

edilmişdilər. 

İbrahimxəlil xanın və əyalının qətlə yetirilməsinin “dərindən araşdırılma-

sına” gəldikdə isə, burada əsas istinad nöqtəsi yüksək hərbi təcrübəsi və döyüş 

qabiliyyəti  olan 200 nəfərlik bir gücün, üzərində xəncəri belə olmayan 74 

yaşlı qocanı, onun həyat yoldaşını və qızlarını, 12 yaşlı oğlunu, silahsız  xid-

mətçi personalı xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirməsidir. Əgər İbrahimxəlil xan 

andını pozsaydı və İran ordusuyla birləşməyi qərara alsaydı  əyalını toplayıb 

faytonlarla Arazın o tayına keçərdi 500 nəfər rus qarnizonunun beş kilometrli-

yində (Xanbağı) dəhşətli ölümünü gözləməzdi. Yayda İbrahimxəlil xanın 

istirahət üçün daha əlverişli olan Şuşadan Xanbağına enməsinin isə yalnız bir 

səbəbi vardı. Bu da Azərbaycanın qeyrət qalası olan, heç vaxt yağılara təslim 

olmayan Şuşa qalasında Cavad xanı qətlə yetirmiş, Azərbaycan torpaqlarını 

viran qoymuş bir işğalçı ordunun 500 nəfər əsgər və zabitinin ağalıq etməsini 

görə və buna dözə bilməməsi idi. Əslində İbrahimxəlil xanın və əyalının qətlə 

yetirilməsini tədqiq edən obyektiv elmi işlərin məqsədi əsl günahkarı axtarıb 

tapmaq deyil. Günahkar onsuz da məlumdur. O, şeytan xislətli günahkarın 

arxasında isə rus ordusunun simasında qüdrətli hərb maşını dururdu və 

bununla da “arxalı köpək qurd basar” məsəli tam reallaşmışdı.  

Kim kimin xeyrinə yazırsa yazsın, real tarixi faktları heç bir arqumentlə 

təkzib edə və özünə yalançı bəraət qazandıra bilməyəcək. Necə ki, 99 il 

bundan əvvəl, 1918-ci il iyul ayının 17-də Ekaterinburqda sonuncu Rus çarı II 

Nikolayın ailəsi ilə birlikdə (həyat yoldaşı, dörd qızı, 14 yaşlı oğlu və 

xidmətçiləri) qətlə yetirilməsinə hər hansı bir formada bəraət qazandırmaq 

mümkün deyil. Söhbət 300 il böyük bir dövlətə rəhbərlik etmiş hökmdar 

nəslinin nümayəndəsinin, onun günahsız həyat yoldaşının, qızlarının və səhhə-

tində problemlər olan varis oğlunun, heç bir hərbi-strateji zərurət olmadan xü-
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susi qəddarlıqla qətlə yetirilməsindən gedir. Məhz bu hadisə tanrı qarğışı kimi, 

Rusiyanı və onun tərkibinə daxil olan xalqları 70 illik səfalətə və rəzilliyə 

məhkum etdi. İbrahimxəlil xan qətlə yetiriləndən bu günədək Qarabağda da 

sülh və əminamanlıq yoxdur.  

Cavanşirlərin sarsılmaz genetik qüdrətini bütün məhrumiyyətlərə baxma-

yaraq Azərbaycanının tarixində parlaq iz qoyması sübut edir. Böyük bir siyahı. 

Lakin Cavanşirlərin ölməzliyini sübut etmək üçün bir neçə ad çəkmək kifayət-

dir. Cəfərqulu ağa Cavanşir (1787-1866) – Azərbaycan şairi və ictimai xadim, 

rus ordusunun general-mayoru, İbrahimxəlil xanın nəvəsi, Məmmədhəsən ağa 

Cavanşirin oğlu. Atası 1805-ci ildə vəfat etdikdən sonra Rusiya hökuməti tə-

rəfindən Qarabağ xanının qanuni varisi kimi tanınmış və üzərində “Qarabağın 

varisi” yazılmış qızıl medal almışdı. Qarabağ xanlığı ləğv edildikdən sonra 

1823-cü ildə Simbirskiyə (ind. Ulyanovsk) sürgün edilmişdi. 1825-ci ildə azad 

olunmuş və çoxlu mükafatlar almış, Qarabağdakı mülkləri ona qaytarılmışdı 

(4,s. 40-55). Əhməd bəy Cavanşir (1823-1903) -məşhur Azərbaycan tarixçisi 

Qarabağ xanlığının əsasını qoymuş Pənahəli xanın (1693-1763) oğlu Mehrəli 

bəyin (1736-1785) nəticəsidir. Behbud xan Azad xan oğlu Cavanşir (1877-

1921) -Azərbaycanın dövlət və siyasət xadimi, diplomat, ADR-in daxili işlər, 

daha sonra ticarət  və sənaye naziri İbrahimxəlil xanın Məhəmmədqasım ağa-

dan olan kötücəsidir. 19 iyul 1921-ci ildə İstanbulda erməni terrorçuları tərə-

findən qətlə yetirilmişdi. Həmidə xanım Əhməd bəy qızı Məmmədquluzadə-

Cavanşir (1873-1955) -Azərbaycanın ilk maarifçi-qadınlarından biri, ictimai 

xadim, görkəmli Azərbaycan tarixçisi, “Qarbağnamənin” müəllifi Əhməd bəy 

Cavanşirin qızı, məşhur Azərbaycan mütəffəkkiri Cəlil Məmmədquluzadənin 

həyat yoldaşı. Nəhayət, İsfəndiyar Aslan oğlu Cavanşirov (1901-1979) İbra-

himxəlil xanın oğlu Məhəmmədhəsən ağadan (1755-1806) olan nəvəsi Xancan 

ağanın (1793-1844) kötücəsidir. Rəsmən Qarabağın hökmdarı olmasa da, 

məhz Cavanşirlərin ölməz ruhunu öz əsrarəngiz avazı ilə yenidən bütün Qara-

bağ ellərinə və cəmi Azərbaycana yaydı. XX əsrdə Xan Şuşinski adı altında 

Qarabağın “əsl xanı” oldu...  (5, s. 210-211). 
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РЕЗЮМЕ 

                                                                       ТАХИРА КУЛИЕВА 

КАРАБАХСКОЕ ХАНСТВО В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА 

Статья посвящена анализу событий, происходящих в Карабахе и вокруг него, в 

период завоеваний Российской империи на Южном Кавказе. Методические 
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рассмотрения причин и последствий убийства Карабахского правителя Ибрагимхалил 

хана и его семьи являются основными мотивами статьи. Позиция и политический 

авторитет Карабахского ханства, и деятельность Карабахского правителя Ибрагимхалил 

хана оцениваются с точки зрения принципов государственности. В статье трагедия в 

Ханбагы 1806-го года признается, как покушение на историко-политический генофонд 

Азербайджанского народа. 

Ключевые слова: Карабахское ханство, Джаванширы, Ибрагимхалил хан, 

Измена в Гызылгая, Ширазский пир,  майор Лисаневич, Гюлистанское соглашение, 

Трагедия в Ханбагы, Кюрекчайский договор 

 

SUMMARY 

TAHIRA QULIYEVA 

KARABAKH KHANATE IN THE CONTEXT OF STATE OF THE AZERBAIJAN 

PEOPLE 

The article is devoted to the analysis of the events taking place in and around Karabakh 

during the conquest of the Russian Empire in the South Caucasus. Methodical consideration of 

the causes and consequences of the killing of the Karabakh ruler Ibrahimkhalil Khan and his 

family are the main motivations of the article. The position and political authority of the 

Karabakh khanate, and the activities of the Karabakh ruler Ibrahimkhalil Khan are evaluated 

from the point of view of the principles of statehood. In the article, the tragedy in Khanbagi of 

1806 is recognized as an attempt on the historical and political gene pool of the Azerbaijani 

people. 

Key words: Karabakh Khanate, Javanshir, Ibrahimkhalil Khan, Treason in Gizilgaya, 

Shiraz Peacock, Major Lisanevich, Gulistan Agreement, Tragedy in Khanbagi, Kurekchay 

Treaty 
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NAXÇIVANDA MALDARLIĞIN TARİXİ COĞRAFİYASI 

(XIX-XX əsrin əvvəlləri) 

 

Məqalədə XIX-XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanın təsərrüfat həyatında maldarlığın 

yeri və tarixi coğrafiyaya təsirindən bəhs olunur. XIX əsrin ikinci yarısında Naxçıvan 

bölgəsinin maldarlıq təsərrüfatında müəyyən inkişaf özünü göstərmişdi. Rusiya işğalı ərəfəsi 

ilə müqayisədə iri və xırda buynuzlu mal-qaranın sayı XIX əsrin 60-cı illərində bir neçə dəfə 

artmışdı. Bu vəziyyət XIX əsrin 70-90-cı illərində də davam etmişdi. Ümumilikdə bütün 

bölgədə olan mal-heyvanın kəmiyyətini tam şəkildə müəyyənləşdirmək mümkün olmamışdı. XX 

əsrin əvvəllərində isə I Dünya müharibəsinin başlanması və ermənilərin bu ərazilərə amansız 

yürüşləri maldarlıq təsərrüfatının azalmasına səbəb olmuşdur. 

Açar sözlər: Naxçıvan, maldarlıq, iri və xırda buynuzlu mal-qara, XIX-XX əsrlər, 

tarixi coğrafiya 
 

Tarixi ən qədim dövrlərə gedib çıxan maldarlıq təsərrüfatı Eneolit və 

Tunc dövrlərində daha da inkişaf edir, əhali təsərrüfatla daha geniş şəkildə 

məşğul olur. Maldarlığın meydana gəlməsi və inkişafı əsasən kişi əməyinin 

məhsulu kimi qiymətləndirilir. Heç şübhəsiz, bu hal kişilərin ictimai rolunun 

əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb olmuşdur. Tunc dövründə köçəri 

maldarlığı formasının geniş miqyas alması, xış əkinçiliyinin yaranması ilə 

əlaqədar olaraq qaramaldan qoşqu qüvvəsi kimi istifadə edilmiş, iribuynuzlu 

heyvanların maldarlıqda üstün rolu meydana çıxmışdır.  

Təsərrüfat sahələrində baş verən irəliləyiş maldarlığın əkinçilikdən 

ayrılmasını labüd etmişdir. Qafqaz dağlarındakı əlverişli iqlim və bol 

çəmənliklər əsrlər boyu maldarlığın inkişafına əsaslı zəmin yaratmışdır (2, s. 

232). Maldarlığın inkişafı üçün bərəkətli otlaqların, geniş düzənliklərin, yaylaq 

və qışlaqların, əlverişli iqlim şəraitinin, təmiz dağ bulaqlarının olmasının 

böyük əhəmiyyəti var idi. Aparılan tədqiqatlardan aydın olur ki, Naxçıvan 

bölgəsində hələ qədim zamanlardan maldarlıq təsərrüfatı mövcud olmuş və 

inkişaf etmişdir. Bunu arxeoloji tədqiqatlar zamanı dəfələrlə əldə olunan at, 

dəvə, qoyun, öküz və s. tipli ev heyvanlarına məxsus skelet qalıqlarına, daşdan 

yonulub hazırlanmış at və qoç heykəllərinə, maldarlıq məhsullarının 

hazırlanması üçün istifadə olunmuş müxtəlif növ gil qab nümunələrinə, 

sərniclərə, nehrələrə və s.  rast  gəlinməsi  təsdiq  edir (6, s. 168 ). Heç təsadüfi  

deyildir ki, bölgədə maldarlığın inkişafına rəvac verən amillər, insanlığın bu 

təsərrüfat sahəsinə olan böyük ehtiyacından irəli gəlirdi. Belə ki, ətə, yuna, 

gön-dəriyə, südə, yağa və s. heyvandarlıq məhsullarına cəmiyyət daxilində 

böyük miqyasda tələbat meydana gəlmişdir.  
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Tələbatın durmadan artması amili isə ərazinin sürətli inkişafından xəbər verirdi 

(5, s. 49).  

XIX əsrdə maldarlıq və heyvandarlıqla məşğul olma səviyyəsinə görə 

Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzalarının  əhalisini üç qrupa ayırmaq müm-

kündür. Birinci qrup kəndlilər başlıca olaraq Naxçıvan qəzası və Şərur əyalə-

tində yaşayırdılar. Onlar yalnız əkin sahələrini becərmək və öz tələbatlarını 

ödəmək məqsədi ilə az sayda mal-qara saxlayırdılar. Çünki buranın bütün aran 

ərazilərində yazın axırlarında, eləcə də yay fəslində havaların həddən artıq isti 

keçməsi nəticəsində otlaqlar tez quruyub məhv olduğundan maldarlığın 

inkişafı üçün münasib iqlim şəraiti yox idi. Belə aran zonalarında yaşayan 

kəndlilərin adətən bir neçə baş qoyunu və ya bir inəyi olurdu. Mövcud mal-

qaranın  əksəriyyəti isə iri, varlı kəndlilərin təsərrüfatında cəmlənmişdi. İkinci 

qrupu isə birinci qrupa nisbətən əkinçiliklə bərabər, daha çox maldarlıq və 

heyvandarlıqla məşğul olan əhali təşkil edirdi. Bu cür kəndlilər əsasən dağ 

ətəyi bölgələrdə, birinci qrupa nisbətən əkinçilik üçün o qədər də əlverişli 

şəraiti olmayan ərazilərdə (Ordubad, Culfa, Şahbuz və s.) yaşayırdılar. Üçüncü 

qrupa daxil olan əməkçilər isə, əsasən dağ rayonlarında yaşadıqlarından onların 

əsas məşğuliyyətləri maldarlıq və heyvandarlıq  idi (8, s. 122). Bu qrup əhali 

başlıca olaraq Dərələyəz mahalında məskən salmışdı. Naxçıvan qəzası və 

Şərur əyalətinin dağ kəndlərində yaşayıb, köçürmə həyat tərzi keçirənlər də 

buraya daxil idi. Naxçıvan qəzasının Sust, Təzəkənd, Şahbuz kəndlərində de-

mək olar ki, əhalinin hamısı maldarlıq və heyvandarlıqla məşğul olurdu. Belə-

liklə, əhalinin sadalanan hər üç qrupunun yaşadıqları ərazilərin ozünəməxsus 

spesifik xüsusiyyətlərini nəzərə alıb ümumi fikir söyləmək mümkündür ki, 

maldarlıq və heyvandarlıqla məşğul olan əhalinin əksəriyyəti ikinci və üçüncü 

qrupa aid olanlar idi. Həmin kateqoriyadan olan kəndlilərin həyatında əsas yeri 

bu sahə tutduğu üçün onlar nəinki öz ehtiyaclarını təmin edir, hətta əlavə 

məhsullarının satışı ilə də məşğul olurdular. Sahibkarlar canlı mal-qara, ət, 

süd, pendir, yağ, şor, dəri, gön, yumurta kimi məhsulları bazara çıxarıb ticarət-

lə məşğul olurdular. Əlbəttə ki, burada əsas yeri minlərlə qoyuna, yüzlərlə 

mal-qaraya sahib olan mülkədar, bəy və varlı kəndlilər tuturdular. Onlar bu 

qədər mal-qaraya baxmaq üçün yüzlərlə muzdur saxlayırdılar. 

Maldarlıqda əsas yeri iri və xırda buynuzlu heyvanlar tuturdu. Bununla 

yanaşı, nəqliyyat vasitəsi kimi at, dəvə, qatır və ulaq kimi heyvanlara təsərüffat 

həyatında önəm verilirdi. Dövrə uyğun olaraq Naxçıvan diyarı, onun mahalları 

üzrə araşdırdıqda bu diyarın sosial-iqtisadi inkişafında, xüsusilə kənd təsərrü-

fatının inkişafında heç bir dəyişikliyin olmadığının və Naxçıvan diyarı daxil 

olmaqla çarizmin Qafqazda bütün əyalətlərini Rusiyanın inkişaf etməkdə olan 

sənayesi üçün bir xammal bazasına çevirmək siyasətinin şahidi oluruq. Eyni 

zamanda bu siyasətin həyata keçirilməsinə şərait yaradan amillərdən biri də 

Rusiyanın işğalı dövründə Naxçıvan diyarı iqtisadiyyatının əsas sahələri olan 

əkinçilikdə, maldarlıqda natural təsərrüfatın aparıcı mövqedə olması və xanlıq 

dövründən qalma torpaq mülkiyyəti formalarının və istehsal münasibətlərinin 

qüvvədə qalmasıdır. Maldarlıq istər xanlıq dövrünün sonlarında, istərsə də Ru-

siya hakimiyyəti dövründə iqtisadiyyatda vacib rol oynayırdı. Naxçıvan bölgə-
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sində əhali maldarlıq təsərrüfatına xüsusi önəm verirdi. Xanlıq dövründə isə 

maldarlıqda Dərələyəz mahalı daha üstün idi. Burada təsərrüfatın bu sahəsinin 

inkişafı üçün əlverişli təbii-iqlim şəraiti olduğundan, maldarlıq əhalinin başlıca 

məşğuliyyəti idi. Lakin sonrakı inzibati-ərazi bölgülərində Dərələyəz Naxçıvan 

bölgəsinin hüdudlarından kənarda qaldığından əsasən Naxçıvan, Ordubad və 

Şərurda maldarlığın inkişaf vəziyyəti nəzərdən keçirilir. 

Budaqova S. XIX əsrin 30-40-cı illərində Naxçıvan diyarında saxlanı-

lan 69 min 953 baş qoyun və keçidən ildə 7772 pud yun əldə edilməsi fikrini 

irəli sürür (3, s. 59). Xanlıqlar dövrünün sonu və rus müstəmləkəçiliyinin 

başlanğıc illərində Naxçıvan dairəsində 15 min, Ordubad dairəsində 10 min, 

Şərur mahalında isə 13 min 686 baş qoyun və keçi saxlanılırdı (12,  s. 93).  

S.Budaqova qeyd edir ki, Naxçıvan və Ordubad bölgəsində maldarlığın başqa 

sahələrinə nisbətən qoyunçuluq xeyli inkişaf etmişdi (burada heyvanların 

ümumi sayının 62,4%-i qoyunların payına düşürdü). Heyvanların mahallar 

üzrə paylanılmasına gəldikdə isə onların mühüm hissəsi Biləv (39,9%) və 

Dəstə (23,8%) mahallarının payına düşürdü. Bunlardan sonra ardıcıllığa görə 

Ordubad şəhəri daxil olmaqla eyni adlı mahal (18,5%), Cənnəb (9,5%) və 

Əylis (8,3%) mahalları gəlirdi (3, s. 23). Naxçıvan diyarında qoyunçuluğun 

inkişaf etməsinə imkan verən əsas amil müvafiq otlaqların çoxluğu, bəzi 

bölgələrdə isə, xüsusilə Dərələyəz mahalında bərəkətli torpaqların əkin üçün 

yararlı deyil, otlaq kimi istifadə edilməsi ilə bağlı idi. (3, s. 64). Rusiya ilə 

birləşdirilən zaman Ordubad şəhərində azərbaycanlıların 58 camışı, 82 öküzü, 

144 inəyi, 115 danası, 182 qoyunu, 38 keçisi, 102 atı, 123 ulağı, 41 qatırı 

olmuşdur. Həmin vaxt Ordubad şəhərinə yenicə köçürülmüş ermənilərin 1 

inəyi, 1 danası, 3 keçisi, 3 atı, 1 qatırı var idi (15, s. 483-484). 

1873-cü ildə Naxçıvanın 3 mahalında (Naxçıvan, Ordubad, Dərələyəz) 

əhaliyə məxsus 317592 baş iri və xırda buynuzlu mal-heyvandan 273673 başı 

qoyun, keçi olmuşdur. 43919 baş qaramal, 840 baş qoşqu heyvanı var idi (13, 

s. 230).  XIX yüzilliyin 80-ci illərində Naxçıvan qəzasının qərb hissəsində 

14610 baş, Ordubad dairəsinin hər bir kəndində min başa qədər (Qarçevan 

kəndində -5000 baş), Şərurda 9537 baş, Dərələyəzdə isə 31408 (cəmi:41259) 

baş xırdabuynuzlu heyvan bəslənilirdi (13, s. 109). 

 Mədətov Q. tədqiqatları göstərir ki, xırda buynuzlu heyvanlar arasında 

keçi saxlanılmasına da üstünlük verilirdi. Naxçıvan bölgəsi bütün Kiçik 

Qafqazda keçilərin sayına görə həmişə üstünlük təşkil etmişdir. 1899-cu ilə aid 

olan bir statistik məlumata görə Naxçıvanda 23355, Şərur Dərələyəzdə 6500, 

Ordubadda isə 227 keçi qeydə alınmışdır (16, s. 175). I Dünya müharibəsi 

ərəfəsində Naxçıvanda 220 min baş qoyun və 50 min baş keçi qeydə alınmışdır 

(11, s. 108). Lakin XX yüzilliyin 20-ci illərində siyasi hadisələr maldarlıq 

təsərrüfatına da ciddi ziyan vurmuşdur. Bir məlumata görə davarların sayı 175 

min başdan 60 min başa enmişdir (7, s. 116). 

Heyvandarlıq təsərrüfatından bəhs edərkən qeyd edə bilərik ki, təsərrü-

fat həyatında xırda buynuzlu heyvanlardan sonra ikinci yeri iri buynuzlu hey-

vanlar tuturdu.  
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V.Qriqoryevin verdiyi məlumatlarda əhalinin məşğuliyyətində önəmli 

yer tutan maldarlıqdan, onun ayrı-ayrı sahələrindən geniş bəhs olunmuşdur. 

Camış və  öküzlərin sayı 11200 baş (Naxçıvan dairəsi-10 000, Ordubad dairəsi 

1200) qoyun və keçi-25 min baş (Naxçıvan dairəsi-15000, Ordubad dairəsi-

10000) Ordubad dairəsində 100 baş dəvə olduğu qeyd edilir. Müəllif nədənsə 

inəklərin sayı haqqında məlumat verməmişdir (12, s. 92). Hansı ki, 

Naxçıvanda heyvandarlıqda inəklər digər iri buynuzlu mal-qaralardan çox 

olmuşdur. Dəvəyə gəlincə bu ticarətdə, köçərilikdə önəmli yer tutduğundan 

təkcə Ordubad dairəsində deyi, əyalətin  digər bölgələrində də yayılmışdır. 

XIX əsrin birinci yarısında Ordubad bölgəsində nəqliyyat heyvanları arasında 

100 baş dəvə olduğu qeyd edilmişdir. Lakin bu dəvələrin hansı mahallarda 

yerləşdiyi haqqında heç bir məlumat verilməmişdir. Bu dəvələrdən ticarət 

məqsədi ilə istifadə edilmişdir (9, s. 75). XIX yüzilliyin 70-ci illərində Naxçı-

vanın 3 mahalında 296 dəvə (13, s. 230), XIX yüzilliyin sonlarında təkcə Neh-

rəm kəndində 22 dəvə var idi (14, s. 195). 1899-cu ildə Naxçıvanda 240 dəvə, 

Şərur –Dərələyəzdə isə 640 dəvə olduğu göstərilmişdir (4, s. 128 ). 

XIX əsrin 40-50-ci illərinə aid olan məlumata görə Naxçıvan bölgəsi-

nin bir hissəsini əhatə edən Naxçıvan qəzasında 20-25 min baş iri buynuzlu 

heyvan, 3-4 min baş at var idi. Qoyun və keçi haqqında məlumat əldə edilmə-

mişdi (10, s. 41). 

XIX əsrin ikinci yarısında Naxçıvanda 23339, Şərur-Dərələyəzdə 

84350, Ordubadda isə 187 baş qaramal-öküz, inək, kəl, camış qeydə alınmışdır 

(4, s. 224). 

Qaynaqlardan aydın olur ki, 1870-ci ildə Naxçıvan qəzasında 123.079 

qoyun və keçi, 23.505 öküz və kəl, 26.713 inək və camış, 2987 uzunqulaq və 

qatır, 6.659 at, 4.317 dəvə var idi. Z.Şahverdiyevin apardığı tədqiqatlar 

nəticəsində Şərur-Dərələyəz qəzasının Şərur sahəsində bu göstəricilərin 

müvafiq olaraq təxminən 36,4 min, 7,1 min, 12,6 min və s. olduğu qeyd edilir. 

XIX əsrin sonlarına doğru Naxçıvan qəzasında uzunqulaq və qatırların sayı 

istisna olmaqla digər göstəricilər aşağı düşmüş, Şərur- Dərələyəz qəzasında isə 

artmışdı (10, s. 42). XIX yüzilliyin 80-ci illərində Naxçıvan qəzasının qərbində 

9640 baş, Şərur Dərələyəz qəzasının qərbində 18559 baş, Ordubadda isə 1750 

baş qaramal hesaba alınmışdır (4, s. 109, 120). İ.Şopenin məlumatına görə isə 

burada bəslənilən üç mal və camışdan biri sağmal olurdu və hər bir qoyun və 

keçinin südündən ildə 2 batmana qədər pendir almaq mümkün idi (16, s. 793-

795).  

Atçılıq təsərrüfatına gəldikdə isə onu qeyd edə bilərik ki, XIX-XX əsrin 

əvvəllərində atçılıq mühüm təsərrüfat sahəsi olmuşdur. Düzdür, bu diyarda 

böyük at ilxıları olmamışdır. Ancaq fərdi kəndli təsərrüfatlarının əksəriyyətin-

də at saxlanılmışdır. V.Qriqoryevin  verdiyi məlumata görə, XIX əsrin əvvəllə-

rində Naxçıvan dairəsində 1500 at, 200 qatır, 800 baş uzunqulaq qeydə alın-

mışdır. Həmin dövrdə Ordubad sahəsində isə 200 at, 60 qatır, 500 uzunqulaq 

olmuşdur (12, s. 93). Bu dövrdə at 30-100 gümüş manat dəyərində qiymətlən-

dirilirdi. Ə.Sumbatzadə 1844-cü ildə Ordubad şəhəri ilə birlikdə Naxçıvan qə-

zasında 3452, 1845-ci ildə 3612, 1849-cu ildə  isə 3462 atın, yenə həmin dövr-
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də müvafiq olaraq 491, 4136 və 3806 qatır və uzunqulağın olduğunu təsdiq 

edir (14, s. 81). S.P.Zelinski isə XIX yüzilliyin 70-ci illərində Naxçıvanın 3 

mahalında 3976 atın, 4926 ulağın, 291 qatırın olduğunu göstərir (13, s. 230). 

1883-1884-cü ildə at siyahıya alınmalarının nəticələrinə görə Naxçıvanın kənd 

icmalarında 1424, torpaq sahələrinin ixtiyarında 202, şəhərdə isə 188 at (cəmi: 

1814 at) qeydə alınmışdır. 1899-cu ilin göstəricilərinə görə isə Ordubadda 41 

at, 62 ulaq, 23 qatır, Naxçıvanda 4038 at, 5138 ulaq, 389 qatır, Şərur Dərələ-

yəzdə 6080 at, 2000 ulaq, 480 qatır, olduğu xəbər verilir (4, s. 128). Zelinski 

Dərələyəzin Çul kəndində atın, Ordubad mahalında isə qatırın çoxluq təşkil 

etdiyindən xəbər verir (4, s. 230). Bu heyvanlardan həm minik həm də yük 

daşımaq üçün istifadə edilirdi. 

Rusiya toxuculuq sənayesi üçün mühüm xammal olan baramaçılığı 

inkişaf etdirmək üçün Tiflisdə "Qafqaz ipəkçiliyi stansiyası" təşkil edilmiş, 

onun Şuşa və Şəki kimi şəhərlərdə filialları açılmışdı. Hətta 1902-ci ildə kənd 

sahibkarlarının Tiflisdə qurultayı açılmış və burada baramaçılığın, ümumiyyət-

lə, ipəkçiliyin inkişafı məsələləri müzakirə edilmişdi (1, s. 41). 

Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, XIX əsrin ikinci yarısında Naxçıvan 

bölgəsinin maldarlıq təsərrüfatında müəyyən inkişaf özünü göstərmişdi. 

Rusiya işğalı ərəfəsi ilə müqayisədə iri və xırda buynuzlu mal-heyvanın sayı 

XIX əsrin 60-cı illərində bir neçə dəfə artmışdı. Bu vəziyyət XIX əsrin 70-90-

cı illərində də davam etmişdi. Ümumilikdə bütün bölgədə olan iri və xırda 

buynuzlu mal-heyvanın kəmiyyətini tam şəkildə müəyyənləşdirmək mümkün 

olmamışdı. XX əsrin əvvəllərində isə I Dünya müharibəsinin başlanması və 

ermənilərin bu ərazilərə amansız yürüşləri maldarlıq təsərrüfatının azalmasına 

səbəb olmuşdur. 
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РЕЗЮМЕ 

                                                          НУРЛАНА АЛИЕВА 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ СКОТОВОДСТВА В НАХЧЫВАНЕ 

 (начало XIX-XX вв.) 

В статье рассказывается о месте скотоводства в хозяйственной жизни 

Нахчывана и его влиянии на историческую географию в начале XIX-XX веков. Во 

второй половине XIX века в животноводческом хозяйстве Нахчыванского региона 

проявилось определенное развитие. По сравнению с  периодом оккупации России, в 60-

х годах XIX века количество крупного и мелкого рогатого скота увеличилось в 

несколько раз. Эта ситуация продолжалась и в 70-90-х годах XIX века. В целом, 

полностью определить количество скота во всем регионе было невозможно. А в начале 

XX века начало Первой мировой войны и беспощадные походы армян на эти 

территории привели к сокращению животноводства. 

Ключевые слова: Нахчыван, скотоводство, крупный и мелкий рогатый скот, 

XIX-XX вв., историческая география 

 

SUMMARY 

                                                                              NURLANA ALIYEVA 

AN HISTORICAL GEOGRAPHY OF CATTLE BREEDING IN NAKHCHIVAN 

(The 19th and early 20th centuries) 

The article provides the role of cattle breeding in Nakhchivan economy and the 

impact of which on historical geography in the 19th and early 20th centuries. In the second 

half of the 19th century, the cattle breeding developed in the Nakhchivan region. The number 

of cattle and small cattle increased several times in 1960s compared to the eve of the Russian 

occupation. This situation continued in the 70-90s of the 19th century. In general, it was not 

possible to determine the quantity of cattle in the whole region. At the beginning of the 20th 

century, starting the First World War and the occupation of these territories by Armenians led 

to the decline of the cattle industry. 

Key words: Nakhchivan, cattle breeding, cattle and small cattle, 19th-20th centuries, 

historical geography 
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SİRABÇAY VƏ QAHABÇAY HÖVZƏSİNİN SON TUNC VƏ ERKƏN DƏMİR 

DÖVRÜ MƏDƏNİYYƏTİ 

  

Sirabçay və Qahabçay hövzəsinin Son Tunc və Erkən Dəmir dövrünə aid maddi-

mədəniyyəti yalnız keramika məmulatı əsasında öyrənilmişdir.  Sirabçay və Qahabçay 

vadisinin Son Tunc və Erkən Dəmir dövrü keramika məmulatı  boz və qırmızı rəngdə 

bişirilmələri ilə fərqlənirlər.   Sirabçay və Qahabçay hövzəsində Son Tunc və Erkən Dəmir 

dövrü keramikasının az aşkar olunmasına baxmayaraq əldə edilən nümunələr bu vadidə 

yerləşən yaşayış yerlərinin Naxçıvanın digər regionları ilə sıx bağlı olduğunu, Erkən Dəmir 

dövründə Naxçıvanda yaşayan tayfaların vahid mədəniyyətə malik olduğunu təsdiq edir. 

Şübhəsiz ki, gələcək tədqiqatlar zamanı bu mədəniyyətlə bağlı yeni faktlar aşkar ediləcəkdir. 

Açar sözlər: Sirabçay vadisi, Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti, Son Tunc və Erkən Dəmir 

dövrü, boz rəngli keramika, boyalı keramika 
 

Sirab ətrafında araşdırılan abidələrdən Dəmir dövrünə aid keramika 

məmulatı olduqca az aşkar edilmişdir. Onlar boz və qırmızı rəngdə 

bişirilmələri ilə fərqlənirlər. Dəmir dövrünə aid keramika məmulatı Qurddağ 

və Sürümçək yaşayış yerlərindən aşkar edilmişdir. Qurddağ yaşayış yerindən 

aşkar olunan keramika məmulatının bir qismi boz rəngdə bişirilmişdir. Onlar 

küpə və kasa tipli qabların parçalarından ibarətdir. 

Küpələri formaca iki tipə ayırmaq olar. Birinci tipə konusvari boğazlı, 

ağzının kənarı xaricə qatlanmış küpələr aiddir. Onlar narın qum qarışığı olan 

gildən hazırlanaraq yaxşı bişirilmiş, xaricdən cilalanmışdır (Şəkil 1, 2). 

İkinci tipə aid küpələr qısa boğazlı olub qabarıq gövdəlidir. Ağızlarının 

kənarı xaricə qatlanmışdır. Narın qum qarışığı olan gildən hazırlanaraq yaxşı 

bişirilmişdir. Onların xarici səthi yaxşı hamarlanmış, lakin cilalanmamışdır 

(Şəkil 1, 1, s. 3).  

Kasa tipli qablar formaca olduqca müxtəlifdir. Birinci tip kasalar bikonik 

gövdəlidir. Gövdəsi ağız hissədə bir qədər içəri yığılmışdır. Onlar narın qum 

qarışığı olan gildən hazırlanaraq boz rəngdə yaxşı bişirilmişdir (Şəkil 2 1). Bu 

tip kasaların bənzərləri Kolanı nekropolundan (1, s. 107, şəkil 23, 17), Yurdçu 

(1, s. 107, şəkil 6, 9), Oğlanqala (21, p. 346, fig. 20, 6) və digər abidələrdən 

məlumdur.  

Bikonik formalı olan ikinci kasa birincidən tamamilə fərqlənir. Gövdəsi 

ağız hissədə bir qədər içəri yığılmış, ağzının kənarı xaricə qatlanmışdır. 

Ağzının altı enli batıq zolaqla əhatələnmişdir (Şəkil 2, 2). Bu tip kasalar Erkən 

Dəmir dövründə geniş yayılmışdır. Buna bənzər kasalar Boyəhməd (1, s. 107, 

şəkil 34,  4),  
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Kolanı (1 s. 107, şəkil 23,  20) və digər abidələrdən aşkar edilmişdir. 

 Üçüncü kasanın gövdəsi konusvaridir. Gövdəsi ağız hissədə geniş olub 

oturacağına doğru daralır. Ağzının kənarı dəyirmilənmişdir (Şəkil 2, 3). Bu tip 

kasalar Naxçıvanın Erkən Dəmir dövrü abidələri üçün xarakterik olub 

Sarıdərə, Kolanı, Zeyvə və digər abidələrdən məlumdur (1, s. 7- 20). 

 Dördüncü kasa qabarıq gövdəli olub ağız hissədə bir qədər içəri yı-

ğılmışdır. Ağzının kənarı dəyirmilənmiş, azacıq xaricə əyilmişdir (Şəkil 2, 4). 

 Keramika məmulatının bir qismi forma verməyən parçalardan ibarətdir. 

Onlar narın qum qarışığı olan gildən hazırlanaraq boz rəngdə bişirilmiş, 

bəziləri xaricdən yaxşı cilalanmışdır. Qabların bir qismi xaricdən yaxşı 

hamarlanmış, çəpinə çəkilmiş çərtmələrlə naxışlanmışdır (Şəkil 2, 5). 

 Keramika məmulatının bir qismi çəhrayı rəngdə bişirilmişdir. Bu tip 

keramika məmulatı Qurddağ və Sürümçək yaşayış yerindən aşkar edilmişdir. 

Bu tip keramika Dəmir dövrünün orta və son mərhələsi üçün xarakterikdir. 

Qurddağdan aşkar olunan kasalar konusvari gövdəlidir. Qabların gövdəsi ağız 

hissədə bir qədər içəri yığılmışdır. Ağız kənarları köbəlidir (Şəkil 1, 4-5). Bu 

tip kasalar Naxçıvanın Orta və Son Dəmir dövrü üçün xarakterik olub 

Oğlanqaladan məlumdur (21, p. 346, fig. 20, 1-4). Bu tip kasalar e.ə. IX əsrdən 

başlayaraq bizim eranın II əsrinədək geniş istifadə edilmişdir. Qurddağ 

kasaları başlıca olaraq e.ə. I minilliyin sonu üçün xarakterikdir. 

 
 

                    Şəkil 1.  Qurddağın Dəmir dövrü keramikası. 

Sürümçəkdən aşkar olunan keramika məmulatı kasa tipli qabın parçası 

və forma verməyən parçalarla təmsil edilmişdir. Kasa tipli qab qabarıq 

gövdəlidir. Ağzının kənarı xaricə doğru əyilmişdir. Üzəri qırmızı anqob 

üstündən qara rəngli enli xətlərlə naxışlanmışdır. Digər parçaların üzərində 
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qara rənglə çəkilmiş naxışların izləri qalmışdır. Bu tip keramika məmulatı 

Naxçıvanın Son Dəmir dövrü üçün xarakterikdir. Məlum olduğu kimi, 

Naxçıvanda Orta Tunc dövründən Erkən Dəmir dövrünədək davam edən 

Boyalı qablar mədəniyyəti Erkən Dəmir dövründə tənəzzülə uğramışdır (2, s. 

136-137). Lakin Yurdçu və Oğlanqala abidələrinin tədqiqi boyalı qabların Orta 

Dəmir dövründə yenidən ortaya çıxdığını göstərir. Ə.Ələkbərov Oğlanqaladan 

aşkar edilmiş boyalı keramika məmulatını Orta Dəmir dövrünə aid etmişdi (11, 

c. 249-264). Araşdırmalar göstərir ki, bu dövrdə boyalı qablar Tunc dövründə 

olduğu qədər geniş inkişaf etməmişdir. 

                      
 

           Şəkil 2. Qurddağın Dəmir dövrü keramikası. 

 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, bu dövrə aid keramika məmulatının 

əksəriyyəti forma verməyən parçalardan ibarətdir. Qurddağ yaşayış yerindən 

aşkar olunan boz rəngli keramika məmulatı Naxçıvanın Son Tunc və Erkən 

Dəmir dövrü abidələrindən çox sayda əldə edilmişdir (1, s. 7-20). Küpə tipli 

qabların bir qismi qırmızı rəngdə bişirilmiş, bəziləri qırmızı boya ilə 

naxışlanmışdır. Bu keramika məmulatı Dəmir dövrünün erkən və orta 

mərhələsinə aiddir. Qurddağ yaşayış yerindən aşkar olunan, ağzının kənarı 

köbəli kasa tipli qab Son Dəmir dövrü üçün xarakterikdir. Bu tip keramika 
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Naxçıvanda Oğlanqala, Qızqala, Qazançıqala və digər yaşayış yerlərindən əldə 

edilmişdir. Bu tip kasalar Borci qaladan (22, abb. 5, 4), Böyük qaladan (22, 

abb. 28, 6) və digər abidələrdən məlumdur. Cənubi Azərbaycan abidələrində 

bu tip keramika olduqca geniş yayılmışdır. 

Son Dəmir dövrünə aid boyalı keramika parçaları Sürümçək yaşayış 

yerindən də aşkar olunmuşdur. Keramika nümunələrinin üzəri qırmızı boya 

üzərindən qara rənglə naxışlanmışdır (Şəkil 3, 1-4). Bu tip keramika 

Naxçıvanın Son Dəmir dövrü abidələri üçün xarakterikdir. Oğlanqalada 

aparılan araşdırmalar zamanı da bu tip keramikaya rastlanmışdır. 

 Bu abidələrin tarixləndirilməsi üçün Naxçıvan ərazisində yerləşən 

Dəmir dövrü abidələrinin stratiqrafiyası, həmçinin bu dövrə aid nekropolların 

mühüm əhəmiyyəti vardır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Qurddağ yaşayş 

yerindən aşkar olunan boz rəngli keramika Naxçıvanın Erkən Dəmir dövrü 

abidələrindən məlum olub, e.ə. II minilliyin sonu və I minilliyin əvvəlinə aid 

edilir (1, s. 52-55). Naxçıvan abidələrində meydana çıxan bu tip keramikanı 

O.H.Həbibullayev e.ə. XII-XI əslərə (9, s. 36), B.B.Piotrovski e.ə. XI əsrə (19, 

s. 50) aid etmişdir. V.H.Əliyevin fikrinə görə bu tip keramika e.ə. XIV əsrdə 

meydana çıxaraq sonrakı dövrlərdə inkişafını davam etdirmişdir (5, s. 122). 

Oğlanqala yaşayış yerində aparılan araşdırmalar bu tip keramikanın e.ə. IX-

VIII əsrlərdə də istifadə edildiyini göstərir. Lakin araşdırmalar bu dövrdə 

istifadə olunan keramikanın bir qədər fərqləndiyini göstərir. Müqayisəli 

araşdırmalara əsaslanaraq Qurddağ yaşayış yerindən aşkar olunan boz rəngli 

keramikanı e.ə. I minilliyin əvvəllərinə aid etmək olar. 

 

                      
Şəkil 3. Sürümçək yaşayış yeri. Dəmir dövrü keramikası. 

Son Tunc və Erkən Dəmir Dövründə Naxçıvan ərazisində boz rəngli 

keramika Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinə aid maddi-mədəniyyət nümunələri 

ilə birlikdə yayılmışdır. Bu elementlər Şahtaxtı, Kolanı (1, s. 33-35), Sarıdərə 

(1, s. 44), Boyəhməd, Qumluq (3; 6, s. 117-121) nekropolunun materiallarında 
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aydın şəkildə izlənilmişdir. Bu maddi-mədəniyyət nümunələri içərisində 

konusvari başlıqlı tunc xəncərlər xüsusilə diqqəti cəlb edir (1, s. 112). Məlum 

olduğu kimi, bu tip xəncərlər Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin yayıldığı 

arealdan kənarda aşkar olunmamışdır (1, s. 43). Bu tip keramika məmulatı 

həmçinin Ordubad rayonu ərazisində yayılmışdır. Bu baxımdan Xaraba-

Gilandan aşkar olunan keramika nümunələri diqqəti cəlb edir (12, c. 70-72; 13, 

s. 221-223; 14, s. 56). V.B.Baxşəliyevin apardığı araşdırmalar zamanı 

Bəyəhməd nekropolunda və Gilançay vadisində Qumluq nekropolunda Xocalı-

Gədəbəy tipli xəncərlərin aşkar olunması bu mədəniyyətin Naxçıvanın bütün 

rayonlarında yayıldığını göstərir. Аrаşdırıcılar Nахçıvаnın mаddi mədəniyyə-

tində Хоcаlı-Gədəbəy mədəniyyəti еlеmеntlərinin оrtаyа çıхmаsını bu 

mədəniyyəti dаşıyаn tаyfаlаrın cənubа hərəkəti ilə bаğlamışlar (1, s. 73-74). 

Tədqiqatçıların, xüsusilə V.B.Baxşəliyevin fikrinə görə оnlаr Nахçıvаdаn 

kеçərək Şimаl-Qərbi İrаndа,  о cümlədən Urmiyа  hövzəsində məskunlaşmış-

lar.  Son illər Xudafərin ətrafında Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti abidələrinin 

aşkar olunması bunu bir daha təsdiq edir. Başlıca olaraq kurqanlarla təmsil 

olunan Xudafərin abidələri Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin xarakterik 

xüsusiyyətlərini əks etdirir. Şübhəsiz ki, bu е.ə. II minilliyin sоnu və I 

minilliyin əvvəlində Cənubi Qafqazda və Yaxın Şərqdə, o cümlədən Cənubi 

Аzərbаycаndа mеydаnа gələn iqtisadi-mədəni və siyаsi dəyişikliklərlə bаğlı 

оlmuşdur (1, s. 73). 

I Kültəpə, II Kültəpə, Şаhtахtı, Qızılburun və digər qədim yаşаyış 

yеrlərinin tədqiqi e.ə. II minilliyin sonu və I minilliyin əvvəlində  Naxçıvanda  

Boyalı qablar mədəniyyəti ilə Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti arasında etnik və 

mədəni birləşmə prosesinin getdiyini göstərir. Bu proses xüsusilə Araz 

vadisində yerləşən abidələrin tədqiqində özünü göstərmişdir (1, s. 7-20). 

Dağlıq və dağ ətəklərində yerləşən abidələr başlıca olaraq Xocalı-Gədəbəy 

elementləri ilə fərqlənir (1, s. 21-51). Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti tayfalarının 

Azərbaycanın cənubunda, o cümlədən Naxçıvanda məskunlaşması xarici 

işğalçılara qarşı mübarizənin güclənməsinə səbəb olmuşdur. Aparılan 

araşdırmalar e.ə. II minilliyin sonu və I minilliyin əvvəlində  Naxçıvan 

ərazisində, xüsusilə I Kültəpə, II Kültəpə, Şаhtахtı, Xələc, Sədərək, Şortəpədə 

iri yaşayış məskənlərinin meydana çıxdığını göstərir. Şortəpə, Xələc və 

Sədərək yaşayış yerlərinin böyük ərazini əhatə etməsi xüsusilə diqqəti cəlb 

edir. Bu dövrdə qala tipli yaşayış yerlərinin meydana çıxması da 

diqqətçəkicidir. Sədərək qalası, Qazançıqala, Qız qalası və Oğlanqala kimi 

yaşayış yerləri strateji cəhətdən əlverişli mövqelərdə yerləşmiş və eyni 

zamanda müdafiə divarı ilə əhatə olunmuşdur. Ovalıq və dağ ətəklərində 

yerləşən I Kültəpə, Şahtaxtı, Qalacıq və digər yaşayış yerləri Orta Tunc 

dövründə olduğu kimi, müdafiə divarları ilə möhkəmləndirilmişdir. Sədərək, 

Xələc və Şortəpə yaşayış yerləri geniş öyrənilmədiyindən müdafiə divarları 

aşkar olunmamışdır. Bu yaşayışın həm dağlıq, həm də ovalıq bölgədə davam 

etdiyini təsdiq edir. Bu baxımdan Sədərək yaşayış yeri irimiqyaslı olması ilə 

fərqlənir.  
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Şübhəsiz ki, bu dövrdə Naxçıvan ərazisi böyük tayfa ittifaqları 

tərəfindən nəzarətdə saxlanmışdır. Bu bахımdаn Kolanı nekropolunda divаrlаrı 

mifоlоji rəsmlərlə bəzədilən qəbilə rəhbərinə aid dаş qutu qəbir və Oğlanqala 

yaxınlığında tаyfа bаşçısınа аid kurqan хüsusilə diqqətəlаyiqdir. Tayfa 

rəhbərlərinə, yaxud hökmdarlara aid zəngin qəbir abidələrinin meydana 

çıxması cəmiyyətdə artıq güclü təbəqələşmənin olduğunu təsdiq edir. Bu öz 

növbəsində dövlət strukturlarının formalaşmasını stimullaşdırmışdır. Dövlətin 

formalaşmasını şərtləndirən amillərdən biri də xarici işğal təhlükəsinin artması 

olmuşdur.  

E.ə. II minilliyin sonu və I minilliyin əvvəllərində Naxçıvanın 

yaxınlığında Urartu kimi güclü dövlətin yaranması şübhəsiz ki, yerli tayfaların 

təşkilatlanmasında mühüm rol oynamışdır.  Vəli Baxşəliyev, Lauren Ristvet, 

Hilary Gopnik və Səfər Aşurovun Oğlanqalada apardığı araşdırmalar bu 

yaşayış yerinin Urartulara qarşı mübarizə aparan kiçik bir dövlətin paytaxtı  

olduğunu göstərir (23).  

Bir sıra Qafqazşünas alimlər Son Tunc və Erkən Dəmir dövründə 

yaranan mədəniyyətləri Kür-Araz mədəniyyətinin davamı hesab edir (1, s. 74). 

Məlum оlduğu kimi, аrхеоlоji ədəbiyyаtdа Kür-Аrаz mədəniyyətinin lоkаl 

vаriаntlаrının yеrli еtnоslаrа аid еdilməsinə cəhd еdilmişdir (17, s. 114). 

Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda formalaşan Kür-Araz mədəniyyəti 

lokal xüsusiyyətlərinə görə Cənubi Qafqazın digər abidələrindən bir qədər 

fərqlənir. Ehtimal ki, bu dövrdə Cənubi Qafqazda müxtəlif etnik qruplar 

formalaşmışdır. Arxeoloji аrаşdırmаlаrа əsasən dеyə bilərik ki, Хоcаlı-

Gədəbəy mədəniyyəti qədim dövrdən bu ərаzidə məskənləşən аbоrigеnlər 

tərəfindən yаrаdılmışdır. Kolanı nekropolundan aşkar olunan skelet 

qalıqlarının mərhum Rəbiyə Qasımova tərəfindən tədqiqi onların yerli 

etnoslara və müasir Azərbaycan xalqının ulu əcdadlarına aid olduğunu 

göstərmişdir. Məlum olduğu kimi, Azərbaycanın digər abidələrindən aşkar 

olunmuş keramika məmulatının da tədqiqi oxşar nəticələr vermişdir (7).  

Qədim dövrdə Yaxın Şərqdə xurrit dilinin geniş yayılmasına 

baxmayaraq İ.M.Dyаkоnоvun fikrinə görə хurrit еtnik mаssivi Cənubi 

Аzərbаycаnı əhаtə еtməmiş və е.ə. III-II minilliklərdə bu rеgiоnun əsаs əhаlisi 

kuti və lullubilərdən ibаrət оlmuşdur (16, s. 5-8). İ.Q.Əliyеv və 

Q.А.Mеlikişvili (18, s.120) belə bir fikir irəli sürmüşlər ki,  е.ə. III-II 

minilliklərdə Cənubi Аzərbаycаnın əhаlisi mədəni və еtnik bахımdаn zаqrо-

еlаm еtnоsu ilə yахın оlmuşdur (10, s. 84, 105-107). Bu еtnоsun Urаl-Аltаy 

dilləri ilə (türk dilləri ilə) bаğlılığı da irəli sürülmüşdür.  

Araşdırmalar kutilərin qədim dövrlərdən Azərbaycanda yaşadığını 

göstərir. Azərbaycanda məskunlaşan kutilər və utilər haqqında müxtəlif fikirlər 

olmasına baxmayaraq, bir sıra tədqiqatçılar bu tayfaların eyni etnosa aid 

olduğunu irəli sürmüşdür.  Tədqiqatçı V.B.Baxşəliyev Qafqaz Albaniyasının 

Otena vilayətinin ərazicə Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin yayıldığı arealla üst-

üstə düşməsinə, utilərin Göyçə ilə Araz arasında məskunlaşmasına diqqət 

yetirmişdir (4, s. 1; 15, s. 12-15). Bu tayfalar Urartu mənbələrində “Etiunu” 

adlandırılmışdır. Tədqiqatçının fikrinə görə Oğlanqala müəyyən mərhələdə 
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Urartunun e.ə. 9-cu və 8-ci əsrlərdə müharibələr apardığı və Etuini 

adlandırdığı kiçik tayfaların və dövlətlərin birliyinə daxil olmuşdur (15, s. 12-

15; 20, s. 1-53). 

  Qırmızı rəngli keramikaya gəldikdə isə, demək olar ki, onlar Dəmir 

dövrünün sonrakı dövrlərinə aid edilə bilərlər. Bu tip keramika Oğlanqala 

yaşayış yerinin tarixi dəqiq məlum olan stratiqrafik kontekstlərindən 

məlumdur. Buna əsaslanaraq onları e.ə. III-II əsrlərə aid etmək olar. 

 Sirabçay və Qahabçay hövzəsində Son Tunc və Erkən Dəmir dövrü 

keramikasının az aşkar olunmasına baxmayaraq əldə edilən nümunələr bu 

vadidə yerləşən yaşayış yerlərinin Naxçıvanın digər regionları ilə sıx bağlı 

olduğunu, Erkən Dəmir dövründə Naxçıvanda yaşayan tayfaların vahid 

mədəniyyətə malik olduğunu təsdiq edir. Ümumiyyətlə, bu dövrə aid Naxçıvan 

abidələri boz rəngli keramikanın geniş yayılması ilə xarakterizə edilir. 

Naxçıvanın Son Tunc və Erkən Dəmir dövrü keramikasında Xocalı-Gədəbəy 

mədəniyyəti elementlərinin izlənməsi fikrimizcə başlıca olaraq iki amillə bağlı 

olmuşdur. Naxçıvanın Qarabağa yaxın olması bu iki regionun maddi-

mədəniyyətinin inkişafında müəyyən ümumi əlamətlərin meydana gəlməsinə 

səbəb olmuşdur. Bu əlamətlər əvvəlki dövrlərin maddi-mədəniyyətində də 

özünü aydın şəkildə göstərir. Digər amil, tədqiqatçıların qeyd etdiyi kimi, bu 

tayfaların cənuba doğru hərəkəti ilə bağlı olmuşdur. Cənubi Azərbaycanda 

Araz vadisində Xocalı-Gədəbəy tipli abidələrin meydana çıxması bunu təsdiq 

edir. Şübhəsiz ki, bu, Azərbaycanın cənubunda baş verən siyasi hadisələr və o 

dövrün iqtisadi-mədəni dəyişiklikləri ilə bağlı olmuşdur. Bununla bərabər qeyd 

edilməlidir ki, Sirabçay və Qahabçay hövzəsinin Son Tunc və Erkən Dəmir 

dövrünə aid maddi-mədəniyyəti yalnız keramika məmulatı əsasında 

öyrənilmişdir. Şübhəsiz ki, gələcək tədqiqatlar zamanı bu mədəniyyətlə bağlı 

yeni faktlar aşkar ediləcəkdir. 
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РЕЗЮМЕ                                             

РУХИЙЯ РЗАЕВА  

КУЛЬТУРА ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ И РАННЕГО ЖЕЛЕЗА ДОЛИНЫ 

СИРАБЧАЙ И КАХАБЧАЙ 

Материальная культура эпохи поздней бронзы и раннего железа долины Сирабчай и 

Кахабчай изучены только на основе керамических изделий.  Керамические изделия 

эпохи поздней бронзы и раннего железа долины Сирабчай и Кахабчай обожжены на 

сером и красном цвете. Несмотря на то керамические изделия долины Сирабчай и 

Кахабчай малочисленны, однако исследования показывают, что они тесно связаны 

керамическими изделиями других регионов Нахчывана. Исследования утверждают, что 

в эпоху поздней бронзы и раннего железа племена Нахчывана имели единую культуру. 

Несомненно, что предыдущими исследованиями будут выявлены новые факты о 

культуре указанного региона 

Ключевые слова: долина Сирабчай, Ходжалы-Гедабекская культура, эпоха 

поздней бронзы и раннего железа, серая керамика, расписная керамика  

 

SUMMARY 

RUHIYA RZAEVA 

LATE BRONZE AND EARLY IRON CULTURE OF SIRABCHAY AND 

KAHABCHAY VALLEY 

The material culture of the Late Bronze and Early Iron Age of Sirabchay and 

Kahabchay Valley are studied only on the basis of ceramic products. Ceramic products of the 

Late Bronze and Early Iron Age of Sirabchay and Kahabchay Valley are burned in grey and 
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red color. Despite this, the ceramic products of Sirabchay and Kahabchay Valley are small, but 

studies show that they are closely related ceramic products of other regions of Nakhchivan. 

Research claims that in the Late Bronze and Early Iron Age, Nakhchivan tribes had a unified 

culture. There is no doubt that previous studies will reveal new facts about the culture of the 

region. 

Key words: Sirabchay valley, Hodjaly-Gedabek culture, era of late bronze and early 

iron, grey ceramics, painted ceramics 

 

 

 

 

(AMEA-nın müxbir üzvü Hacı Fəxrəddin Səfərli tərəfindən təqdim edilmişdir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019 № 3 
  

 

 

 

 

 

211 

“NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ / ELMİ ƏSƏRLƏR/ 2019, № 3 

“NAKHCHIVAN” UNIVERSITY/ SCIENTIFIC WORKS/ 2019, № 3 

УНИВЕРСИТЕТ “НАХЧЫВАН”/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ/ 2019, № 3 

 
UOT  94(479.242).                                                                                      FİZZƏ QULİYEVA 

       AMEA Naxçıvan Bölməsi 

                                                                                                 fizze25@mail.ru  

 

NAXÇIVANTƏPƏDƏ ERKƏN ENEOLİT DÖVRÜ KERAMİKASININ NAXIŞ 

MOTİVLƏRİ 

 

 Naxçıvanın Erkən Eneolit dövrü dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri Naxçıvantəpə 

yaşayış yerindən aşkar olunmuşdur. Bu dövrün qabartma, basma və boyalı bəzəmələri 

Azərbaycanın cənub rayonlarında yayılmış Dalmatəpə mədəniyyəti ilə bağlıdır. Dalma təpə 

tipli keramika əsasən Şimal-Qərbi İranda (Cənubi Azərbaycan) və müəyyən qədər Şərqi 

Anadoluda yayılmışdır. Tədqiqatlar göstərir ki, bu tayfalar oturaq həyat tərzini mənimsəyərək 

köçəri maldarlıqla da məşğul olublar. Naxçıvantəpə keramikasının ornamental motivlərinin 

tədqiqi göstərir ki, Naxçıvanın Erkən Eneolit dövrü mədəniyyəti Urmiya hövzəsi və Şərqi 

Anadolu abidələri ilə sıx bağlıdır. Ornamental motivlərin, onların regional paralelləri qədim 

insanların estetik zövqü, ideologiyası və həmçinin mədəni əlaqələrini öyrənməyə imkan verir. 

Açar sözlər: Naxçıvantəpə, Urmiya hövzəsi, Şərqi Anadolu, Erkən Eneolit, basma 

naxış, boyalı keramika 

    

Erkən Eneolit dövrünə Naxçıvantəpənin ən alt qatlarından (Naxçıvantəpə 

3 və Naxçıvantəpə 2) aşkar olunan keramika məmulatı aiddir. Bu dövrə aid 

keramika hələlik yalnız Naxçıvantəpədən məlumdur. Keramika məmulatı 

müxtəlif motivli və müxtəlif texniki üsullarla icra olunmuş naxışlardan 

ibarətdir. Naxışların mədəni mənsubiyyəti, lokal xüsusiyyətləri və inkişaf 

dinamikasını aydınlaşdırmaq üçün onların tipoloji təhlilinə ehtiyac vardır.  

Qabartma naxışlar. Naxçıvantəpə yaşayış yerinin Erkən Eneolit dövrü gil 

qablarında qabartma naxışlara az rast gəlinmişdir. Müşahidə olunan qabartma 

naxışlar qulpşəkilli çıxıntılar və kəmərşəkilli qabartmalardan ibarətdir. 

Qulpşəkilli çıxıntılar adətən qabın daşınması funksiyasını yerinə yetirsə də bu 

tip çıxıntılar həm də dekorativ, bəzək funksiyasını yerinə yetirmişdir. Onların 

zövqlə hazırlanması və qabların gövdəsinə simmetrik şəkildə yerləşdirilməsi 

də bunu təsdiq edir.  

Naxçıvantəpə yaşayış yerindən tapılmış gil qab parçalarından birinin 

ağız hissəsində şaquli istiqamətli ensiz qabartma (Şəkil 1, 2; 1, şəkil 165, 3), 

digər nümunələrdə isə üfiqi istiqamətdə yerləşdirilmiş qulpşəkilli çıxıntı vardır 

(1, şəkil 174, 2; şəkil 177, 3). Qabartma naxışlar Uzunoba (6) və Culfa Kültə-

pəsinin VII təbəqəsindən məlumdur (8, p. 114, fig. 13, 3). Keramika nümunə-

lərindən birininin üzərindəki qulpşəkilli çıxıntı qabın boğaz hissəsinə yer-

ləşdirilmiş və içə doğru qatlanmış şəkildədir (Şəkil 1, 2).  

Buna bənzər qablara Şimal Qərbi İranda Göy Təpə yaşayış yerinin materialları 

arasında rast gəlinmişdir (9, fig. 6, 325).  
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Bu tip qulplar Seh Qabi B (10, fig. 44, 16), Təpə Siahbid (10, p. 363, fig. 78, 

6), Çoqa-Maran (10, fig. 111, 2) abidələrindən məlumdur. 

Naxçıvantəpədən tapılan keramikanın bəzədilməsində həmçinin qabart-

ma kəmərlərdən də istifadə olunmuşdur. Gil qab parçalarından birinin üzərində 

yastı, bir qədər enli kəmərşəkilli qabartma vardır (Şəkil 1, 4; 1, şəkil 91, 4). 

Kəmərin alt hissəsinin az bir qismi içəri doğru yığılmışdır. Qabarıq kəmərin 

üzəri iki ədəd barmaq basması ilə naxışlanmışdır. Digər qab parçalarından biri-

nin boğaz hissəsində sadə qabarıq kəmər vardır (Şəkil 1, 1). Hər iki gil qab qı-

rıqları bir ədəd olmaqla Erkən Eneolit dövrü üçün nadir nümunələrdən biridir. 

 Basma naxışlar. Erkən Eneolit dövrünün aparıcı naxışlarından biri 

basma naxışlardır. Basma naxışlar müxtəlif texniki üsullarla icra olunmuşdur. 

Bu qəbildən olan naxışların icrası zamanı insan öz barmaqlarından, 

daraqşəkilli alətdən və yaxud bizə məlum olmayan digər alətlərdən istifadə 

etmişdir və bu texni üsullara uyğun olaraq naxışlar müxtəlif forma almışdır. 

Daha geniş yayılan naxışlar barmaq basmaları, müxtəlif ucluqlu alət basmaları, 

daraq basmaları və daraqşəkilli alətlə üfiqi zolaqlardan ibarət naxışlardır. 

 Barmaq basmaları. Barmaq basmaları ilə naxışlanmış keramikanın ən 

qədim nümunələri Naxçıvantəpə yaşayış yerinin Erkən Eneolit dövrü 

təbəqəsindən də aşkar olunmuşdur. Erkən Eneolit dövrünün keramikasına 

əsasən demək olar ki, barmaq basmaları qabın xarici səthinə fərqli dinamikada 

tətbiq olunur. Gil qabların üzərini bəzəyən barmaq basmaları sayına, 

düzülüşünə, qabın müxtəlif hissələrində yerləşməsinə görə fərqlənirlər və əksər 

hallarda naxışların tətbiqində assimmetriya müşahidə olunur. Tədqiqatçı 

V.B.Baxşəliyev səliqəsiz və qarışıq barmaq basqılarının qabların xarici səthinə 

ayrıca gil laylarının yapışdırılması ilə bağlı olduğunu söyləmişdir (1, s. 18). 

Tədqiqatçılar Henrikson və Vitali barmaq basqılı keramikanı etnoqrafik 

xüsusiyyətlərlə bağlamışlar (11, p. 37-40). 

 

                                   
Şəkil 1. Sadə və daraq basqılı keramika (Naxçıvantəpə). 

Naxçıvantəpə qədim yaşayış yerinin bir qrup keramikasında barmaq 

basmalarının simmetrik yerləşdirilməsinə cəhd edilmiş, lakin qablar əldə 
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hazırlandığından bu simmetriya bəzən pozulmuşdur. Naxışlar qabların ağız 

hissəsindən bir qədər aşağıya doğru bir-birinə yaxın şəkildə tətbiq olunmuşdur. 

Batıqların ölçüsü barmaq ucu ölçüsü qədər və yaxud bu ölçüdən müəyyən 

qədər kiçikdir. Barmaq basmaları bir-birindən icra üsuluna görə fərqlənirlər. 

Ornamentlər bəzən dairəvi (Şəkil 3, 2; 1, şəkil 81, 1), bəzən də ovalşəkillidir 

(Şəkil 3, 1; 1, şəkil 73, 5). Bir qrup gil qab qırıqlarının üzərindəki basma 

naxışların düzülüşü şaquli istiqamətdə, bir-birinə paralel icra olunmuşdur 

(Şəkil 2, 1-5; 1, şəkil 86, 5; şəkil 87, 1; şəkil 105, 1; şəkil 186, 2, 5). Bu üsulla 

naxışlanmış keramika Sonqar Vadisi (14, təs. 3), Dalma Təpə (11, Pl. II, b, 1), 

Seh Gabi B (9, p. 242-251, fig. 49-54), Təpə Siahbid (10, fig. 104), Çoga-

Maran (10, fig. 105), Lavin Tepe (13, fig. 9, 172; fig. 10, 1069),  yaşayış 

yerində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı da aşkar olunmuşdur.  

Digər bir qrup keramikanın üzərindəki barmaq basmaları isə çəpəki və 

bir-birinə paralel şəkildə tətbiq olunmuşdur (1, şəkil 81, 1, 3; şəkil 186, 1, 3). 

Bəzi gil qablarda isə barmaq basmaları assimetrik və qarışıq şəkildə tətbiq 

olunmuşdur (1, şəkil 89, 1; şəkil 101, 3; şəkil 162, 3; şəkil 164, 2; şəkil 173, 5; 

şəkil 174, 7; şəkil 179, 2; şəkil 180, 4; şəkil 183, 3; şəkil 187, 4, 5; şəkil 189, 1, 

2; şəkil 191, 1). Bu tip bəzəməlilər Sonqar Vadisi (14, təs. 3; təs. 5), Lavin 

Təpə (13, fig. 9, 1021, 1023; fig. 10, 1, 1069), Dalma Təpə (12, fig. 1; PL. II, 

b, 5; d, 1, 2, 5; fig. 8, c, d), Seh Qabi B kimi qədim yaşayış yerlərindən 

tapılmış qabların naxışları ilə bənzərdir (10, fig. 49, 1-7, fig. 50, 1, 3-6, 9; fig. 

52, 1, 2; fig. 53, 2-4;).  

Naxçıvantəpə yaşayış yerindən aşkar olunmuş gil qabların bir qrupunun 

üzərindəki barmaq basmaları keramikanın üzərinə üfiqi xətt boyunca, asim-

metrik olaraq tətbiq olunmuşdur (Şəkil 2, 1; 1, şəkil 89, 3; şəkil 99, 3; şəkil 

167, 3; şəkil 170, 2; şəkil 176, 6; şəkil 183, 4; şəkil 186, 4; şəkil 187, 1, 2, 3). 

Bu naxışların paralellərinə Sonqar Vadisi (14, fig. 4; fig. 5), Hacı Firuz (15, 

fig. 20, b, d, e), Təpə Siahbid (10, fig. 104, 2-6; fig. 105, 1-3; fig. 50, 2, 10; fig. 

51, 1, 2) qədim yaşayış yerlərindən aşkar olunan keramika nümunələrində də 

rast gəlinmişdir. 

 
Şəkil 2.  Basma naxışlı keramika (Naxçıvantəpə).     

Bəzi gil qablarda üfiqi xətt boyunca, bir-birinə paralel düzülmüş 

barmaq basmaları bir-birinə bitişik şəkildədir (Şəkil 2, 2; 1, Şəkil 173, 3). 
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Naxçıvantəpə abidəsindən tapılmış keramika nümunələrindən bəzisinin 

yalnız oturacağı, bəzən həm oturacağı, həm də gövdə hissəsi barmaq basmaları 

ilə naxışlanmışdır (1, şəkil 93, 5). Barmaq basqısından əlavə bu qabların bəzisi 

həm içəridən, həm də xaricdən qırmızı boya ilə örtülmüş və mükəmməl sənət 

əsərinə çevrilmişdir. Bu tip naxışlama üsulu Hacı-Firuz yaşayış yerindən də 

məlumdur (15). Ümumiyyətlə, Eneolit dövrü keramikasında gil qabların 

oturacaq hissəsinin naxşlanmasına çox az rast gəlinir. Naxçıvantəpədən 

tapılmış bu keramika nümunələri nadir sənətkarlıq əsərlərindəndir.   

 Naxçıvantəpə yaşayış yerindən aşkar olunmuş keramikanın 

araşdırılması zamanı məlum olmuşdur ki, barmaq basmaları həmçinin, 

kəmərşəkilli, qulpşəkilli qabartmalara da tətbiq olunmuşdur. Belə qablardan 

birinin gövdəsi bir qədər qabardılaraq  ağız hissəsindən fərqləndirilmişdir. 

Qabın qabardılmış hissəsi aşağıya doğru, sıx yerləşdirilmiş barmaq basmaları 

ilə naxışlanmışdır (1, şəkil 99, 4). Bu qab hələlik bir nümunə ilə təmsil 

olunmuşdur. 

 Digər keramika nümunəsinin üzəri ensiz yastı kəmərlə əhatələnmiş, 

kəmər ortadan içəriyə doğru yığılmış və hər iki tərəfi barmaq basması ilə 

naxışlanmışdır (1, şəkil 91, 4). Bu gil qab parçası da bir nümunə ilə təmsil 

olunmaqdadır. Araşdırmalar göstərir ki, bu tip naxışlar Erkən Eneolitin 

sonunda, e. ə. V minilliyin ortalarına yaxın meydana çıxmışdır. 

 Naxçıvantəpə qədim yaşayış yerindən tapılmış gil qab parçalarından 

birində ensiz, uzunsov qulaqcıqşəkilli çıxıntı var. Qulaqcıqşəkilli çıxıntının 

ətrafı barmaq basmaları ilə qarmaqarışıq naxışlanmışdır (1, şəkil 165, 3). Bir 

nümunə ilə təmsil olunmuş bu gil qab parçası Erkən Eneolit mərhələsində 

yeganə tapıntıdır. I Kültəpə abidəsindən Neolit dövrünə aid edimiş gil qablarda 

buna bənzər qulqaqcıqşəkilli çıxıntılara rast gəlinmişdir (4, Tаblo Х, 13). Bu 

tip qabartmalar Uzunoba (7, с. 108-121, рис. 5. 1), Xələc (3, s. 64, foto 56) və  

Culfa Kültəpəsindən (8, fig. 13, 1-4, fig. 15, 3) məlum olsa da 

Naxçıvantəpədən aşkar olunan keramika onlardan barmaq basqısının olması ilə 

fərqlənir. 

 Gil qab parçalarından birinin gövdə hissəsi böyük ölçülü barmaq bas-

ması ilə naxışlanmışdır (1, şəkil 111, 1). Dalma Təpə üslubunda barmaq bas-

maları ilə naxışlanmış qablar Naxçıvanda Orta Eneolit dövründə tətbiq olunsa 

da Son Eneolit dövründə bu tip ornamentasiya müşahidə olunmamışdır. Amma 

qabarıq kəmər üzərində yapılan barmaq basmaları və qulaqcıqşəkilli qa-

bartmalar Son Eneolit və Tunc dövründə öz əhəmiyyətini itirməmişdir. Bu tip 

naxışlar sonrakı dövrlərdə də gil qablara tətbiq olunmaqda davam etdirilmişdir. 

 Müxtəlif ucluqlu alət basmaları. Naxçıvantəpə yaşayış yerindən əldə 

olunmuş gil qab parçalarının bir qrupu yuvarlaq, oval, üçkünc ucluqları olan 

alətlə basma üsulu ilə naxışlanmışdır. Barmaq basmalı gil qablarda olduğu ki-

mi müxtəlif alətlə naxışlanmış gil qab parçalarının da xarici səthindəki naxışlar 

fərqli kompozisiyada tətbiq olunmuşdur.  

 Oval ucluqlu alət basmaları.  Naxçıvantəpə yaşayış yerindən tapılmış 

gil qab parçalarından bir qrupu kiçik ölçülü oval ucluqlu alətlə naxışlanmışdır. 

Naxışlar qrup halında yerləşdirilmişdir (1, şəkil 74, 4). Keramikanın biri ağız 
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hissədən bir qədər aşağıya doğru bir-birinə paralel yerləşdirilmiş bir neçə cərgə 

ovalşəkilli basma ornamentlə bəzədilmişdir (Şəkil 2, 3). Digər bir qabın 

ağızının altı çevrə boyunca oval ucluqlu alətin basqısı ilə naxışlanmışdır (1, 

şəkil 74, 1). Keramika parçalarından biri şaquli istiqamətdə, simmetrik 

yerləşdirilmiş oval basmalarla naxışlanmışdır (Şəkil 2, 5; 1, şəkil 105). 

 Üçbucaq ucluqlu alət basmaları. Üçbucaq ucluqlu alət basmaları ilə 

icra olunmuş naxışlar da Naxçıvantəpə yaşayış yerindən tapılmış gil qabların 

səthinə müxtəlif kompozisiyada tətbiq olunmuşdur. Üçbucağın təpə nöqtəsi 

qablarda fərqli istiqamətdə tətbiq olunmuşdur. Üçbucaqların təpə nöqtəsi bəzi 

qablarda sol tərəfə, bəzilərində yuxarı, digərlərində isə sağa doğru çəpinə 

yönləndirilmişdir. Qablardan birinin xarici səthi üfiqi istiqamətdə üçbucaq 

basmalarla naxışlanmışdır (1, şəkil 78, 2; şəkil 164, 5; şəkil 168, 2, 3, 4). 

Naxışlar bəzən qabların gövdəsinin aşağı hissəsini əhatə etmişdir (şəkil 9, 1; 1, 

şəkil 78, 4). Bu nümunədə üçbucaqların təpə nöqtəsi sağa doğru çəpinə 

istiqamətləndirilmişdir. Gil qab parçalarının bir qrupu ağız hissədən bir bir 

qədər aşağıya doğru qabın xarici səthi boyu üfiqi istiqamətdə bir-birinə paralel 

basmalarla naxışlanmışdır (Şəkil 2, 4; 1, şəkil 79, 5; şəkil 98, 4; şəkil 100, 4; 

şəkil 106, 2, 3). Bu qablarda üçbucaqların ucu sola doğru, birində isə yuxarıya 

doğru istiqamətləndirilmişdir (1, şəkil 106, 3). Keramika nümunələrindən 

birinin xarici səthinə tətbiq olunan basma üçbucaqlar şaquli istiqamətdə 

yerləşdirilmişdir (Şəkil 2, 6). Burada üçbucaqların ucları fərqli istiqamətlərə 

yönləndirilmişdir. 

Daraq basmaları. Naxçıvantəpənin Erkən Eneolit dövrü gil qablarının 

naxışlanmasında daraqşəkilli alətdən də istifadə olunmuşdur. Digər alətlərlə 

bərabər daraqşəkilli alət bu günə kimi tapılmamışdır. Basma naxışların 

digərləri kimi daraq basmaları da keramikanın səthinə fərqli kompozisiyalarda 

tətbiq olunmuşdur. Onlar bəzən qarışıq şəkildə yerləşdirilmiş, bəzən isə 

müəyyən kompozisiyada yerləşdirilməklə zövqoxşayan ahəngdar görünüş 

yaratmışdır. 

 Naxçıvantəpənin Erkən Eneolit dövrü qablarını bəzəyən daraq dişləri-

nin sayı olduqca müxtəlifdir. Bu dişlərin sayı 32-yə qədər arta bilir. Bu cür 

bəzəməli qabların hamısı yalnız parçalardan ibarətdir. Demək olar ki, hər qab 

nümunəsinin yalnız bir parçası aşkar olunduğundan onları bərpa etmək də 

mümkün olmamışdır. Keramika nümunələrinin qabın yalnız bir, kiçik 

hissəsinə aid olmasına baxmayaraq həmin dövrün sənətkarlığı və bədii zövqü 

haqqında müəyyən fikir demək mümkündür. Gil qab parçalarından birinin 

səthi tamamilə sağa doğru əyilmiş maili xətt boyunca naxışlanmışdır (1, şəkil 

70, 4, s. 138; şəkil 80, 1, s. 148; şəkil 94, 3, s. 162; şəkil 180, 1). Daraq 

basqıları iki dəfə olmaqla bir-birinə paralel vurulmuş, növbəti gedişdə isə digər 

ucdan başlanmışdır. Daraq dişlərinin sayı 12 ilə 30 arasında dəyişir. Digər bir 

nümunənin üzərindəki daraq basmaları sola doğru əyilmiş (Şəkil 1, 4) başqa 

birində isə şaquli xətt boyunca bir-birinə paralel 8-12 dişli daraqla 

naxışlanmışdır. Naxışların çəkilməsində bəzən simmetrikliyə əməl olunmamış-

dır (1, şəkil 80, 5). Bəzi nümunələrdə daraq basmaları sağa əyilmiş şəkildədir 

(1, şəkil 88, 6; şəkil 178, 3). 
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 Keramikanın bir qrupunda daraq basmaları qabın xarici səthinə qarışıq 

şəkildə tətbiq olunmuşdur (1, şəkil 92, 1, s. 160; şəkil 96, 2, s. 164), 

bəzilərində isə həm şaquli, həm də üfiqi istiqamətdə düzülmüş ardıcıl daraq 

basqılarına da rast gəlinmişdir (1, şəkil 101, 1). Qablardan birində daraq 

basmaları şaquli xətt boyunca (1, şəkil 106, 4), digərində isə dişləri 15 ilə 17 

arasında dəyişən darağın basqısı ilə bir-birinə azacıq perpendikulyar şəkildə 

tətbiq olunmuşdur (1, şəkil 179, 1). Bəzi nümunələr isə yalnız üfiqi xətt 

boyunca naxışlanmışdır (1, şəkil 110, 3; şəkil 163, 2; şəkil 191, 2). Gil qab 

qırıqlarından birində daraq basmaları həm şaquli, həm də üfiqi istiqamətdə bir-

birinə paralel olaraq ardıcıl, səlis düzülmüşdür (1, şəkil 176, 3). Bu nümunədə 

daraq basqıları qabın ağzına çox yaxın hissədən başlayır və aşağıya doğru 

təkrarlanır. Daraq basmaları ilə naxışlanmış analoji bəzəkli gil qablara Dalma 

Təpə yaşayış yerindən aşkar olunmuş materiallarda da rast gəlinmişdir (12, fig. 

II, b, d). 

 Darama naxışlar. Keramika nümunələrinin bir qismi daraq dişlərinin 

basqısı ilə deyil, daraqşəkilli alətin üfiqi, bəzən isə şaquli istiqamətdə 

çəkilməsi ilə yaradılan naxış effekti ilə bəzədilmişdir. Bu keramika 

məmulatının hazırlanma texnologiyası ilə bağlı olmuşdur. Qabların üzərinə 

yeni gil təbəqəsini yaxşı bitişdirmək üçün altdakı lay daraqlanmışdır. Bu sınıq 

qab parçalarında özünü aydın şəkildə göstərir. 

 Naxçıvantəpənin Erkən Eneolit dövrü keramikasına tətbiq olunmuş 

darama naxışlar darqşəkilli alətlə icra olunmuşdur (1, şəkil 184, 5; şəkil 185, 3; 

şəkil 190, 1). Bu tip daramalar gil qabların həm daxili (1, şəkil 102, 3; şəkil 

178, 4; şəkil 110, 1; şəkil 190, 1; şəkil 102, 4), həm də xarici səthinə tətbiq 

olunmuşdur (Şəkil 1, 4; 1, 1, şəkil 102, 3, 4; şəkil 110, 1; şəkil 168, 4; şəkil 

178, 4). Gil qab parçalarından birinin xarici səthi bir-birinə perpendikulyar 

şəkildə daranmışdır (1, şəkil 104, 3). Daxili səthi daraqla daranmış gil qablar 

Sonqar Vadisindən (14, fig. 7, 8), xarici səthi daranmış qablar isə Culfa 

Kültəpəsinin VIII-VII  təbəqələrindən aşkar olunmuşdur (8, fig. 9, 1). 

 Boya ilə çəkilmiş naxışlar. Naxçıvantəpədən əldə olunmuş keramika 

məmulatının bir qismi boya ilə bəzədilmişdir. Qazıntılar zamanı kiçik həcmli 

qabın içərisində qırmızı (1, s. 12), narıncı rəngdə boyaq qalığının (1, s. 16) 

aşkar olunması Naxçıvantəpədə yaşayan qədim insanların boyaq hazırlamağı 

bacardığını göstərir. İçərisində qırmızı boya qalıqları olan qablar həmçinin 

Osman Həbibullayevin I Kültəpə qazıntıları zamanı da Neolit dövrünə aid 

təbəqədən tapılmışdır (1, s. 12). Naxçıvantəpənin gil qablarında bəzən naxışlar 

bir başa qabın saxsısı üzərinə, bəzən isə onların boyanmış səthinə çəkilmişdir. 

Gil qabların boyanmasında və yaxud naxlışlanmasında müxtəlif rənglərdən 

istifadə olunmuşdur. Qabların naxışlanmasında əsasən qara, qəhvəyi, qırmızı, 

bəzən isə ağ rəngdən istifadə olunmuşdur.  
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Şəkil 3. Boyalı keramika (Naxçıvantəpə). 
 

Naxçıvantəpənin gil qabları qırmızı, narıncı, sarı, çəhrayı, az miqdarda 

qablar boz və qara rənglə boyanmışdır. Fərqli rəglərlə boyanmış qablar sadə və 

naxışlı olmaqla iki qrupa ayrılır.  

Sadə, boyasız olan gil qablarda da naxışlara rast gəlinir. Bəzi qablar 

fırça vasitəsilə çəkilmiş enli qırmızı xətlərlə naxışlanmışdır (Şəkil 3, 3; 1, şəkil 

105, 3, 4; şəkil 171, 2; şəkil 79, 3; şəkil 86, 2; şəkil 189, 5; şəkil 97, 2;  şəkil 

107, 3; şəkil 169, 5; şəkil 77, 8; şəkil 81, 6; şəkil 87, 3; şəkil 84, 4). Bu tip 

qablara Xalaf mədəniyyətinə aid abidələrdə, Dalma Təpə (12, fig. 5; fig. 6) 

yaşayış yerindən və Sonqar vadisinin yaşayış yerlərindən (14, fig. 3-8) aşkar 

olunmuş nümunələrdə rast gəlinmişdir. Enli qırmızı zolaqlarla naxışlama tək-

tək nümunələrlə Çalağan təpə (5, c. 503, tablo 379), İlanlı təpə (5, c. 351, tablo 

227, 3) və  Küllü təpə (4, 122, tablo 90, 1) yaşayış yerlərindən də məlumdur. 

Qabların bir neçəsinin gövdəsində boya ilə naxışlama zamanı boyanın 

axmasına rast gəlinir ki, bu da fırçadakı boyanın ya bol olması, ya da onun 

duru olması ilə bağlı olmuşdur (Şəkil 3, 1; şəkil 162, 4; şəkil 75, 5). Boya ilə 

çəkilən naxışlar enlidir. Bu tip boyalı qablar Xalf mədəniyyətində rast 

gəlinmişdir. 

Digər qrupda isə qab qırmızı rəngə boyandıqdan sonra onun üzərinə 

qara boya ilə müxtəlif həndəsi elementlərdən təşkil olunmuş fərqli naxışlar 

çəkilmişdir (Şəkil 3, 4, 5; 1, şəkil 75, 2; şəkil 82, 4; şəkil 72, 1; şəkil 72, 2; 

şəkil 99, 2; şəkil 77, 1-3, 5-7; şəkil 69, 1; şəkil 175, 5; şəkil 177, 2; şəkil 96, 3, 

4; şəkil 72, 5; şəkil 88, 2). Naxışlar əksər vaxt nazik düz xətlərlə təsvir 

olunmuşdur. Qablar qırıq olduğundan naxışların birləşib kompozisiyada hansı 

motivi yaratdığını demək çətindir. Araşdırmalar bu tip naxışların həndəsi 

motivli olduğunu göstərir. Bəzi qab parçalarında isə xətlər birləşib müxtəlif 

ölçülü bucaqlar yaradır. Bəzən bucaqlar iç-içə yerləşdirilərək bir-birini 
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təkrarlayırlar. Bəzən isə bucaqların içərisi bir-birinə paralel xətlərlə doldurulur. 

Bu tip naxışlı qabların üzəri qırmızı, narıncı, açıq qəhvəyi rənglə boyandıqdan 

sonra qara rənglə naxışlanmışdır. Buna bənzər naxışlara Culfa Kültəpəsidən 

aşkar olunmuş gil qabların üzərində rast gəlinmişdir (8, fig. 8, 1, 6, 7-9; fig. 9, 

3, 4, 7, 8; fig. 10, 1-3, 5-8). Qeyd etmək lazımdır ki, bu tip ornamentasiya Orta 

Eneolit dövründə daha geniş işlədilmişdir. 

Bəzi naxışlar sünbülvari formadadır (1, şəkil 174, 4). Keramikanın 

üzəri sarı rənglə boyandıqdan sonra qəhvəyi rənglə paralel xətlər arasına 

alınmış sünbülşəkilli ornamentlə naxışlanmışdır. Bəzi qabların üzəri sarı rənglə 

boyandıqdan sonra qırmızı rənglə bir-birinin üzərində yerləşdirilmiş 

üçbucaqlarla naxışlanmışdır (Şəkil 3, 2). Bu tip boyalı keramika məmulatı 

Dalma Təpə (12, fig. 4, A, E; fig. 7, D; fig. 10, A), Culfa Kültəpəsi (8, p. 38, 

fig. 10, 1-3,5-8), Seh Gabi B (10, p. 253-304, fig. 55, 1.1, 1.2; fig. 56, 14.1, 14 

3; fig.  61, 53.1, 53.8), Lavin təpə (13, p. 95-117. fig. 7-9), Sonqar vadisi (14, 

№ 19, p. 1-14. fig. 6, 15-17), Hacı-Firuz (15, p. 396, fig. 97) və digər yaşayış 

yerlərindən məlumdur. 

Bu dövrə aid qabların biri naxışlarının orijinallığı  ilə fərqlənir. 

Keramika nümunəsinin üzəri sarı rənglə örtülmüş, qırmızı rənglə mərkəzi 

hissədə düzbucaqlının içərisində şahmat taxtası, onun ətrafında isə torlu 

üçbucaqlar yerləşdirilərək orijinal kompozisiya yaradılmışdır (1, Şəkil 7, 8). 

Bu tip naxış üsulu Dalma Təpə (12, fig. 4), Seh Gabi B (10, p. 258, fig. 56, 

13.2, 13.3, fig. 58, 26.1) yaşayış yerindən məlumdur. 

Naxçıvantəpə qablarından birinin üzəri düz xətlərlə boyanaraq zərif 

torşəkilli naxış yaradılmışdır (Şəkil 14 a, 5; 1, Şəkil 190, 2,). Bu qabdakı 

naxışın xətləri digərlərindən fərqli olaraq bir qədər incədir. Bu cür naxışların 

paralellərinə Azərbaycanın digər bölgələrində Göy Təpədən tapılan dekorativ-

tətbiqi sənət nümunələrində  (9, fig. 6, 310) rast gəlinmişdir.  

Naxçıvantəpənin alt qatlarından götürülən kömür analizi bu dövrün e. 

ə. V minilliyin birinci yarısına aid olduğunu göstərmişdir (1, s. 21). 

Erkən Eneolit dövrünün qabartma, basma naxışlı və boyalı 

keramikasının araşdırılması onların Azərbaycanın cənubunda yayılan Dalma 

Təpə mədəniyyəti ilə bağlı olduğunu göstərir. Dalma Təpə tipli keramika 

məmulatı başlıca olaraq Şimal-Qərbi İranda (Cənubi Azərbaycan), qismən isə 

Şərqi Anadoluda yayılmışdır. Bu tayfalar oturaq həyat tərzini mənimsəmiş, 

köçmə maldarlıqla məşğul olmuşlar.Naxçıvantəpə keramikasının naxış 

motivlərinin araşdırılması Naxçıvanın Erkən Eneolit mədəniyyətinin Urmiya 

hövzəsi və Şərqi Anadolu ilə baxlı olduğunu göstərir. Ornament motivlərinin 

araşdırılması, onların regional paralellərinin müəyyənləşdirilməsi qədim 

insanların estetik zövqünü, ideologiyasını və mədəni əlaqələri öyrənməyə 

imkan verir.   
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РЕЗЮМЕ 

ФИЗЗА ГУЛИЕВА 

ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ МОТИВЫ КЕРАМИКИ РАННЕГО ЭНЕОЛИТА 

НАХЧЫВАН ТЕПЕ 

Предметы декоративно-прикладного искусства эпохи раннего энеолита в 

Нахчыване выявлены из поселения Нахчыван тепе. Исследование рельефных, 

импрессованных и расписных орнаментов эпохи раннего энеолита показывают, что они 

связаны с Дальматепинской культурой, распространенной на юге Азербайджана. 

Керамика типа Дальма Тепе в основном распространена Северо-Западном Иране 

(Южный Азербайджан) а частично в Восточной Анатолии. Исследование показывает, 

что эти племена, осваивая сидячий образ жизни, а также занимались кочевым 

скотоводством. Исследование орнаментальных мотивов керамики Нахчыван тепе 

показывает, что культура эпохи раннего энеолита Нахчывана тесно связана с 

памятниками Урмийского бассейна и Восточной Анатолии. Исследование 

орнаментальных мотивов, выявление их региональных параллелей позволяет изучать 

эстетический вкус и идеологии  древних людей, а также культурные связи.  

 Ключевые слова: Нахчыван тепе, Урмийский бассейн, Восточная Анатолия, 

ранний энеолит, импрессованный орнамент, расписная керамика 
 

SUMMARY 

FIZZA GULIYEVA 

ORNAMENTAL MOTIVES OF CERAMICS OF EARLY CHALCOLİTHİC AGE 

NAKHCHIVAN TEPE 

Objects of arts and crafts of Early Chalcolithic Age in Nakhchivan are revealed from 

the settlement of Nakhchivan Tepe. The research of relief, impression and painted ornaments 

of Early Chalcolithic Age is shown that they are connected with the culture Dalma Tepe, 
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extended in the south of Azerbaijan. The Dalma Tepe ceramics is generally widespread 

Northwest Iran (the Southern Azerbaijan) and partially in East Anatolia. The research shows 

that these tribes, mastering a sedentary life and also were engaged in nomadic cattle breeding. 

A research of ornamental motives of ceramics Nakhchivan Tepe shows that the culture of 

Early Chalcolithic Age Nakhchivan is closely connected with monuments of the Urmia basin 

and East Anatolia. The research of ornamental motives, identification of their regional 

parallels allows to study esthetic taste and ideologies of ancient people and cultural ties.  

  Key words: Nakhchivan Tepe, Urmia basin, East Anatolia, Early Chalcolithic Age, 

an impression ornament, painted ceramics  

 

Bu iş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin inkişafı fondunun maliyyə 
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NAXÇIVANDA  ELMİN İNKİŞAFI (1996-2015-Cİ İLLƏR) 

 

 Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 1990-ci illərin ortalarından başlayaraq  

elmə göstərilən dövlət qayğısından və onun inkişafından bəhs olunmuşdur. Muxtar 

respublikada elmi-tədqiqat qurumlarının fəaliyyətinin gücləndirilməsi üçün atılan addımların 

əhəmiyyəti vurğulanmış, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədri cənab Vasif 

Talıbovun imzaladığı müvafiq sərəncamların elmin inkişafına göstərdiyi təsir önə çəkilmişdir. 

Bu sərəncamlara uyğun keçirilən konfrans və simpoziumların Naxçıvanda elmin inkişafına 

verdiyi töhfədən söhbət açılmışdır. 

Açar sözlər: Naxçıvan, elm, konfrans, elmi-tədqiqat qurumları, simpozium 
 

XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycan və onun tərkib hissəsi 

olan Naxçıvanda intibahı  şərtləndirən amillər sırasında elmin yüksəlişi və 

inkişafı xüsusi diqqəti cəlb edir. 1990-cı illərin ortalarından  başlayaraq ölkə 

iqtisadiyyatında baş verən müsbət irəliləyişlər elm sahəsində mühüm dəyişik-

liklərin baş verməsinə  səbəb, oldu elmə dövlət qayğısı artdı. Azərbaycanda ali 

təhsil ocaqlarının və  elmi-tədqiqat institutlarının yaradılması, xalqın təhsilə 

cəlb olunması, Elmlər Akademiyasının gərgin axtarışlarla zəngin fəaliyyəti 

bütün bunlar Azərbaycanda elmin  sürətli inkişafına daha çox təsir etmişdir. 

Ulu öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə yenidən qayıtdıqdan  sonra Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında da elmin inkişafına xüsusi diqqət və qayğı göstərmiş-

dir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında elmi-tədqiqat qurumlarının fəaliyyətini 

gücləndirmək,  mövcud elmi potensialdan səmərəli istifadə etmək, Naxçıvanın 

tarixi, arxeologiyası, etnoqrafiyası və təbii sərvətlərinin öyrənilməsi üçün daha 

əlverişli şərait yaratmaq məqsədilə Heydər Əliyevin "Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin təsis edilməsi haqqında" 7 avqust  

2002-ci il tarixli sərəncamına əsasən AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi yaradıldı. 

Bölmədə Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat, 

Təbii Ehtiyatlar, Bioresurslar İnstitutları, Əlyazmalar Fondu və Batabat 

Astrofizika Rəsədxanasının fəaliyyəti təmin edildi. Ümummilli liderimiz bu 

elmi müəssisənin təşkili ilə əlaqədar Naxçıvanda keçirilən  müşavirədə 

demişdir: “Naxçıvan ərazisində həddindən çox dünya miqyaslı tarixi memarlıq 

abidələri var. Baxmayaraq ki, onlara yüz illərlə heç qayğı da göstərilməyibdir, 

hətta müxtəlif proseslər zamanı, bəzən müharibələrlə, yaxud da ki, başqa 

hadisələrlə əlaqədar onların uçurdulması, dağıdılması halları olubdur. Amma 

bu tarixi-memarlıq abidələri yaşayıb və bu gün də yaşayır. Onların hər biri 

Azərbaycan xalqının tarixini, mədəniyyətini, adət-ənənlərini göstərən 

abidələrdir. Lakin bunlar haqqında tarixi mənbələr və toplular varmı?  

 

Məqalə tarixçəsi: 
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Hesab edirəm ki, yoxdur... Əgər bizim millətimizin keçmişini, tarixini, mədə-

niyyətini, onun mənbəyini bizim alimlərimiz, ziyalılarımız tədqiq etməsələr, 

xalqımıza, dünyaya göstərməsələr, sübut etməsələr bəs bunu kim edəcəkdir? 

Bax, bütün bu səbəbdən mən Naxçıvan Muxtar Respublikasında Elmlər Aka-

demiyasının  Bölməsinin yaradılması haqqında qərar qəbul etmişəm (4, s. 75). 

Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin təşkil edilməsi Naxçıvan tarixinin və 

maddi-mədəniyyət nümunələrinin öyrənilməsinə göstərilən dövlət qayğısının 

ən bariz nümunəsidir. Uzaqgörən dahi liderin blokada şəraitində olan 

Naxçıvanın inkişafı üçün atdığı bu addım sonrakı dövrlərdə Naxçıvanda elmin 

daha sürətlə inkişaf etməsinə şərait yaratdı. Bunun nəticəsidir ki, Naxçıvan elm 

sahəsində Azərbyacanın digər bölgələrilə müqayisədə daha çox inkişaf edir və 

etməkdədir.   

Hələ 1990-ci illərin ortalarından Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri Cənab Vasif Talıbovun elmə diqqəti, qayğısı yüksək 

səviyyədə olmuşdur. Məhz  1996-ci ildən  Cənab Vasif Talıbovun təşəbbüsü  

və rəhbərliyi ilə Naxçıvanda elmi müəssisələrin fəaliyyəti canlandı, 

Naxçıvanın hərtərəfli və elmi cəhətdən öyrənilməsinə başlandı. Sonrakı illərdə 

Naxçıvanda beynəlxalq səviyyəli simpozium və konfranslar keçirildi. 

“Naxçıvanda ilk məktəbin yaranması və maarifçilik hərəkatının inkişafı” 

(1997), “Uluslararası  Dədə  Qorqud simpoziumu” (1998, “Van Yüzüncü  il” 

Universiteti ilə birlikdə), “Yaxın tariximizdə Naxçıvan və Qars” (1999, Qars 

Qafqaz Universiteti ilə birlikdə), “Naxçıvanda kiçik biznesin və sahibkarlığın 

inkişafı” (2000, ABŞ-ın Perdu Universiteti ilə birlikdə), “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının təbii ehtiyatları və onlardan istifadənin səmərəli yolları” 

(2001, Azərbaycan Respublikasın  Elm və Texnika Komitəsi ilə birlikdə) kimi 

beynəlxalq simpozium və konfranslar elmin müxtəlif problemlərinə həsr 

edilmiş, elmi əlaqələrin genişlənməsinə səbəb olmuşdur (4, s. 78).  Hal-hazırda 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun elmin, 

təhsilin və mədəniyyətin inkişafına üstün münasibəti və həmin istiqamətdə 

regionda apardığı fədakar iş müəyyən olunmuş dövlət siyasətinin uğurla həyata 

keçirilməsinə səbəb olmuşdur.  

Bu gün AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi maddi-texniki imkanlarına görə 

postsovet məkanında mövcud olan ən yaxşı təchiz edilmiş akademiyalarla 

müqayisə oluna bilər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 

müəyyən etdiyi siyasi xəttə uyğun olaraq muxtar respublika Ali Məclisinin 

həyata keçirdiyi məqsədyönlü elm siyasəti sayəsində AMEA-nın  Naxçıvan 

Bölməsi qısa müddətdə regionun qədim tarixinin, ədəbi-mədəni mühitinin, 

folkloru, etnoqrafiyası, arxeologiyası və toponimikasının, təbii sərvətlərinin və 

biomüxtəlifliyinin aktual məsələlərinin öyrənilməsi istiqamətində mühüm 

nəticələr əldə etmişdir. Demək olar ki, hər il Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin elmi-tədqiqat institutlarının Naxçıvan 

Dövlət Universitetinin professor-müəllim heyəti ilə birlikdə keçirilən ənənəvi 

Naxçıvan simpoziumları diyarın qədim tarixi və mədəniyyətinin, flora və 

faunasının araşdırılmasına sanballı töhfələr verir.  Muxtar respublikada Ali 
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Məclisin müvafiq sərəncamları əsasında keçirilmiş “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının təbii sərvətləri” (2002), “Naxçıvan: tarixi gerçəklik, müasir 

dövr və inkişaf perspektivləri” (2006)  dünya elmi ictimaiyyətinin Azərbaycan 

elminin Naxçıvanda qazanılan nailiyyətləri ilə yaxından, əyani surətdə tanış 

olmalarına şərait yaratmışdır (5, s. 20). Eyni zamanda, Naxçıvanda yaşayan 

elm adamlarının dünyanın müxtəlif ölkələrində keçirilən beynəlxalq elmi 

tədbirlərdə təmsil olunmalarına dəstək verilməsi regionda formalaşan elmi 

potensialın inkişafına müsbət təsir göstərir.  

Son ilərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 

və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun arxe-

oloji abidələrin öyrənilməsinə qayğısı bu sahədə mühüm  işlərin görülməsinə 

səbəb olmuşdur. Dövlət qayğısının nəticəsidir ki, hazırda Naxçıvanda bir neçə 

arxeoloji ekspedisiya, o cümlədən iki beynəlxalq ekspedisiya fəaliyyət 

göstərir. Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun “Naxçıvan 

Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması 

və pasportlaşması işinin təşkili haqqında” 06 dekabr 2005-ci il sərəncamından  

sonra bu sahəyə diqqət daha da artırılmışdır. AMEA Naxçıvan Bölməsi 

əməkdaşlarının  Naxçıvan Dövlət Universiteti əməkdaşları ilə birlikdə apardığı 

məqsədyönlü tədqiqatlar  nəticəsində Muxtar Respublika ərazisində 1200- dən 

artıq  tarix və mədəniyyət abidəsi qeydə alınmışdır  ki, onların da əksəriyyəti 

arxeoloji abidədir. Arxeoloji abidələr Naxçıvanın qədim və orta əsr tarixinin 

öyrənilməsi üçün dəyərli mənbədir. Alimlərin ciddi tədqiqatlarının nəticəsidir 

ki, Naxçıvanın tarixi və arxeologiyası sahəsində daha sanballı nəticələr əldə 

edilmiş, Naxçıvanın yaşayış tarixini 300-500  min il, şəhər mədəniyyətini 5 

min il bundan əvvələ hesablaya biləcək faktlar üzə çıxmış, ən qədim yaşayış 

məskənləri və əmək alətləri, məişət və sənətkarlıq əşyaları və sair aşkarlanaraq 

dünya elminə tanıdılmışdır. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, ulu öndərimizin 

böyük tarixi məkan hesab etdiyi və həmişə vurğuladığı, alimlərə tövsiyə 

edərək bildirdiyi Naxçıvanın  Gəmiqaya abidəsi, Ovçular təpəsi, Oğlanqala və 

Kültəpə ərazilərdə aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı misli görünməmiş 

yeni elmi tapıntılar bu qədim diyarın tarixinin Daş dövründən başlayaraq 

öyrənilməsinə şərait yaradır və ən əsası da Naxçıvan tarixinin öyrənilməsində  

yeni səhifələr açır (2, s. 179). 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin təşəbbüsü və 

sərəncamlarına uyğun Nuh peyğəmbərin qəbirüstü abidəsi arxeoloji tədqiqatlar 

nəticəsində aşkar olunaraq bərpa  edilmişdir. “Nuh peyğəmbər, dünya tufanı və 

Naxçıvan” (2009) beynəlxalq simpoziumu keçirilmişdir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi Sədrinin təşəbbüsü ilə 2001-2005-ci illərdə Gəmiqa-

ya abidəsinə arxeoloji səfər təşkil edilmiş, minlərlə qayaüstü təsvir qeydə 

alınmışdır (1, s. 15). 

İlk dəfə olaraq Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin kollegiya 

iclası və AMEA Rəyasət Heyətinin üzvlərinin iştirakı ilə AMEA Naxçıvan 

Bölməsinin  2008-ci ilin elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinin yekunlarına həsr 

edilmiş hesabat yığıncağı Naxçıvanda keçirilmişdir. Hesabat yığıncağında 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov proqram 
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xarakterli çıxış etmişdir. Çıxışda əldə olunan uğurlar qeyd edilməklə yanaşı, 

çatışmazlıqlar da göstərilmiş, elmi-tədqiqatların  faydalı iş əmsalının daha da 

artırılması, yeni elmi istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi, elmi tədqiqatların  

davamlı və sistemli xarakter alması tədqiqatçıların qarşısına mühüm vəzifə 

kimi qoyulmuşdur. AMEA Naxçıvan Bölməsi ildən-ilə inkişaf etməkdədir. 

2005-ci ildə Bölmədə “Tusi” adlı nəşriyyat fəaliyyətə başlamış və ilk olaraq 

Gəmiqaya ilə bağlı xüsusi nömrə çapdan çıxmışdır. Bölmədə Naxçıvanın 

tarixi, etnoqrafiyası, arxeologiyası, ədəbiyyatı, folkloru, bioresursları, təbii 

ehtiyatlarının araşdırılmasında elmi istiqamətlər müəyyən edilmiş müvafiq 

profillərə uyğun elmi-tədqiqat işləri yerinə yetirilərək mühüm nəticələr əldə 

olunmuşdur. Bölmədə 2 cilddə “Naxçıvan Ensiklopediyası”, “Naxçıvan tarixi 

atlası”, 3 cilddə “Naxçıvan tarixi”, “Naxçıvan teatrının salnaməsi”, 3 cilddə 

“Naxçıvanın folkloru antologiyası”, 2 cilddə Naxçıvan Muxtar Respublikası-

nın “Qırmızı kitabı”, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının ampeloqrafiya-

sı”,  “Naxçıvan Muxtar Respublikasının dərman bitkiləri”, “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının fövqəlada hallar atlası”, (üç dildə) “Dədə Qorqud yurdu-

Naxçıvan” tarixi-coğrafi və etnoqrafik atlas kimi fundamental nəşrlər  işıq üzü 

görmüşdür.  Bütün bu nəşr edilən kitablar, monoqrafiyalar Azərbaycan elminin 

Naxçıvan məktəbinin azərbaycanşünaslığa qiymətli töhfələri sayıla bilər. 

Ümumiyyətlə, Bölmənin fəaliyyəti dövründə əməkdaşların 180 monoqrafiyası, 

187 kitabı, 21 metodik vəsaiti, 6875 elmi məqaləsi, 202 tezisi, 17 xəritəsi, 3 

atlası çap olunmuşdur. Bölmə əməkdaşları 5 tövsiyə, 37 buklet hazırlamış, 28 

patent almışlar. Əsərlərdən 16 monoqrafiya, 18 kitab, 1468 məqalə, 64 tezis 

xaricdə çapdan çıxmışdır (8). 

Ali Məclis sədrinin sərəncamı əsasında Naxçıvan Bölməsinin əməkdaş-

ları tərəfindən  2006-2007-ci illərdə Naxçıvanın tarix və mədəniyyət abidələri 

qeydə alınaraq pasportlaşdılmış və tədqiqatların yekunları ilə bağlı “Naxçıvan 

abidələri ensiklopediyası”  çap  olunmuşdur (7, s. 15) 

Naxçıvanlı alimlər tərəfindən yazılan “Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyəti və  

Naxçıvan”, “Qədim Şərur”, “Naxçıvan və naxçıvanlılar”, “Nuh peyğəmbər, 

dünya tufanı və Naxçıvan”, “Naxçıvanın epiqrafik abidələri”, “Naxçıvan 

Azərbaycanın dövlətçili tarixində”  və s. kimi əsərlər Naxçıvan tarixinin ayrı-

ayrı sahələrini öyrənmək baxımından  mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bütün bu 

araşdırmaların nəticəsi olaraq AMEA Naxçıvan Bölməsinin alimləri tərəfindən 

çap olunan tədqiqat əsərləri və monoqrafiyalar, habelə Ali Məclisin 

təşkilatçılığı və Ali Məclis Sədrinin qayğısı ilə keçirilən “Uluslararası 

qaynaqlarda Naxçıvan”, “Nuh Peyğəmbər, dünya tufanı və Naxçıvan”, 

“Naxçıvan: ilkin şəhər və Duzdağ”, “Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi 

nailiyyətdir” adlı beynəlxalq simpoziumlarını, habelə Nuh peyğəmbərin məzar 

yerinin tapılması və məzarüstü türbəsinin restavrasiya olunmasını bu sahədə 

əldə edilmiş ən böyük nailiyyətlərdən hesab etmək olar (6, s. 265).  

Təsadüfi deyildir ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev Naxçıvanın zəngin və 

qədim tarixi ilə əlaqədar demişdir: «Naxçıvan ərazisini götürsək, bu kiçik 

ərazidə həddindən çox dünya miqyaslı tarixi memarlıq abidələri yaşayıb və bu 

gün də yaşayır. Onların hər biri Azərbaycan xalqının həm tarixini, həm 
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mədəniyyətini, həm də adət-ənənələrini göstərən abidələrdir» (3, s. 20). Dahi 

liderin bu sözlərinin tarixi  əhəmiyyəti ondadır ki, bu  gün cənab prezidentimiz 

İlham Əliyev  və cənab  Vasif Talıbov  Naxçıvanın hər zərrə torpağında yatan 

ulu  tariximizi, mədəniyyət abidələrimizin aşkarlanaraq öyrənilməsinə xüsusi 

diqqət yetirirlər. Artıq son illərin elmi məlumatları Naxçıvan şəhərinin yaşı, 

şəhər mədəniyyətinin formalaşması barədə yeni elmi fikirlər irəli sürməyə, onu 

əsaslandırmağa imkan verir.  

Son 5 ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında elmin inkişafına göstəri-

lən qayğı dəyərli elmi nəticələrin əldə olunmasına şərait yaradıb. “Elektron 

Naxçıvan-10: təhsil prosesinin təkmilləşdirilməsində informasiya-kommunika-

siya texnologiyalarının rolu” mövzusunda 7  iyunun  2015- ci ildə Naxçıvanda 

keçirilən beynəlxalq konfransda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

(AMEA) prezidenti, akademik Akif Əlizadə öz çıxışında qeyd etmişdir ki, “Bu 

gün Naxçıvan elm sahəsində yüksək inkişaf tempinə nail olunub. Əldə edilən 

nəticələr elmi kadrların daha həvəslə fəaliyyətinə şərait yaradıb. Naxçıvanda 

elmə kadr-elm yanaşması var. AMEA Naxçıvan Bölməsinə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi Sədri cənab Vasif Talıbovun yüksək səviyyədə diqqət 

və qayğısı tam əminlik yaradır ki, muxtar respublikada elm sahəsində son 

illərdə qazanılmış uğurlar və nailiyyətlərin sayı gündən-günə artacaqdır (9). Bu 

gün Naxçıvan Muxtar Respublikasında elmdə əldə olunan nailiyyətlər deyilən-

lərin əyani sübutudur.   

Naxçıvan Muxtar Respublikasının təşkili, onun 75, 80, 85, 90 illik 

yubileylərinin keçirilməsi də Muxtar Respublikanın ictimai-siyasi həyatında 

çox böyük əhəmiyyətli məsələlərdəndir. Bu tədbirlərin bəziləri ölkə miqyasın-

da qeyd edilmiş, elmi konfranslar, rəsmi dövlət tədbirləri keçirilmiş, ictimai və 

mədəni həyata müsbət təsir göstərmiş və bunlarla bağlı kitab və monoqrafiya-

lar yazılmış, məqalələrdən ibarət toplular çap olunmuşdur. Bütün bunlar müəy-

yən elmi araşdırmalar tələb etmiş, nəticədə elm inkişaf etmiş tarixi hadisələrin 

elmi dərki asanlaşmış, geniş ictimaiyyət isə dürüst və dolğun məlumatlar əldə 

etmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının yubiley tədbirlə-

rində  iştirak və çıxış etmələri hər cəhətdən əhəmiyyətli amilə çevrilmiş, elm 

adamları qarşısında konkret vəzifələr qoymuşdur. Ümumiyyətlə Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında elm sahəsində həyata keçirilən hər bir siyasət  burada 

yüksək ixtisaslı, milli və bəşəri dəyərləri vəhdətdə daşıyan, geniş dünyagörüşə 

malik mütəxəssislərin, yeni elmi nəsillərin yetişib formalaşmasına ciddi təkan 

verir. 
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РЕЗЮМЕ 

                 НИЛЮФЕР АГАЕВА 

РАЗВИТИЕ НАУКИ В НАХЧЫВАНЕ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

         В статье рассматривается государственная забота о науке и его развитии в 

Нахчыванской Автономной Республике с середины 1990-х годов. Была дана некоторая 

информация о значимости шагов, предпринятых для усиления деятельности научно-

исследовательских учреждений в Автономной Республике, на первый план было 

выдвинуто влияние на развитие науки соответствующих распоряжений председателя 

Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова. 

Рассматривались конференции и симпозиумы, которые проводились в соответствии с 

этими приказами, обсуждались инновации в развитии науки в Нахчыване. 

        Ключевые слова: Нахчыван, наука, конференция, научно-исследовательские 

учреждения, симпозиум 

 

SUMMARY 

NILUFAR AGHAYEVA 

THE  DEVELOPMENT  OF SCIENCE IN NAKHCHIVAN DURING 

INDEPENDENCE YEARS 

The article deals with the state care and science development in the Nakhchivan 

Autonomous Republic since mid-1990s. The importance of the steps taken to strengthen the 

activities of scientific research institutions in the Autonomous Republic and also noted  the 

impact of the relevant decrees signed by Mr. Vasif Talibov Chairman of the Supreme Council 

of Nakhchivan Autonomous Republic on the development of science. Conferences and 

symposiums conforming to these orders were mentioned  in Nakhchivan on innovations of 

science development 

Key words: Nakhchivan, science, conference, scientific-research institutions, 

symposium 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ ƏRAZİSİNDƏ SEL HÖVZƏLƏRİNİN 

GEOMORFOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ HAQQINDA 

 

 Muxtar respublika ərazisi nəinki regionun həm də dünyanın ən təhlükəli selli 

rayonlarından biridir. Aerokosmik metodların köməyilə hövzələrin geomorfoloji 

xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq 5 sel təhlükəsi rayonu ayrılmış və bunlar səciyyələndirilmişdir. 

Sellərin yaratdığı geomorfoloji formaları təhlil etməklə ayrı-ayrı hövzələrin paleocoğrafi 

şəraiti haqqında fikirlər söylənilmişdir. Eyni zamanda sel ocaqlarının dinamikası və bu 

dinamikaya təsir edən səbəblər araşdırılmışdır. Məqalənin sonunda problemin həlli yolları və 

bunun təcrübə əhəmiyyəti verilmişdir. 

 Açar sözlər: sel axını, sellərin rayonlaşması, sel ocağı, gətirmə konusu, soliflüksiya, 

uçqun-ufantı materialları 
 

Sel axınları Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində aparıcı denudasi-

yon proseslərdən biridir. Onlar öz fəaliyyəti zamanı təsərrüfatın müxtəlif sahə-

lərinə dağıdıcı ziyan verir. Yaranma şəraitinə və özünəməxsus xüsusiyyətlərinə 

görə sellər çox mürəkkəb təbii-dağıdıcı proseslərdəndir. Bu baxımdan onların 

müxtəlif məqsədli tədqiqi, qiymətləndirilməsi, proqnozlaşdırılması və s. elmi 

tədqiqatların olduqca mühüm məsələlərindən birinə çevrilmişdir. 

Son illər sellərin tədqiqat metodları yenilənmiş, təkminləşdirilmişdir. Bu 

metodlardan ən dolğunu aerokosmik metod və üsullardır. 

Aerokosmik metodların köməyi ilə sellərin araşdırılması birbaşa və dola-

yı üsullarla aparılır.  Sellərin yaratdığı geomorfoloji formaların dolayı tədqiqi, 

selin gücü, gətirmələrin miqdarı və qalınlığı, ölçüləri, dağıdıcı fəaliyyəti və s. 

haqqında dolğun məlumat verir (10, s. 103-104; 11, s. 1-8). 

Aerokosmik metodların köməyi ilə kosmik şəkillərə istinad edərək mux-

tar respublika ərazisində seləmələgəlmənin potensial şəraiti və sellərin yaratdı-

ğı geomorfoloji formalar araşdırılmış, onların geoloji quruluşla  əlaqəsi, sel 

ocaqlarının xüsusiyyətləri, süxurların litoloji və mexaniki tərkibi, sellərin ge-

nezisi müəyyənləşdirilmiş, onların ətraf mühitin digər komponentləri ilə əlaqə-

si ortaya çıxarılmışdır (5).  

 Sel  axınlarının  qoyduğu   izlərin   təhlili  əsasında  onların   eroziyon- 
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akkumulyativ fəaliyyəti, çöküntülərin mexaniki və litoloji tərkibi, yaratdığı 

mikroformalar, axının gücü və səviyyəsi haqqında məlumatlar əldə edilmişdir 

(12). 

Aerokosmik şəkillərə istinad edərək sellərin formalaşdırdığı relyefin ge-

netik formaları göstərilməklə 1:100 000 miqyaslı xəritə tərtib edilmişdir. Mux-

tar respublika ərazisində aparılan tədqiqatlar nəticəsində sel təhlükəsinə görə 

bir-birindən fərqlənən 5 rayon ayrılmışdır. S.Q.Rüstəmov (8), M.Ə.Abasov 

(7), S.Y.Babayev (1) və başqalarından fərqli olaraq sel rayonlaşdırılması za-

manı yüksək dağlığın su ayrıcı hissəsini zəif fəaliyyətli rayona aid edilmişdir. 

Muxtar respublikada 11 selli hövzə mövcuddur ki, onların ümumi sahəsi 

597 km2-dir. Bu hövzələr içərisində daha aktiv Gilançaydan cənub-şərqdə 

yerləşən hövzələrdir. Kilitçay, Kotamçay, Gənzəçay, Ordubadçay, Əylisçay, 

Düylünçay, Vənəndçay xüsusilə fərqlənir (3, s. 102). 

Rayonlaşma geomorfoloji əlamətlərə eləcə də, ərazinin iqlim xüsusiyyət-

lərinə əsaslanaraq aparılmışdır. Bu zaman relyefin əsas morfo-oroqrafik və 

hipsometrik xüsusiyyətləri, genezisi, eləcə də, sellərin yaranmasına təsir edən 

geomorfoloji proseslər və iqlim amilləri əsas götürülmüşdür. 

1. Sellərin müşahidə olunmadığı rayon. Bu rayon Zəngəzur və Dərələ-

yəz silsiləsinin 3000 m-dən yuxarı hissəsini əhatə edir. Rayon il ərzində çoxil-

lik qar və daimi buzlaqların, çox qısa isti dövrün olması ilə səciyyələnir. İsti 

dövrdə əriyən qar aktiv axınlar yarada bilmir və bu səbəbdən sellərin formalaş-

ması baş vermir. Burada yaxşı inkişaf etmiş ekzarasiya və buzlaq akkumulya-

siyası geniş yayılsa da onlar rayon daxilində sel prosesi yarada bilmir. 

2. Zəif fəaliyyətli strukturlu sellər rayonu. Yüksək dağlığın orta və 

yuxarı kəsimlərini təxminən 2100-2900 m mütləq yüksəkliyə qədər olan ərazi-

ləri əhatə edir. Burada kəskin parçalanmış relyef bir çox yerlərdə bitki-torpaq 

örtüyündən məhrum, qayalı dik yamaclar nəzərə çarpır. Çay dərələri çox 

meylli, dərin, “V” şəkilli, bəzi yerlərdə isə qutu şəkilli formalar yaradır. Qədim 

buzlaşma rayon ərazisində dağ buzlaq landşaftının ayrı-ayrı formalarının 

yaranmasına şərait yaratmışdır. 

Geoloji quruluşuna görə rayon vulkanogen mənşəli kaynozoy yaşlı sü-

xurlardan təşkil olunmuşdur. Uçqun, ufantı, qismən sürüşmə mənşəli, eləcə də, 

moren və dördüncü dövrə məxsus qırıntılı materiallar sellərin əsas tərkib hissə-

sini təşkil edir (şəkil 1). Relyefdə süxurların litoloji tərkibi və yatım formaları 

aydın nəzərə çarpır. Ayrı-ayrı yerlərdə nəzərə çarpan gilli-şistlər, sərt sıldırım 

qayalıqlar, zəif inkişaf etmiş eroziya mənşəli şırımlar, ufantı şleyfləri və onla-

rın ayrı-ayrı konusları geniş yayılmışdır. Çay dərələri aşağılara doğru genişlə-

nir və terraslarla müşahidə olunur. Dərələrin dərinliyi 200-300 m-ə çatır və 

düşmənin böyük olması ilə fərqlənir. Burada və daha yuxarıda formalaşan çay-

lar yağıntılı və qarların əridiyi isti dövrdə zəif sellərin yaranmasına səbəb olur. 

İnkişaf etmiş alp çəmənləri sel ocaqlarının yaranmasının və genişlənməsinin 

qarşısını alır. 
 



 

 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019 № 3 
  

 

 

 

 

 

229 

 
Şəkil 1. Yüksək dağlıqda moren və aşınma materialı. 

 

3. Orta fəaliyyətli selli rayon. Bu rayon təxminən 1700-2100 m 

mütləq yüksəkliklər arasındakı əraziləri əhatə edir. Rayonun çay hövzələrində 

sellər adətən isti dövrdə güclü yağışlar və qarların əriməsi nəticəsində baş 

verir. Burada geniş yayılmış sürüşmələr, uçqun və ufantılar eləcə də, 

antropogen təsirlərlə çılpaqlaşmış ayrı-ayrı sel ocaqları yuxarı rayonlara 

nisbətən daha geniş yayılmışdır. Antropogen təsirin əsasını hərbi istehkamlar, 

aktiv plansız otarılma və ot tədarükü təşkil edir. Qeyd etmək lazımdır ki, son 

zamanlar burada xüsusi mühafizə olunan ərazilərin – qoruq və yasaqlıqların 

yaradılması sel ocaqlarının yaranmasının qarşısını müəyyən qədər almışdır. 

4. Yüksək fəaliyyətli sel rayonu. Arazboyu düzənlik zonanı əhatə 

edir. Əvvəlki rayondan fərqli olaraq burada sellər turbulent axına malikdir. 

Palçıqlı və qismən daşlı-palçıqlı axına malik bu sellər Culfa-Ordubad düzündə 

daha böyük gücə malik olurlar. Rayon daxilində gilli-şistli karbonatlı süxurlar 

özündən yuxarıdakı dördüncü dövrün qırıntılı süxurları ilə qarışaraq böyük 

konus və şleyflər yaradırlar. Duzdağ massivindən aşağıda Kəngərli, Böyük-

düzdə rayon çox geniş ərazini əhatə edir. Güclü axınlar burada eni və dərinliyi 

10 və hətta böyük olan yarğan və bəzi yerlərdə isə qobular yaradır(şəkil 2).  

 

 
Şəkil 2. Selin yaratdığı qobu. 

 

Duzdağ mədəninin terrikonları müvəqqəti səthi axınlara qarışaraq sellə-

rin tərkib hissəsinə çevrilir və onların gücünü bir neçə dəfə artırmış olur. Bura-

dakı gəc, gips karxanaları ilə əlaqədar əmələgələn çoxsaylı sel ocaqları sellərin 

yaranmasında və güclənməsində xüsusi rol oynayır. Muxtar respublikanın iri 

çaylarının gətirmə konusları bu rayon daxilində yerləşir. Prolüvial mənşəli 

gətirmə konuslarının əsas tərkibini sel materialları təşkil edir. Rayon cənub-
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şərqə doğru daralaraq Vənəndçay hövzəsində tamamən itir. Bu materialların 

tərkib hissəsində vulkanogen mənşəli tufların-pemzaların mövcudluğu sel 

ocaqlarının konusundan 25-27 km şimalda – Salaxan və Anabad Gədikdə 

yerləşdiyini göstərməkdədir (şəkil 3). 
 

 
Şəkil 3. Sel gətirmələri – pemza. 

 

5. Dağıdıcı yüksək fəaliyyətli sel rayonu. Bu rayon yüksək fəaliyyətli 

rayondan yuxarıda dağətəyi alçaq qurşaqda yerləşir. Bitki örtüyünün zəif inki-

şafı, çökmə mənşəli qırıntı materiallarının çoxluğu, daha yüksək qurşaqlardan 

gələn güclü axınlar, eləcə də, selə qarşı təbii maneələrin olmaması burada ka-

tostrafik və olduqca güclü axınların yaranmasına səbəb olur. Rayon Araza 

tökülən çayların və qobuların düzənliyə çıxdığı yerdə məhdudlaşır. Vənənd-

çaydan şərqə doğru isə bir başa Araza daxil olur. Rayon daxilində çəkisi 10 

tonlarla ölçülən sel materiallarına rast gəlinir. Arazboyu düzənliyə daxil olan 

çaylar və müvəqqəti axınlar meylliyin kəskin azalması ilə əlaqədar gücünü iti-

rir və daha aşağıda dördüncü rayonla əvəz olunur. Burada yamacların orta me-

ylliyi azalaraq 20-30‰-ə çatır. Gətirmə konuslarında materialların həcminə 

görə çeşidlənməsi aydın nəzərə çarpır. Konusların periferiyasında materialların 

ölçüsü kəskin azalır və nisbətən kiçik fraksiyalardan təşkil olunur. Dərin qobu-

lar tədricən itir və onların yerində yulğundan ibarət sıx bitki arealları nəzərə 

çarpır (şəkil 4). 
 

 
Şəkil 4. Gətirmə konusu üzərində yulğun və cəngiz. 

Ümumiyyətlə 5 rayon daxilində ən güclü sel axınları dördüncü rayonda 

müşahidə olunduğu üçün sellərin də dağıdıcı fəaliyyəti burada daha güclü olur. 

Sellərin dağıdıcı fəaliyyəti gətirmə konusları üzərində yerləşən məntəqələrə, 
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nəqliyyat yollarına, emal müəssələrinə, kənd təsərrüfatı sahələrinə çox böyük 

ziyan verir.  

Sellərin burada güclənməsinin digər səbəbi antropogen mənşəli sel 

ocaqlarının çoxluğudur. Rayon daxilində selin amplitudası bəzən 10 m-ə qədər 

yüksəlir. Dərələrin daraldığı yerdə o həddən artıq böyük gücə malik olur və 

relyefin təsirilə axında kəskin amplituda yaranır. Sonuncu rayon daxilində 

ayrı-ayrı hövzələrdə bəzən 1 mln m3-dən çox bərk material daşıyır və çökdü-

rür. Bu zaman axının sürəti 3-5 m/san-ə çatır. Ayrı-ayrı sel hadisələri zamanı 

həcmi 20-25 m3 olan qaya parçalarının hərəkəti müşahidə olunur (4, s. 297-

298). Yeri gəlmişkən gətirmə materiallarının həcminə görə Naxçıvan Muxtar 

Respublika çayları Azərbaycanda daha aktiv olan Böyük Qafqazın cənub 

yamac çaylarından fərqlənir. 

Bütövlükdə sel axınları keçdiyi rayondan asılı olaraq müxtəlif geomorfo-

loji formalar yaradır. Bu formalardan kanyonlar, çay terrasları, gətirmə konus-

ları, prolüvial mənşəli subasarlar və s. aid etmək olar. Geomorfoloji formaların 

yaranmasında axınla yanaşı ayrı-ayrı geomorfoloji rayonların geoloji quruluşu, 

süxurların mənşəyi, litologiyası, meylliyi, iqlim ünsürləri və insanın təsərrüfat 

fəaliyyəti xüsusi rol oynayır. 

Kosmik şəkillərdə sellərin keçdiyi dar dərin dərələr, qobu və yarğanlar 

kəskin konstratlı tonu, çay gətirmələri mejen dövrdə ağ və açıq tonları ilə gətir-

mə konusları özünəməxsus forma və rəng tonları, yüksək dağlıqda yerləşən sel 

ocaqları isə ilk növbədə bitki örtüyünün zəif olması və ya ümumiyyətlə 

olmamamı ilə seçilir. İnfraqırmızı çəkilişlər gətirmə konuslarında yeraltı suyun 

yerləşmə dərinliyi, eyni zamanda sel sularının tərkib hissəsi olan qar örtüyünün 

qalınlığını, həcmini və ondakı suyun miqdarını təyin etməyə imkan verir. 

Tədqiqat obyektində gətirmə konuslarında apardığımız müşahidələr gös-

tərir ki, müxtəlif tipli sellərin yaratdığı relyefin mikroformaları arasında çox 

böyük fərq vardır. Kosmik şəkillərin müqayisəli təhlili göstərir ki, bu formala-

rın bir çoxunun formalaşmasında sellərlə yanaşı digər faktorlar da iştirak edir. 

Palçıqlı sellər fəaliyyətini dayandırdıqdan sonra səthi düz prolüvial düzənliklər 

yaranır (şəkil 5) və bunların içərisində tək-tək iri qayalıqlar səthə çıxır. Sellərin 

gətirdiyi iri qırıntılar uzunsov, şaquli vəziyyətdə yatım yaradır və selin axın 

istiqamətində uzanırlar. Gətirmələr içərisində qaya parçalarının vizual təhlili 

axının əks tərəfində olan gətirmələrin və sel içərisindən çıxan qayalıqların 

mənşəyini müəyyən etməyə kömək edir. Belə ki, bünövrəsi gətirmə konusun-

dan aşağı olan qayalıqların sel daşlarından fərqli olaraq axının əks istiqaməti 

tərəfində nisbətən çeşidlənmiş xırda materiallar müşahidə olunur. Sel axınının 

kənarlarında yerləşən qayalıqlarda bu qanunauyğunluq və qırıntı material-

larının çeşidlənməsi yoxdur. Buna səbəb axının bu hissəsində iri qayalıqların 

yalnız bir tərəfindən keçməsi ilə əlaqədardır. Sel axınlarının kənar hissəsində 

yerləşən akkumlyasiya sahələri aerokosmik şəkillərdə aydın nəzərə çarpır. Sel 

yaranmalarının anoloji xüsusiyyətləri Azərbaycanın digər çaylarında, məsələn 

Kiş-Katexçayda aydın müşahidə olunur (9). Palçıqlı sellər üçün kələ-kötür, 

dalğalı, tirəli və üzərində val və tirələr olan görünüş səciyyəvidir. 
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Şəkil 5. Prolüvial düzənlik. 

 

Bəzən eyni hövzədə eyni gətirmə konusu üzərində həm daşlı, həm palçı-

qlı, həm də daşlı-palçıqlı sel gətirmələrinə rast gəlmək olur. Bu selin keçid 

xarakterli və ya axın rejiminin, eləcə də tərkibinin dəyişməsi ilə əlaqədardır.  

Göstərilən geomorfoloji əlamətlər əsasında sel axınlarının tipini 

müəyyənləşdirmək mümkün olmuşdur. Belə ki, Axuraçay, Çanaxçıçay, Şərqi 

Arpaçay çaylarında, Kəngərli maili düzü, Duzdağ platosunda baş verən sel 

formaları onların tipik palçıqlı tipinə aid olduğunu göstərir. Belə ki, bu ərazidə 

sel gətirmələrinin tərkibində və selin yaratdığı müxtəlif formalarda daşlara rast 

gəlinmir. Naxçıvançay, Əlincəçay, Qaradərə, Gilançay çaylarında isə daşlı-

palçıqlı, Düylün, Əylis, Vənəndçay, Ordubadçay, Gənzə və Kotam çaylarında 

isə müxtəlif həcmli daşların gətirdiyi formalar səciyyəvidir. Bu çayların 

yaratdığı terraslarda apardığımız müşahidələr göstərir ki, müxtəlif geoloji 

mərhələdə müxtəlif səbəblərdən, xüsusilə iqlimdə baş verən dəyişikliklər sellə-

rin də tipinin dəyişməsinə səbəb olmuş, müəyyən zaman ərzində eyni çayda sel 

axınının bir tipi digərini əvəz etmişdir. 

Sellərin yaratdığı geomorfoloji formalar üzərində aparılan təkrar müşahi-

dələr aparıcı təbii proseslərin gedişini, istiqamətini, onların inkişafını, zamanı-

nı müəyyənləşdirməyə imkan vermiş, eləcə də gələcəkdə baş verəcək selin 

gücünü, tipini proqnozlaşdırmağa imkan yaratmışdır. Sel ocaqlarının sahəsinin 

azalması və ya artması, antropogen proseslərin dinamikası, forması, təsərrüfat 

sahələrinin növləri və s. bu dinamikanı öyrənməyə kömək edən əsas amillər-

dəndir. Məsələn, çay yatağı üzərində tikilən su anbarı aşağı axınlarda axın reji-

mini kəskin dəyişmiş olur. Bu tip tədbirlər eyni zamanda sel axınlarının da 

rejimini dəyişir. 

Göstərilən dəyişikliklər yuxarıda verilən müxtəlif sel rayonlarında fərqli 

ola bilir. Belə ki, yuxarı axarlarda müşahidə olunan palçıqlı sel daha aşağıda 

daşlı-palçıqlı axınla əvəz oluna bilir. Çoxillik qarların və buzlağın yayıldığı bi-

rinci rayonda axının əsasını təşkil edən təmiz suyun debiti nəinki il ərzində 

hətta sutka ərzində kəskin dəyişə bilir. Burada buzlağın aşağıya daşıdığı bərk 

materiallar və morenlər intensiv yağışlardan sonra aşağı rayonda selin tərkib 

hissəsinə çevrilə bilir. Bu həm də kəskin istilərin müşahidə olunduğu illərdə 

buzlağın aktiv əriməsi nəticəsində daha çox müşahidə olunur. 

Buzlaq və çoxillik qarların dinamikası ilə sel gətirmələrinin miqdarı, tipi 

və gətirmələrin kütləsi arasında qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. Belə ki, çoxillik 
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qarların aktiv əridiyi dövrlərdə sel gətirmələrinin tərkib hissəsində olan moren 

çöküntülərinin artması müşahidə olunur.  

Çoxillik məlumatların təhlili və çöl tədqiqat işlərinin nəticələri göstərir 

ki, son 100 ildə ümumiyyətlə bütün Qafqazda olduğu kimi, muxtar respublika-

da da çoxillik qar və buzlağın sahəsi sürətlə azalır. Yaxın keçmişdə Zəngəzu-

run yüksək kəsimlərində sahəsi 2,4 km2 olan buzlaq sahəsi bu gün 0,15 km2 sa-

hə tutmaqdadır (6, s. 192). 1944, 1951-1956, 1973 və 1983-cü il tarixli iri miq-

yaslı topoqrafik xəritələrin təhlili göstərir ki, müxtəlif illərdə Gəmiqaya və Də-

vəboynu buzlaqları müvafiq olaraq 35 və 20 m geri çəkilmiş, 1983-cü ildə isə 

Gəmiqayada əsas buzlaq təxminən 15 m qısalmışdır. 1956-cı ildə Gəmiqayada 

buzlaq il ərzində 4 m geriləmişdir. Buzlaqların reqressiyası nəticəsində, buz 

altından çıxan qırıntı materialları cazibə, su-cazibə prosesi nəticəsində aşağıya 

doğru hərəkət edərək zaman-zaman sellərin tərkib hissəsinə çevrilmişdir. 

Qlobal istiləşmənin təsiri ilə muxtar respublika ərazisində bəzi buzlaqlar, 

məsələn Əyridağ (3124 m), Eşşəkmeydanı (2862 m), Qırxlardağ (3125 m), 

Şıxyurdu (3575 m), Sırtmışan (3102 m), Dəmirlidağ (3368 m) yox olmuş 

onların yerini çoxillik firnləşmiş qar kütləsi əvəz etmişdir. Onların bəzilərində 

qüzey ekspozisiyada sahəcə çox kiçik nəzərə çarpmayan qletçer buzlağına rast 

gəlinir. Ekspozisiyadan asılı olaraq qar xəttinin sərhəddi dəyişdiyi kimi buna 

müvafiq olaraq moren çöküntülərinin sahəsinin də sərhəddi dəyişmiş olur. 

Göründüyü kimi son dövrlərdə buzlaq və daimi qar sahələrinin azalması sel 

ocaqlarının böyüməsinə səbəb olmuşdur.  

Ərimiş qar və buzlaqların yerində selin yaranmasına qarşı əsas kompo-

nent sayılan bitki örtüyü nisbətən zəif inkişaf edir. Bütövlükdə Zəngəzurda 

ayrı-ayrı zirvələrdə formalaşan qayalı, ufantılı qurşaq təxminən 2900-3400 m 

hündürlüyü əhatə edir və burada sel materiallarının formalaşmasına ekzarasiya 

ilə yanaşı sutkalıq yüksək temperatur amplitudu da təsir edir. Burada ufantılar 

aşağı qurşaqlardan fərqli olaraq daha iri hissəciklərdən təşkil olunur. Material-

ların ölçüsünə həm də onları təşkil edən süxurların tipi və kimyəvi tərkibi də 

təsir edir. Ayrı-ayrı qırıntı materiallarının diametri 0,5-2 m-ə çatdığı halda, an-

dezitli süxurlar 10-50 sm-dən böyük olmur. Bu eləcə də gilli-şistlərədə aiddir. 

Eroziya prosesi müxtəlif meylli yamaclarda və müxtəlif təbii qurşaqlarda 

müxtəlif intensivliyə malikdirlər. Şaxta aşınması hündürlükdən aşağıya doğru 

dəyişir. İllik yağıntıların 50%-dən çoxunun bərk halda olduğu qayalıq-ufantılı 

qurşaqda qırıntı materialları daha böyük ölçüyə malikdirlər. Burada səth suları 

adətən bu qırıntıların dibi ilə hərəkət edir və bu da səthi eroziyanın yaranması-

na səbəb olur. Eyni zamanda bu sular ufantı və aşınma materiallarının sürtün-

mə qüvvəsini aşağı salır, kütlənin bütövlükdə hərəkətini təmin edir. 

Göstərilən qurşaqda şaxta soliflüksiyası və nivasiya səciyyəvidir. 

Daha aşağıda alp və subalp çəmən qurşağında bitki örtüyünün sıx olma-

sına baxmayaraq eroziya və səthi yuyulma daha aktiv gedir. Burada yaxşı inki-

şaf etmiş yarğanlara və şırımlara rast gəlmək mümkündür. Bu xüsusilə bitkilə-

rin yaxşı inkişaf etmədiyi şimal yamaclarda daha geniş yayılmışdır. Nisbətən 

yumşaq iqlim və ot bitkilərinin inkişafı fiziki aşınmanın zəifləməsinə səbəb 

olur.  
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Alp və subalp zonasında eroziya prosesinin inkişafı əsas iki amillə 

əlaqədardır. Bunlardan birincisi müxtəlif formalı atmosfer yağıntıları, digəri 

antropogen amillərlə əlaqədardır. Antropogen faktorlar içərisində otarılma və 

yuxarıda qeyd olunduğu kimi son zamanlar hərbi istehkamların yaradılmasıdır. 

Alp çəmənlərində qoyun sürülərinin, eləcə də son zamanlar ciddi mühafizə 

olan muflon və bezuar keçilərinin sürülərinin açdığı cığırlar tədricən sel ocaq-

larına çevrilirlər. 

İqlim dəyişmələri nəticəsində nival qurşaq dağlara doğru çəkildiyi halda 

alp və subalp çəmənliklərinin genişlənməsi bir çox yerlərdə baş vermir və ya 

çox ləng gedir. Yəni landşaftda deqradasiya aktivləşdiyi vaxt onun bərpası 

olduqca yavaş gedir. Bu isə sel materiallarının həcminin artmasına səbəb olur. 

Bu cür yerlərdə hətta böyük şaxta aşınmasının geniş yayıldığı daş poliqonları 

əmələ gəlir. Göy-göl ətrafında apardığımız ikillik müşahidələr göstərir ki, 

havaların nisbətən isti keçdiyi 2018-2019-cu illərdə daş poliqonlarının sahəsi 

təxminən 2 dəfə artmışdır. Aerokosmik məlumatların təhlili göstərir ki, bu 

proses andezitli dik yamaclarda daha sürətlə getmiş və qardan azad olmuş 

ərazilərin çılpaqlaşmış sahəsi 560 m2-dən təxminən 1500 m2-ə çatmışdır. 

Bunun əsas səbəbi qardan azad olmuş sahələrdə sutkalıq və illik amplitudanın 

böyüməsi nəticəsində fiziki aşınmanın güclənməsidir. 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi alp və subalp çəmənliklərində bitki örtü-

yünün sıx olmasına baxmayaraq eroziya prosesi və səthi yuyulma yuxarıya 

nisbətən aktiv gedir. Bunun əsas səbəbi səthi və məcra axınlarının miqdarının 

aşağıya doğru tədricən çoxalmasıdır. Bu prosesin digər səbəbi yuxarılardan 

fərqli olaraq bu qurşaqda yağıntıların adətən bərk halda deyil, maye halında 

düşməsidir. 

Yamacların çılpaqlaşmasının digər səbəbi soliflüksiya prosesinin aktiv 

getməsidir. Bu proses nəticəsində yamaclarda bir çox yerlər çılpaqlaşır və 

çılpaqlaşmış yerlərdə yuyulma aktivləşir. Bütün bunlar öz növbəsində sel 

proseslərinin aktivləşməsinə səbəb olan amillərdəndir. 

Qapıcıq və Dəvəboynu arasında baş verən bu proses eynilə Qapıcıqdan 

Salvartıya qədər digər zirvələrdə də özünü göstərməkdədir. Bütün bunlar mən-

bəyi nival, subnival və alp qurşağında yerləşən bir çox çayların aşağı axarların-

da inşası nəzərdə tutulan hidrotexniki qurğuların lahiyələşdirilməsində nəzərə 

alınmalıdır. 

Hazırda su qurğularının tikintisində adətən sellərin təsiri ehtimalı və gə-

tirmələrin miqdarı nəzərdə tutulduğu halda sellərin genezisi, aktivliyi və sel 

ocaqlarının xüsusiyyəti nəzərə alınmır. Bu isə zaman keçdikcə bu qurğuların 

sıradan çıxmasına, xüsusilə su anbarlarının gətirmələrlə dolmasına səbəb olur. 
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РЕЗЮМЕ 

НАЗИМ БАБАБЕЙЛИ, ГИЯС ГУРБАНОВ, ГУЛТАКИН ГАДЖИЕВА 

О ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ СЕЛЕВЫХ БАССЕЙНОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ НАХИЧЕВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Территория Автономной республики является одним из селеопасных районов 

не только региона, но и всего мира. На основе аэрокосмических методов исследования, 

основываясь на геоморфологические особенности селевых отложений были 

охарактеризованы выделены пять районов по селеопасности. Анализируя созданные 

селями геоморфолоические формы, были указаты палеогеографические условия 

отдельных бассейнов. Одновременно была исследована динамика селевых очагов и 

факторы, влияющие на эту динамику. В конце статьи были выданы пути решения этих 

проблем и их практическое значение. 

Ключевые слова: селевой поток, районирование селей, селевой очаг, конус 

выноса, солифлюксия, обвал, обвально-осыпные материалы 

 

SUMMARY 

NAZİM BABABEYLİ, QİYAS QURBANOV, GULTAKIN HAJIYEVA 

ABOUT THE INVESTIGATION OF GEOMORPHOLOGICAL FEATURES OF 

FLOOD BASINS IN THE TERRITORY OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS 

REPUBLIC 

The territory of the autonomous republic is one of the most dangerous flood districts 

not only in the region but also in the world. 5 flood-hazardous areas have been identified and 

characterized, based on geomorphological features of basins with the help of aerospace 

methods. Opinions on palaeo-geographical conditions of different basins were analyzed by 

classified the geomorphological forms created by the floods. At the same time, the dynamics 

of floodplains and the causes affecting these dynamics have been investigated. The solution 

ways of the problem and its practical importance are given at the end of the article.    

Key words: flood flow, flood zoning, floodplain, cone of bring, soliflation, avalanche 

materials   
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AZƏRBAYCAN PEDAQOJİ MƏTBUATI VƏ “AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ” 

JURNALI 

     

Dünya ideya bazarında ən az tapılan  ideya məhz pedaqoji ideyadır. Pedaqoji ideyalar 

elmi axtarışlar və əməli təcrübə ilə vəhdətdə yaranır. Pedaqoji nəzəriyyə ilə pedaqoji 

təcrübənin birləşdiyi yer pedaqoji mətbuatdır. Məqalədə XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq bu 

günümüzədək olan dövrdə pedaqoji mətbuatın inkişafı nəzərdən keçirilir. Pedaqoji mətbuatın 

pedaqoji fikrin inkişafında, klassik dünya pedaqoqlarının, milli  maarifçilərin, yazıçı və 

şairlərinin pedaqoji ideyalarının təbliğində, xalqımızın zəngin mədəniyyət tarixinin ayrılmaz 

hissəsi olan təhsil tarixinin müxtəlif problemlərinin araşdırılmasında,  təhsil-tərbiyə 

nəzəriyyəsinin inkişafında rolu üzə çıxarılır.  Pedaqoji mətbuat   təhsildə baş verən 

yeniləşməyə, müasir inkişaf tendensiyalarına uyğun olaraq ölkənin təhsil sistemində layiqli yer 

tutur, yeni elmi pedaqoji ideyaların praktikaya tətbiqində, şəxsiyyətyönümlü təhsil 

konsepsiyasının formalaşmasında səmərəli fəaliyyət göstərir. 

  Açar sözlər: pedaqoji mətbuat, jurnal, təhsil, nəzəriyyə 
 

  Dünya ideya bazarında ən az tapılan  ideya məhz pedaqoji ideyadır. 

Pedaqoji ideyalar elmi axtarışlar və əməli təcrübə ilə, ən qiymətlisi isə  bu iki 

yolun “kəsişdiyi nöqtələrdə” yaranır. Pedaqoji nəzəriyyə ilə pedaqoji 

təcrübənin qovuşduğu nöqtələr toplusu isə pedaqoji mətbuatdır, onun aparıcı 

orqanı olan “pedaqoji irsimizin güzgüsü” (Hüseyn Əhmədov), “pedaqoji 

fikrimizin salnaməsi” (Nurəddin Kazımov), “pedaqoji biliklər xəzinəsi” (Zahid 

Qaralov), “xalq maarifinin salnaməsi” (Zəhra Əliyeva), “pedaqoji biliklər 

carçısı”, (M.Bayraməlibəyova), “maarif işçilərinin yaxın məsləhətçisi” 

(İbrahim Hacıyev), “Azərbaycan maarifinin əvəzsiz təbliğatçısı” (Qulam 

Məmmədov), “idrak və ədəb çırağı” (Mirzə İbrahimov), “inkişaf məktəbi” 

(Afad Qurbanov) olan “Azərbaycan məktəbi” jurnalıdır. Rus yazarları 

Qoqolun “Şinel”indən, Azərbaycan yazarları C.Məmmədquluzadənin “Poçt 

qutusu”ndan, Azərbaycan pedaqoq, psixoloq və metodistləri  isə “Azərbaycan 

məktəbi”ndən çıxıb. 

       Azərbaycanda  pedaqogika  elminin  təşəkkül  və inkişafı prosesi pedaqoji  

mətbuatın yaranması ilə sıx bağlıdır. Daha doğrusu, pedaqoji mətbuatın yaran-

ması müxtəlif problemlər üzrə pedaqoji ideyaların və məktəb təcrübəsinin 

inkişaf dinamikasını şərtləndirən amillərdən biridir. Azərbaycanda pedaqoji 

mətbuatın tarixi çox da qədim deyildir.  

 Lakin bu qısa müddət ərzində o, zəngin inkişaf yolu keçmiş, ayrı-ayrı pe-

daqoji  təmayüllü  jurnal  və  qəzetlərdə,  elmi-pedaqoji  məcmuələrdə  damla  
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damla, tədricən əks olunan pedaqoji ideyalar elmi pedaqogikanın yaranması ilə 

nəticələnmişdir. 

XIX əsrin axırlarında Azərbaycan pedaqoqları, mütərəqqi fikirli ziyalılar 

milli məktəblərin açılmasına, ana dilində pedaqoji səciyyəli mətbuat 

orqanlarının yaradılmasına çalışırdılar. Onlar “Fikir” (Aleksey Osipoviç 

Çernyayevski), “Cəm mərifət” (Sultan Məcid Qənizadə), “Təzə xəbər” 

(Nəriman Nərimanov), “Novruz” (Cəlil Məmmədquluzadə), “Sovqat” (Sultan 

Məcid Qənizadə, Nəriman Nərimanov), “Nübar” (Soltan Məcid Qənizadə, 

Həbib bəy Mahmudbəyov), “Çıraq” (Sultan Məcid Qənizadə), “Məktəb” 

(Nəriman Nərimanov) adlı pedaqoji məzmunlu qəzet və jurnallar nəşr etdirmək 

məqsədilə Qafqaz Mətbuat Komitəsinə müraciət etmiş, ancaq istəklərinə nail 

ola bilməmişlər. 

  “Rəhbər” adlı ilk pedaqoji jurnal Bakıda nəşr olunmağa başlamış, an-

caq ömrü az (1906-1907) olmuşdur. Cəmi 5 nömrəsi çıxmışdır. Jurnalın naşiri 

və redaktoru Mahmud bəy Mahmudbəyov idi. “Rəhbər” jurnalında təlim-tərbi-

yəyə, ictimai məsələlərə dair məqalələr, Azərbaycan, rus və dünya ədəbiyya-

tından nümunələr dərc olunurdu. Jurnalda F.Köçərli, M.Sabir, A.Səhhət, 

R.Əfəndizadə, S.Qənizadə və başqa müəlliflər iştirak etmişlər. “Rəhbər”, əsa-

sən, demokratik istiqamətli olmuş, siyasi fikirləri, elmi bilikləri təbliğ etmiş, 

Azərbaycanda pedaqoji və uşaq ədəbiyyatının inkişafında, ümumtəhsil ideya-

larının yayılmasında mühüm xidməti olmuşdur. “Molla Nəsrəddin” jurnalı 

“Bəşarət” felyetonunda “Rəhbər”in məqsəd və məramlarını təqdir etmiş, “İr-

şad”, “Həyat” və “Dəbistan”ın qarşılaşdıqları abunəçi azlığının onu da gözlədi-

yini əvvəlcədən təəssüf hissi ilə xəbər vermişdir. “Rəhbər” jurnalı maddi çətin-

lik üzündən bağlanmışdır. Maarifçi-demokratik səciyyəli “Dəbistan” jurnalının 

da ömrü az (1906-1907) olmuşdur. Onun naşiri və mühərriri Əlisgəndər Cəfər-

zadə olmuşdur. Jurnalda N.Nərimanov, H.Zərdabi, M.Sabir, M. Hadi, A.Şaiq, 

S.Qənizadə və dövrün digər tanınmış ziyalılarının uşaqların təlim-tərbiyəsinə 

dair pedaqoji və bədii əsərləri çap olunur, elmi-texniki yeniliklər dərc edilirdi.                             

Elmi-pedaqoji, ədəbi-bədii, demokratik istiqamətli “Məktəb” (1911-

1920) jurnalı Bakıda iki həftədə bir dəfə Azərbaycan dilində nəşr olunmuşdur. 

İlk nömrəsi 1911-ci il noyabrın 29-da, sonuncusu 1920-ci il martın 21-də (cə-

mi 95 nömrə) çıxmışdır. 1-ci nömrəsində Nəriman Nərimanovun “Əziz bala-

lar!” başlığı ilə uşaqlara müraciəti verilmişdir. “Məktəb” pedaqoji biliyin və 

dünyagörüşünün genişlənməsində, elmə, maarifə həvəsin artmasında, uşaqlar-

da müsbət əxlaqi keyfiyyətlərin tərbiyə edilməsində müəyyən rol oynamışdır. 

Redaktorları Qafur Rəşad (həm də naşiri) və Ə. Əfəndizadə olmuşlar. “Mək-

təb”də S.Axundov, Ü.Hacıbəyov, A.Şaiq, A. Səhhət, C. Cabbarlı və başqa-

larının yazıları ilə bərabər, rus klassiklərindən tərcümələr də verilmişdir. Hər 

üç jurnal, əsasən, uşaqlar üçün nəzərdə tutulsa da, burada təlim və tərbiyə mə-

sələlərinə də geniş yer verilmişdir. 

Azərbaycanda uzunömürlü pedaqoji mətbuat orqanları keçən əsrin  20-ci 

illərində yarandı. Həmin dövrdə yeni məktəb təhsilinin təşkili, onun məzmunu, 

təlim üsulları və digər maarif məsələləri üzrə ciddi tədbirlər həyata keçirilməyə 

başlandı. Məktəblərdə təlim-tərbiyə işinin təşkilinə rəhbərlik etmək, müəllim-



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

                                                           

   

 

 

 

 

 

238 

ləri, tərbiyəçiləri yeni pedaqoji üsullarla tanış etmək, məktəb haqqında rəsmi 

dövlət sənədlərini (qərar və göstərişləri, təlimati məktubları) müəllimlərə 

çatdırmaq üçün pedaqoji mətbuatın yaradılması zərurəti yarandı. 

Azərbaycan XMK bütün çətinliklərə (kağız qıtlığı, mürəttib və jurnalist 

kadrların olmaması) baxmayaraq pedaqoji xarakterli mətbuat orqanlarının 

yaradılması təşəbbüsünü reallaşdırdı. 1920-ci ilin oktyabrında Azərbaycan 

XMK “Xalq maarifi” jurnalının nəşrinə başladı. Jurnalın ancaq bir nömrəsi çap 

edildi. Azərb. SSR XMK-nın sədri Dadaş Bünyadzadənin “Maarifə dəvət” adlı 

baş məqaləsi ilə açılan jurnalda Məmməd Səid Ordubadinin (“Şura hökuməti-

nin maarif siyasəti”), Fərhad Ağazadənin (“Tərbiyənin tarixçəsi”), Ağaəli Ra-

ğibin (“Mübarizə”), Qafur Rəşadın (“Əlifbamızı sadələşdirəlim”), A.İsrafil-

bəylinin (“Zəif uşaqlar məktəbləri”), H.Camalovun (“Uşaq bağçaları”) məqalə-

ləri verilmişdi. 

         1923-cü ilin yanvarında yazıçı Tağı Şahbazinin redaktorluğu ilə nəşrə 

başlayan “Maarif və mədəniyyət” jurnalı pedaqoji mətbuatda canlanmaya 

səbəb oldu. “Maarif və mədəniyyət” jurnalı Azərbaycan XMK-nın təşəbbüsü, 

daha doğrusu, kollegiyanın 1922-ci il oktyabr ayının 14-də keçirilmiş iclasının 

qərarı ilə yaradıldı, 1923-1927-ci illərdə Azərbaycan XMK-nın orqanı oldu. 

1924-1926-сı illərdə “Maarif və mədəniyyət” jurnalının redaktoru Azərbaycan 

XMK-nın müavini, Ali Pedaqoji İnstitutun direktoru Cəlil Məmmədzadə  ol-

muşdur. O, redaktor olduğu illərdə prof.Fridolin, Ə.Pepinov redaksiya heyəti-

nin üzvü, Hacınski  isə katib olmuşdur. Jurnalın 1924-cü il (12 №-si), 1925 -ci 

il (8№-si), 1926-cı il (12 №-si)  onun redaktorluğu ilə nəşr edilmişdir. 1928-ci 

ilin yanvar ayından “Maarif və mədəniyyət” jurnalının adı dəyişdirilib “İnqilab 

və mədəniyyət” adlandırıldı və o, Azərbaycan Yazıçılar Cəmiyyətinin orqanına 

çevrildi. Maarif və mədəniyyət tariximizin salnaməsinə çevrilən həmin jurnalı 

Azərbaycanda pedaqogika elminin təşəkkülü və inkişafındakı tarixi rolu da öz 

elmi qiymətini almamış, pedaqoji mətbuat tariximizdə təhriflərə yol verilmiş-

dir. Azərbaycan pedaqoji mətbuatı “Maarif və mədəniyyət” jurnalından qanuni 

vərəsəlik hüququnu itirmiş, jurnal daha çox ədəbi prosesi izləmək baxımından 

təhlilə cəlb olunmuşdur. İ.Novruzov və R.Tağıyev Azərbaycanda sovet ədəbiy-

yatının inkişafında “Maarif və mədəniyyət” jurnalının rolunu araşdırmış, 

filologiya elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə 

etmişlər . Hər iki tədqiqatçı “Maarif və mədəniyyət” jurnalını ədəbi-bədii, icti-

mai-siyasi mətbuat orqanı kimi təhlilə cəlb etmiş, onun pedaqoji səciyyəli ma-

teriallarına toxunmamışdır. Mehdi Mehdizadə (1), Mirabbas Aslanov (2) isə, 

əksinə, jurnalı pedaqoji dəyərinə görə təhlil etmiş, qiymətləndirmiş, pedaqoji 

mətbuat sırasında həmin jurnalın da adını çəkmişlər. Hər iki ideyanın müəllif-

ləri fikirlərini əsaslandırmaq üçün tutarlı faktlara istinad etmişlər. Bəs onda hə-

qiqət necədir? Kimlər haqlıdır? Fikrimizcə, jurnalın 1923-1927-ci illərdəki fəa-

liyyətində pedaqoji istiqamət üstün olduğundan və həm də jurnalın Azərbaycan 

XMK-nın orqanı olduğunu nəzərə alaraq onu pedaqoji jurnal adlandıra bilərik. 

Onda “Azərbaycan məktəbi”nin onun xələfi olduğuna şübhə qalmır. Çünki 

“Maarif və mədəniyyət” (3) jurnalı yaranarkən onun qarşısına “vahid politex-

nik məktəblər yaradılmasında maarif işçilərinə, müəllimlərə kömək etmək”, 
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“dağılmış maarif qüvvələrini birləşdirib, mədəni təşəbbüsləri və maarif işləri-

nin yaxşılaşdırılması uğrundakı mübarizədə vahid cəbhə təşkil etmək”, “Azər-

baycan maarifçilərinin yardımı ilə Azərbaycan zəhmətkeş xalqının maarifə, 

onun müəllim və məktəblərinin islaha olan ehtiyaclarını geniş surətdə müzaki-

rə etmək; elmi, fənni məqalələr ilə qəza, köy (kənd – F.R.) müəllimlərinə mənə-

vi yardımda bulunmaq”  kimi vəzifələr qoyulmuşdu. Jurnalda çap olunmuş 

“Zəhmət məktəbi haqqında”, “İbtidai təlim”, “Orta təlim”, “İbtidai məktəbin 

vəzifələri”, “Pedaqogika və psixologiya”, “İnqilabi pedaqogikanın yol və məq-

sədləri”, “Pestalossi və müəllimlik”, “Bağça uşaqlar üçün tərbiyə evidir”, 

“Kənd məktəblərində bədən tərbiyəsi”, “Tərbiyə və tədris haqqında”, “Köhnə 

və yeni sistem”, “Məsai dərsləri”, “Aktiv məsai dərsləri üsulu və məktəbləri-

miz” və b. pedaqoji məzmunlu məqalələr həmin dövrdə jurnalın məhz pedaqoji 

təmayüllü olmasına dəlalət edir. Bununla belə, onu da qeyd edək ki, həmin jur-

nal sözün geniş mənasında elmi-metodiki və pedaqoji jurnal deyil, ancaq 

pedaqoji səciyyəli mətbuat orqanı olmuşdur. 1928-ci ildən sonra jurnal Azər-

baycan Yazıçılar Cəmiyyətinin orqanı olduğundan, təbii ki, ədəbi-bədii, icti-

mai-siyasi jurnal kimi səciyyələndirilməlidir.  

1924-cü ildə başqırd xalqının maarifpərvər oğlu Şaraf Manatov Azərbay-

can  KP MK  tərəfindəın Bakıya - Xalq Maarif Komissarlığına işə dəvət olun-

du  və  Azərbaycan Pedaqoji İnstitutuna direktor (rektor) təyin edildi. Həmin 

dövrdə Bakıda onun müdirliyi (redaktorluğu) ilə "Məktəb məcmuəsi" jurnalı 

nəşr olunmağa başladı. 1925-ci ildə nəşrə başlayan jurnalın cəmi 1 sayı nəşr 

olunub. İlk nömrəsi 2000 nüsxə tirajla çıxan "Məktəb məcmuəsi"nin birinci 

səhifəsindəki "İdarədən" qeydindən məlum olur ki, o, tətil edən "Məktəb" 

dərgisinin davamçısıdır. Jurnalın əsas əməkdaşları Şarif Manatov (redaktor), 

Xəlil Fikrət, İsmayıl Hikmət, Kərim İsmayılzadə, Abdulla Şaiq, Məhəmməd 

Kərimzadə idi. Onların hamısı nüfuzlu ali məktəb və mədrəsələrdə təhsil 

almışdılar. Jurnalın son səhifəsində oxuculara ünvanlanmış müraciətdən aydın 

olur ki, jurnal  "Hər on beş gündə bir müntəzəm surətdə çıxacaqdır. Məcmuədə 

ən dəyərli və bilikli müəllimlər ədəbi-elmi yazılarla iştirak edəcəkdir. Həvəs-

kar məktəblilərin də yazıları məcmuəmizdə məmnuniyyətlə dərc ediləcəkdir. 

Məcmuəmiz məktəblilərin olduğu üçün bütün məktəblilər almalı və yazı yaz-

malıdırlar". Təəssüf ki, "Məktəb məcmuəsi"nin ikinci nömrəsi işıq üzü görmə-

di. Şarif Manatovun Bakıdan getməsi jurnalın fəaliyyətinin dayandırılmasına 

səbəb olur. 

Bütün məzmunu və mündəricəsi ilə pedaqoji mahiyyət daşıyan elmi-pe-

daqoji və metodik jurnal “Yeni məktəb” olmuşdur.  Jurnalın ilk sayı 1924-cü 

ilin aprelində nəşr edilmişdir. Jurnal Azərbaycan XMK-nın elmi-metodik şura-

sının aylıq orqanı idi. Bu şura məktəblərə elmi-metodik rəhbərlik etməli, tədris 

proqramları və planları hazırlamalı, tədris kitabları və metodik rəhbərlik nəşri 

ilə məşğul olmalı idi. Jurnal “pedaqoji, psixoloji, tərbiyə tarixi, tədris üsulu, 

metodoloji didaktika, fəlsəfə, ictimaiyyat, bədiiyyat, sənət və bunlar kimi yaxın 

elmləri müəllimin ixtisası dairəsində tədqiq və təhrir” etməli, qabaqcıl təcrübə-

ni yaymalı idi. “Yeni məktəb” jurnalının məsul redaktoru M.Quliyev böyük 

inamla bildirirdi ki, jurnal hər bir pedaqoqun yaxın köməkçisi, bütün pedaqoji 
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maarif ocaqlarını, texnikum və nümunə məktəblərini ruhən birləşdirən mərkəzi 

bir vasitə olacaq və müəllim heyətinin yeniləşməsi ilə maarif ocaqlarının əsas 

məsələsi - zəhmət məktəbi təşkilatının həqiqətən vücuda gətirilməsinə rəhbər-

lik edəcəkdir . “Yeni məktəb” jurnalı “Maarif və mədəniyyət” məcmuəsinin bir 

sahəsinin–elmi-pedaqoji sahəsinin davamçısı idi. Jurnalın 1925-ci ildə nəşr 

olunan 1-ci sayında verilmiş yazıda oxuyuruq: “Azərbaycanda müəllimlərə 

xidmət üçün xüsusi pedaqoji mətbuat (“Yeni məktəb” və (“Путъ школы”) bu-

lunduğundan, “Maarif və mədəniyyət” məcmuəsində pedaqoji məqalələr dərc 

etmək daha əlverişli olmadığı üçün təlim və tərbiyə qisminin qaldırılmasına 

qərar verildi”. Yəni jurnalın “Təlim və tərbiyə” şöbəsi ləğv edildi. 

Sovet hakimiyyəti illərində tədqiqatçılar “Azərbaycan məktəbi” jurnalı-

nın mənşəyi “Maarif işçisi” jurnalından götürürdülər. Qeyd edək ki, “Maarif 

işçisi” (1925-1929) “Yeni məktəb” jurnalı ilə eyni vaxtda, paralel nəşr edilirdi. 

“Maarif işçisi” Maarif İşçiləri Həmkarlar İttifaqının orqanı idi. 1925-ci ilin ma-

yında nəşr olunan jurnalın cəmi 42 sayı işıq üzü görüb. Onun son sayı 1929-cu 

ilin martında nəşr olunub. Jurnalın redaktoru Pənah Qasımov idi. Jurnal peda-

qogika, məktəbşünaslıq, metodika və məktəb həyatının işıqlandırılmasında, 

maarif işçilərinin ictimai-siyasi biliklərə yiyələnməsində mühüm rol oynadı. 

1924-cü ildən Azərbaycan XMK-nın rəsmi bülleteni də nəşr olunmuşdur 

ki, burada məktəb və maarifə dair rəsmi sənədlərlə yanaşı, məktəbdə təlim-tər-

biyə işini düzgün  qurmağa istiqamət verən təlimati məktublar da çap olunur-

du. 

20-ci illərdə Azərbaycanda mədəni inqilabın həyata keçirilməsi, savad-

sızlığın ləğvi, şagird özünüidarə təşkilatlarının yaradılması, müəllimlərin ide-

ya-siyasi səviyyələrinin yüksəldilməsi, təhsilin məzmununun təkmilləşdiril-

məsi, təlim üsullarının  yeniləşdirilməsi ən vacib məsələ idi.  Bu vacib məsələ-

lərin təbliğ edilməsi “Yeni məktəb”in  əsas missiyası idi.                                       

30-cu illərdə ictimai-siyasi hadisələrin kəskin dəyişməsi, məktəb təhsili-

nə yeni tələblərin verilməsi, ümumi icbari təhsilin həyata keçirilməsi və digər 

pedaqoji problemlərlə səciyyəvidir. Bu dövr pedaqoji mətbuatın inkişafında 

onun mündəricəsinin genişlənməsi, təsir dairəsinin artması, tərbiyə nəzəriyyəsi 

ilə məktəb təcrübəsinin yaradıcı surətdə əlaqələndirilməsi, ictimai inkişafdan 

doğan yeni problemlərin nəzəri cəhətdən işlənməsi və əməli cəhətdən tətbiq 

olunmasında, müəllimlərin elmi-pedaqoji səviyyəsinin yüksəlməsində xüsusi 

bir mərhələdir. Bu dövrdə məktəbin qarşısına qoyulan tələblər dəyişdiyindən, 

“Yeni məktəb”in də  adı dəyişdirildi, “Müəllimə kömək” adlandırıldı.  Bu döv-

rün pedaqoji problemləri “Müəllimə kömək” (Jurnal 1930-cu ilin noyabrından 

1941-ci ilin noyabrınadək “Müəllimə kömək” adlandırıldı, 1933-cü ildə və 

1941-ci ilin aprelindən 1943-cü ilin aprelinədək çıxmadı), “Kommunist 

tərbiyəsi uğrunda” elmi-pedaqoji jurnalında və “Kommunist maarifi” qəzetinin 

səhifələrində elmi diskussiya materialına çevrilirdi. 1938-ci ilə kimi “Müəllimə 

kömək” jurnalı sırf metodiki xarakter daşıyırdı, onun səhifələrində fənlərin 

tədrisi metodikası geniş yer tuturdu.  

       Pedaqoji mətbuatda aparılan diskussiyalar ikinci dərəcəli məsələlər 

ətrafında deyil, pedaqogikanın metodoloji məsələləri, pedaqogika və siyasət, 
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pedaqogika və fəlsəfə problemləri ətrafında gedirdi. “Müəllimə kömək” jurnalı 

pedaqoji kollektivlər üçün qızıl fond hesab olunan qabaqcıl təcrübənin ümu-

miləşdirilməsi, qabaqcıl iş üsullarının geniş yayılması və metodiki xarakterli 

məsələlərin verilməsində fəaliyyətini genişləndirdiyi halda, “Kommunist tərbi-

yəsi uğrunda” məcmuəsi daha çox pedaqogikanın elmi-nəzəri problemlərinin 

şərhinə girişir, pedaqoji cərəyanların mahiyyətinin açılmasına çalışırdı. “Kom-

munist tərbiyəsi uğrunda” məcmuənin ayda bir dəfə çıxması nəzərdə tutulmuş-

du. Azərbaycan XMKnın tədris-metodiki şöbəsinin orqanı olan məcmuənin ilk 

sayı 1930-cu ilin noyabr-dekabr (№1-2) ayında nəşr olundu. Məcmuənin ilk 

sayında “Yeni məcmuə haqqında bir neçə söz” adlı baş məqalədə onun məqsəd 

və məramı açıqlanmış, pedaqoji ədəbiyyatda əmələ gələn təbəddülat olduqca 

əhəmiyyətli hadisə hesab olunmuş, qarşıya qoyulmuş məsələ çox məsuliyyətli 

və mürəkkəb vəzifə kimi səciyyələndirilmişdi. 

      Jurnalda verilən məlumata görə, bu mətbuat orqanı “Yeni məktəb” jurnalı-

nın davamı kimi nəzərdə tutulmuşdu. Baş məqalədə “Yeni məktəb” jurnalının 

adının dəyişdirilərək “Kommunist tərbiyəsi uğrunda”(4) adlandırılmasının sə-

bəbi aşağıdakı kimi əsaslandırılmışdı: “Məcmuə 1924-cü ildə “Yeni məktəb” 

adı ilə ortaya çıxdı. İndiyə qədər bu adı daşımışdır. Diqqət edilsə, daşıdığı ad 

ilə jurnalın mündəricatı daha o zamandan uyğunlaşmırdı. Həmin ildən, peda-

qojinin obyekti artıq uşaq deyil, bütün kütlə olmağa başlanıldı. Sonralar isə 

məktəbəqədər və məktəb xaricində tərbiyə və təhsil şura pedaqojisinə daxil ol-

du. “Yeni məktəb” adı isə bu geniş məsələlər sahəsini zor ilə dörd divar arası-

na sıxışdırmaq idi. Həmin ad dardır. Yeni pedaqoji məqsəd və mündəricatı 

qavrayanı isə “Kommunist tərbiyəsi uğrunda”dır. Diqqəti cəlb edən cəhət 

“Kommunist tərbiyəsi uğrunda” elmi-pedaqoji məcmuəsi ilə paralel olaraq 

“Yeni məktəb” jurnalının davamı kimi “Müəllimə kömək” jurnalının nəşridir. 

Hər iki jurnal 1930, 1931, 1932, 1934-cü illərdə paralel olaraq çap edilmişdi. 

Təəssüf doğuran cəhət isə, pedaqoji mətbuat tarixindən məqalə yazan-

ların heç birinin “Kommunist tərbiyəsi uğrunda” elmi-pedaqoji məcmuəsinə 

toxunmaması, onun haqqında hətta ASE-də qısa bir məlumatın verilməməsidir. 

Halbuki  jurnalı cəsarətlə dövrünün pedaqoji ensiklopediyası və ya pedaqogika 

dərsliyi adlandıra bilərik. 

30-cu illərin əvvəllərində pedaqogikanın nəzəri-metodoloji və tarixi 

problemlərinin araşdırılması, müəyyən elmi-nəzəri fikirlərin formalaşması, el-

mi həqiqətlərin aşkarlanması, ümumi icbari təhsilin həyata keçirilməsi, peda-

qoji fikrin inkişafı, dünya pedaqoqlarının pedaqoji irsinin azərbaycanlı oxucu-

lara çatdırılması, təlimin həyatla, əməklə əlaqələndirilməsi, şagirdlərin hərbi 

vətənpərvərlik,vətənə sədaqət, ictimai fəallıq tərbiyəsinə aid pedaqoji mətbua-

tın çap etdiyi məzmunlu, əməli əhəmiyyətli məqalələr müəllimlərin şəxsi təh-

sillərinin artması və iş fəaliyyətinin səmərəli, düzgün istiqamətləndirilməsində 

mühüm rol oynadı. 

Dövrün aparıcı pedaqoq-alimləri A.Makovelski, B.Komarovski, M.Rə-

himli, Ə.Hacızadə, N.M.Maqarik, S.Hacıyev, Saleh Xəlilov, V. Mustafayev, 

Ə.Hüseynov, Ə.Qasımzadə və b. məcmuədə ardıcıl çıxış etmiş, Azərbaycanda 

pedaqogika elminin yeni istiqamətdə inkişafını təmin etmişlər. Məcmuədə 
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daha çox sovet məktəbinin məqsəd və vəzifələri, politexnizmin mahiyyəti, 

pedaqoji cərəyanların təsnifatı, pedaqogika və siyasət, pedaqogika və fəlsəfə, 

xarici ölkələrdə məktəb və pedaqoji fikir, böyüyən nəslin tərbiyəsi, qabaqcıl 

pedaqoji təcrübənin öyrənilməsi, məktəbşünaslıq, məktəbin iş metodları və 

digər problemlər şərh edilmişdir. 1930-1934-cü illərdə fəaliyyət göstərən məc-

muə, Mikayıl Rəhimlinin təbirincə desək, “qüvvətli müəllimə praktiki işdə ya-

xından yardım ola bilmək, müəllimə pedaqoji texnikasını əldə etmək işində 

konkret rəhbərlik etmək məqsədilə” sistemli iş aparmış, bir sözlə, “Azərbaycan 

müəllimlərinə sistematik yardım göstərmiş, tədris işi keyfiyyəti uğrunda, 

“məktəbin ölüm” nəzəriyyəsini ortaya atmış “sol” əyintilərə qarşı amansız 

mübarizə aparmış, yerli pedaqoji praktiki işləri hesaba almaq və öz səhifələ-

rində nəşr etmək üçün”  əməli fəaliyyət göstərmişdir. 

“Kommunist tərbiyəsi uğrunda” jurnalı özünün olduqca kəskin çıxışları 

ilə “məktəbin ölməsi” barəsində yalançı elmin qalıqlarına, hər cür pedaqoji 

təhriflərə qarşı mübarizə aparmış, bir elm sahəsi kimi pedaqogikanın və bir 

peşə sahibi kimi pedaqoqun hüquqlarının tamamilə bərpa edilməsinə, pedaqo-

gika və psixologiyanın vacib problemlərinin işlənməsi uğrunda mübarizənin 

gücləndirilməsinə çalışmışdır. 20-ci illərin ikinci yarısı və 30-cu illərin əvvəl-

lərində pedaqoji elmlərin nüfuzunun zəifləməsi, elmi-tədqiqat işlərində əlaqə-

ləndirmənin olmaması yetişməkdə olan gənc nəslin təlimtərbiyə işinə böyük 

ziyan vururdu. Bu səbəbdən də elmi-nəzəri orqan olan bu jurnalın qarşısında 

qoyulan vəzifə həm mürəkkəb, həm də məsuliyyətli idi.  

30-cu illərdə mətbuat tariximizdə pedaqoji biliyin təfəkkür mərkəzi rolu-

nu oynayan “Müəllimə kömək”, “Kommunist tərbiyəsi uğrunda”, “Kommunist 

maarifi” kimi pedaqoji mətbuat orqanları ilə yanaşı, ayrı-ayrı elmi məcmuələr 

də nəşr olunurdu. Hətta  Ermənistanda və Dağıstanda fəaliyyət göstərən çox-

saylı Azərbaycan məktəbləri də  unudulmamışdı. Onlara metodiki köməklik 

göstərmək məqsədilə İrəvanda “Müəllimə yardım”, Mahaçqalada “Kommunist 

maarifi”  məcmuələri nəşr olunurdu.  

Pedaqoji mətbuat məktəb quruculuğu və inkişafının bütün mərhələlərin-

də, pedaqogika elminin təşəkkülü və inkişafı prosesində, mədəni inqilabın hə-

yata keçirilməsində, savadsızlığın ləğvində, ümumi icbari ibtidai, yeddiillik və 

səkkizillik, habelə ümumi orta təhsilin başa çatdırılmasında, təlim-tərbiyənin 

məzmunu, forma və metodlarının təkmilləşdirilməsində, şəxsiyyətin hərtərəfli, 

ahəngdar  inkişafının əsası kimi politexnik təhsil, təlimlə məhsuldar əməyin 

birləşdirilməsi ideyasının tətbiq olunmasında yaxından iştirak etmiş, müəllim-

lərə, xalq maarif işçilərinə istiqamət vermişdir. 

       Pedaqoji təfəkkürün xəzinəsi olan “Azərbaycan məktəbi” jurnalının  peda-

qoji fikrin inkişafında, klassik dünya pedaqoqlarının, milli  maarifçilərin, yazı-

çı və şairlərinin pedaqoji ideyalarının təbliğində, xalqımızın zəngin mədəniy-

yət tarixinin ayrılmaz hissəsi olan təhsil tarixinin müxtəlif problemlərinin araş-

dırılmasında mühüm xidmətləri olub. Pedaqoji fikir tariximizin nadir inciləri-

xalq pedaqogikasından, “Avesta”dan başlamış, müasirlərimiz olan onlarla ma-

arifpərvərlərin nəzəri fikirləri ilk dəfə pedaqoji mətbuatda öz əksini tapmışdır. 

30-cu illərdə məktəbdə politexnik təlim, əmək təlimi və peşəyönümü məsələlə-
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ri, yeni proqramlara keçidin səbəbləri, mahiyyəti,  əhəmiyyəti, onların politex-

nik xarakteri pedaqoji mətbuatın ana xəttini təşkil edirdisə, 40-50-ci illərdə pe-

daqoji mətbuatda aktual pedaqoji, psixoloji və metodiki problemlərin şərhinə, 

aparılan elmi-tədqiqatların mühüm nəticələrinin müəllimlərə çatdırılmasına, 

pedaqogika elminin nailiyyətləri ilə onların tanış edilməsinə xüsusi diqqət 

yetirilmişdir. 

Respublikada metodika bir elm kimi 50-ci illərdən inkişaf etməyə başla-

mışdır. Bu dövrdə bütün fənlər sahəsində elmi axtarışlar genişlənmiş, təlimin 

üsulları, fənlərin tədrisinin elmi əsaslar üzrə qurulması məsələləri metodist 

alimlərin tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Bütün bu axtarışların nəticələri daha 

geniş mətbuat vasitəsi ilə məktəblərə çatdırılmalı idi. 20-40-cı illərdə nəşr 

olunan müxtəlif pedaqoji mətbuat orqanları metodika elminə aid nəzəri mate-

riallara geniş yer versələr də, bu, tələbatı ödəmirdi. Bu səbəbdən də müəl-

limlərə metodik cəhətdən daha çox kömək etmək məqsədilə  “Azərbaycan 

məktəbi” jurnalına əlavə olaraq məcmuələrin nəşr edilməsinə başlanıldı. 

         1947-ci ildə “Русский язык в нерусской школе” məcmuəsinin ilk sayı 

çap olundu. 1970-ci ildə “Русский язык и литература в Азербайджанской 

школе” adlanan məcmuə 1979-cu ildən müstəqil jurnala çevrildi. 1951-ci ildən 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi (redaktorları: Ağamməd Abdullayev, Əziz 

Əfəndizadə), fizika və riyaziyyat tədrisi (redaktorları: Abasqulu Abaszadə, Za-

hid Qaralov), 1956-cı ildən kimya və biologiya tədrisi (redaktoru: Rəcəb Əli-

yev), 1958-ci ildən əmək və politexnik təlim (redaktoru:İbrahim Mayılov), 

1964-cü ildən tarix, ictimaiyyat və coğrafiyanın tədrisi (redaktoru: Nizaməddin 

Allahverdiyev), 1970-ci ildən ibtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə 

(redaktoru: Yəhya Kərimov), 1975ci ildən məktəbdə bədən tərbiyəsi (redak-

toru: Baloğlan Quliyev) nəşr olunmuşdur. Əlavə metodiki məcmuələrin yaran-

ması respublikada pedaqoji fikrin inkişaf spektrlərini genişləndirməklə yanaşı, 

metodikanın bir elm kimi inkişafının stimuluna çevrildi. Xüsusi metodikalar 

üzrə yeni ideyaların əsas daşıyıcıları olan əlavə metodiki məcmuələr pedaqoji 

mətbuatın zənginləşməsində, mündəricəsinin genişlənməsində mühüm rol oy-

namaqla yanaşı, respublikada ən yaxşı müəllimlərin zəngin iş təcrübəsinin sis-

temli əks olunması, ümumiləşdirilməsi və qabaqcıl təcrübə ilə elmi ideyaların 

birləşdirilməsinin təmin edilməsində öz missiyasını həyata keçirdi. Zəngin təc-

rübə xəzinəsi olan bu məcmuələr pedaqogika nəzəriyyəçilərinin əsas elmi ide-

ya mənbəyi olmuş, minlərlə müəllimlərin işini istiqamətləndirmiş, fəaliyyətini 

tənzimləmişdir. 

        Məcmuələrin nəşrinə kimi (xüsusilə 30-40-cı illərdə) “Azərbaycan mək-

təbi” jurnalında, əsasən, müəllimlərə metodiki göstərişlər verilirdi, yəni daha 

çox metodiki xarakter daşıyan məqalələr dərc olunurdu, məcmuələrin nəşrin-

dən sonra jurnalın imkanları genişləndi, elminəzəri, pedaqoji-psixoloji məsə-

lələr üstünlük təşkil etdi. Yeni elmi qüvvələrin formalaşması və püxtələşməsi-

nə şərait yarandı. Cəsarətlə demək olar ki, pedaqoq-alimlərin hamısı “Azərbay-

can məktəbi” jurnalının cildləri arasından “çıxmışdır”. 

         70-80-ci illərdə 12 fənni, ibtidai və orta məktəb, məktəbəqədər tərbiyə 

məsələlərini əhatə edən 7 məcmuə müntəzəm yeniləşdirilən və təkmilləşdirilən 
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tədris planı, proqramları, dərsliklər və metodiki vəsaitlərin məzmununun mə-

nimsənilməsində, müasir dərsin, təlim-tərbiyə prosesinin səmərəli təşkilində, 

mütərəqqi metod və üsulların tətbiqində praktiklərin ən yaxın köməkçisi ol-

muşdur. 

80-ci illərdə əlavələri ilə birlikdə 200 çap vərəqi həcmində və 700 min 

nüsxəyə yaxın tirajla nəşr olunan  “Azərbaycan məktəbi” jurnalında  aparıcı 

xətti məktəbdə təlimin, əmək tərbiyəsi və mənəvi tərbiyənin keyfiyyətini 

yüksəltmək, müəllim və şagirdlərin əməyinin nəticələrinə qiymət verilməsində 

formalizmi aradan qaldırmaq, təlimin həyatla, məhsuldar əməklə əlaqəsini 

möhkəmləndirmək, şagirdləri ictimai-faydalı əməyə hazırlamaq, böyüyən 

nəsildə fəal həyat mövqeyi tərbiyə etmək təşkil etmişdir. 

       Pedaqoji, psixoloji və metodiki problemlərin şərhində, elmi tədqiqatların 

ən mühüm nəticələrinin pedaqoji ictimaiyyətə çatdırılmasında “Azərbaycan 

məktəbi” jurnalı  öz missiyasını şərəflə yerinə yetirmişdir. Didaktika, tərbiyə 

nəzəriyyəsi, məktəbşünaslıq və pedaqogika tarixi sahəsində aparılan elmi-

pedaqoji axtarışlar, yeniliklər məhz onun köməyi ilə təbliğ olunmuşdur. 

M.Mehdizadə, Ə.Seyidov, M.Muradxanov, H.Əhmədov, N.Kazımov, Ə.Həşi-

mov, Ə.Əlizadə, Y.Talıbov, B.Əhmədov, Ə.Ağayev, Ə.Paşayev və onlarla 

digər pedaqoq- alimlərin təlim-tərbiyənin aktual məsələlərinə dair dərc olunan 

nəzəri məqalələri respublikada pedaqoji fikrin inkişafına, pedaqoji elmə gələn-

lərin və müəllimlərin nəzəri hazırlığının yüksəldilməsinə böyük kömək 

etmişdir. Əldə edilən bir sıra prinsipial nailiyyətlər məhz bu jurnalın adı ilə 

bağlıdır. 

“Azərbaycan məktəbi” jurnalında məşhur rus alimləri Y.Babanski, 

E.Monoszon, D.Elkonin, P.Yakobson, A.Petrovski, M.Skatkin və b. əsərlərinin 

tərcüməsi verilmişdir. Ən yaxşı alim-pedaqoqlar, məktəb direktorları, pedaqoji 

əməyin ustaları, praktik pedaqoqlar jurnalın səhifələrində öz iş təcrübələrinə, 

nəzəri ideya və fikirlərinə dair elmi diskussiyalar açmış, məktəbin əsas prob-

lemlərini müzakirə etmişlər. 

       90-cı illərin əvvəllərində siyasi sabitsizlik, iqtisadi çətinlik, bazar iqtisa-

diyyatının sərt tələbləri “Azərbaycan məktəbi” jurnalının müntəzəm nəşrinə 

mane olmuş, 20-ci illərdən bəri yol gələn “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, Mə-

həmməd Baharlının təbirincə desək, “tez-tez yolda dayanıb nəfəsini dərməli 

olmuşdur”.  

Ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından 

sonra ölkəmizdə bərqərar olan sabitlik və davamlı inkişaf kursu sayəsində 

təhsilin bütün sahələrində olduğu kimi, pedaqoji mətbuat orqanlarının, o 

cümlədən də “Azərbaycan məktəbi” jurnalının normal fəaliyyət göstərməsinə 

imkan və şərait yarandı. Jurnal baş redaktor Zəhra Əliyevanın vətəndaşlıq qey-

rəti, əzmi, inadkarlığı və fədakarlığı nəticəsində fəaliyyətini nəinki dayandırdı, 

əksinə, daha da genişləndirdi, məzmunu və mündəricəsi zənginləşdi, poliqrafik 

cəhətdən xeyli yaxşılaşdı. İctimai-pedaqoji mühitin saflaşmasında, yeni 

pedaqoji təfəkkürün formalaşmasında jurnal mühüm rol oynadı.  Sonrakı 

illərdə dosent  Nəcəf Nəcəfovun baş redaktorluğu ilə nəşr olunan   ”Azərbay-

can məktəbi” jurnalı  təhsildə baş verən yeniləşməyə, müasir inkişaf tendensi-
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yalarına uyğun olaraq ölkənin təhsil sistemində layiqli yer tutdu, yeni elmi pe-

daqoji ideyaların praktikaya tətbiqində, şəxsiyyətyönümlü təhsil konsepsiyası-

nın formalaşmasında səmərəli fəaliyyət göstərdi. 

       Bu gün Azərbaycan cəmiyyətində ciddi iqtisadi-siyasi islahatlar gedir. 

Məqsəd cəmiyyətdə köklü dəyişikliyə nail olmaqdır. Dəyişikliyin əsasında isə 

təhsil dayanır. Təhsil bütün dəyişikliklərin açarı, millətin gələcəyidir. Təhsil 

sisteminin insan kapitalının inkişafı çağırışlarına cavab verməsi məqsədilə 

ümumi təhsilin keyfiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsi, ali təhsilin Avropa 

standartlarına uyğunlaşdırılması, təhsili idarəetmə sisteminin yenidən qurulma-

sı, insan resurslarının inkişaf etdirilməsi, müasir standartlara cavab verən  

təhsil infrastrukturları yaradılması və müəllim peşəsinin nüfuzunun artırılması 

istiqamətində  mühüm işlər görülür. Görülən bu işlərin təbliğində, təhsilin 

nəzəri-metodoloji problemlərinin araşdırılmasında, elmi-nəzəri  əsaslarının 

müəyyənləşdirilməsində, qabaqcıl dünya və milli məktəb təcrübəsinin öyrənil-

məsində “Azərbaycan məktəbi” jurnalının istiqamətverici, öyrədici, maariflən-

dirici missiyası daha da  genişlənir. Yüz illərdir ki, təhsilin inkişafına, millətin 

mənəvi yüksəlişinə  həfəflənən pedaqoji  ideyalar, elmi tədqiqatların nəticələri 

ilk növbədə məhz pedaqoji mətbuat səhifələrindən praktikaya gəlir, elmi və 

metodik yeniliklər həyata vəsiqə alır. Bu baxımdan “Azərbaycan məktəbi” jur-

nalını mübaliğəsiz pedaqoji mətbuatımızın brendi hesab etmək olar. Jurnal ha-

zırda respublikamızda və xaricdə yüksək nüfuza- Research Gate, Index Cope-

rnicus, Google Scholar, CiteFactor, DOAJ, Indeks Copernicus İnternational, 

İdealonline, COPE indekslərinə sahibdir.  Yeni və peşəkar  redaksiya heyəti 

baş redaktor Rahil Nəcəfovun  rəhbərliyi ilə qısa bir vaxtda  təhsilimizin 95 il-

lik salnaməsinin yaradıcısı olan “Azərbaycan məktəbi” jurnalının elmi səviy-

yəsini yüksəltməyə,  yeni formatda və məzmunda nəşr etməyə nail oldu. Jurna-

lın 95 illik yubileyi respublika səviyyəsində keçirildi. Yubiley tədbirlərinin el-

mi-pedaqoji və siyasi elitanın iştirakı ilə  keçirilməsi təhsilə, məktəbə, millətin 

əxlaqi-mənəvi tərəqqisinə və özünüdərkinə Azərbaycan Respublikası Pre-

zidenti İlham Əliyevin diqqət və qayğısının təzahüri kimi dəyərləndirilməlidir.  
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РЕЗЮМЕ 

ФАРРУХ РУСТАМОВ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРЕССА И ЖУРНАЛ 

"АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ШКОЛА" 

Идея, редко встречающаяся на мировом рынке идей, носит чисто 

педагогический характер. Педагогические идеи сочетаются с научными исследованиями 

и практическим опытом. Сочетание педагогической теории и педагогической практики 

является педагогической печатью. В статье рассматривается развитие педагогических 
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медиа с начала 20-го века до наших дней. Роль педагогической прессы в развитии 

педагогического мышления, пропаганде педагогических идей педагогов классического 

мира, национальных педагогов, писателей и поэтов, изучении различных проблем 

истории образования, неотъемлемой части богатой культурной истории нашего народа и 

развитии теории образования. Педагогическая печать занимает достойное место в 

системе образования страны в соответствии с современными тенденциями в 

образовании, современными тенденциями развития, эффективно работает над 

внедрением новых научно-педагогических идей в формирование концепции личностно-

ориентированного образования. 

Ключевые слова: педагогическая пресса, журнал, образование, теория 

 

SUMMARY 

FARRUKH RUSTAMOV 

AZERBAIJAN PEDAGOGICAL PRESS AND THE JOURNAL "AZERBAIJAN 

SCHOOL" 

An idea that is rarely found on the global market for ideas is purely pedagogical in 

nature. Pedagogical ideas are combined with scientific research and practical experience. The 

combination of pedagogical theory and pedagogical practice is a pedagogical seal. The article 

discusses the development of educational media from the beginning of the 20th century to the 

present day. The role of the pedagogical press in the development of pedagogical thinking, the 

propaganda of pedagogical ideas of teachers of the classical world, national teachers, writers 

and poets, the study of various problems in the history of education, an integral part of the rich 

cultural history of our people and the development of the theory of education. The pedagogical 

press occupies a worthy place in the country's education system by modern educational trends, 

modern development trends, and is effectively working on introducing new scientific and 

pedagogical ideas into the formation of a concept of personality-oriented education. 

Key words: pedagogical press, education, theory 
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XX ƏSRİN 20-Cİ İLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCAN İBTİDAİ MƏKTƏBLƏRİNDƏ 

DALTON-PLAN TƏLİMİN İNNOVATİV TƏŞKİLİNİN ƏSAS FORMASI KİMİ 

 

XX əsrin 20-ci illərində ibtidai məktəblərdə təlimin təşkili formaları sahəsində ciddi 

axtarışlara başlanıldı. Ənənəvi sinif-dərs sistemində dəyişikliklər edildi. Öz işini müstəqil 

planlaşdırmağa, yaradıcılıq fəaliyyətini inkişaf etdirməyə, məsuliyyət hissi daşımağa, müəllimi 

böyük yoldaş -təlimatçı (fasilitator) kimi qəbul etməyə imkan verən sinif-qrup (Dalton-plan) və 

laborator sistemlər meydana gəldi. İbtidai  məktəblərdə Dalton plana böyük diqqət ayrılırdı, 

hətta bu sahədə müəyyən təcrübə toplandı. Dalton-planda   uşaqlar siniflərə və qruplara   

bölünür, kollektiv məşğələ forması və  dərs cədvəli ləğv edilir, hər fənn üzrə kabinə və 

laboratoriyalarda həftəlik, iki həftəlikvə ya aylıq fərdi tapşırıqlar olurdu. Müstəqil iş zamanı 

hər bir şagird öz işi üçün məsuliyyət daşıyırdı. Məqalədə Azərbaycan ibtidai məktəblərində bu 

metodun tətbiqi sahəsində  qazanılan təcrübə ümumiləşdirilir.  

Açar sözlər: Azərbaycan məktəbi, təlimin təşkili forması, təhsil,  müstəqil iş,  

laborator metod 
         

  20-ci illərdə ibtidai məktəblərdə təlimin təşkili formaları sahəsində 

ciddi axtarışlara başlanıldı. Reqlamentləşdirilmiş ənənəvi sinif-dərs sistemində 

dəyişikliklər edildi. Öz işini müstəqil planlaşdırmağa, yaradıcılıq fəaliyyətini 

inkişaf etdirməyə, məsuliyyət hissi daşımağa, müəllimi böyük yoldaş-təlimatçı 

(indiki terminlə ifadə etməli olsaq fasilitator) kimi qəbul etməyə imkan verən 

məktəb özünüidarə, sinif-qrup (Dalton-plan) və laborator sistemlər meydana 

gəldi. İbtidai məktəblərdə Dalton-plana böyük diqqət ayrılırdı, hətta bu sahədə 

müəyyən təcrübə toplandı.  

       Təlim məşğələlərinin xüsusi təşkili forması olan “Dalton-plan”ın  (ABŞ-ın 

Massaçusse ştatının Dolton şəhərinin adından götürülüb) yaradıcısı məşhur 

amerika pedaqoqu Ellen Parkhersdir (6, s. 2). Bu sistem ilk dəfə onun tərəfin-

dən 1918 -ci ildə ABŞ məktəblərində tətbiq olunub. Dalton-planın əsas məğzi 

uşaqların təklif olunan tapşırıqlara şüurlu münasibəti, məqsədin və nəticənin 

aydın başa düşülməsi və qəbul olunmuş tapşırıqların şagirdlər tərəfindən 

müstəqil yerinə yetirilməsidir. E.Parkherst ciddi qaydalara əsaslanan sinif-dərs 

sisteminin əleyhinə çıxarkən fikrini belə əsaslandırırdı ki, kollektiv məşğələlər 

yüksək  istedadlı  şagirdləri  zəif  və  orta  qabiliyyətli   şagirdlərin   sürəti   ilə 

işləməyə məcbur edir, şagirdlərin müstəqil işləmələri məhdudlaşdırılır. Dalton-

planda isə hər bir şagirdin fərdi tapşırığı olduğundan onlar öz istedad və 

qabiliyyətlərinə uyğun çalışır, proqram tapşırıqlarını yoldaşlarından tez və ya 

gec təqdim edirdilər. İşin sürəti şagirdin istedadından, işləmə həvəsindən və 

motiovasiyasından asılı idi. Dalton-planda uşaqlar siniflərə və qruplara   bölü-

nür, kollektiv məşğələ forması ləğv edilirdi.  
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Dərs cədvəli ləğv edilir, hər fənn üzrə kabinə və laboratoriyalarda həftəlik, iki 

həftəlikvə ya aylıq fərdi tapşırıqlar olurdu. Bu tapşırıqlarda şagirdlərdən hansı 

bilik və bacarıqlar tələb edildiyi, bu bilik və bacarıqlara yiyələnmək üçün şa-

girdlərin hansı kitabları  oxuması, hansı təcrübə və məşğələlər aparması əhatəli 

şəkildə yazılırdı (6, s. 4). Dalton-planda qrupların tərkibi tapşırıqların paylan-

dığı və şagirdlərin tədris proqramları, planları ilə tanış olduqları ilkin  dövrdə 

stabil  qalırdı. Sonra  şagirdlər  tapşırığı və laboratoriyanı sərbəst seçirdilər. 

Hər bir şagirdin müəyyən tapşırığı və iş planı vardı, öz laboratoriyasında bu və 

ya digər fənn üzrə iş aparırdı. Belə laboratoriyalarda bütün lazımi dərs vəsait-

ləri, alətlər, cihazlar, kitablar, metodik tövsiyələr və  sorğu kitabları olurdu. 

Müstəqil iş zamanı hər bir şagird öz işi üçün məsuliyyət daşıyırdı.  Hər şeyi o 

özü aydınlaşdırır, öyrənir, dərk  edir, ümumiləşdirir, təkrarlamaqla möhkəm-

ləndirir, öz fəaliyyətini icra etdiyi tapşırığın son məqsədinə uyğunlaşdırırdı. 

Hər bir şagird bir və ya bir neçə fənn üzrə həmin tapşırıqları icra edir, zəruri 

hallarda müəllimdən məsləhət  alır, özünü  hazır  hesab edərkən müəllimə  “za-

çot” (məqbul) verərək, uçot  kartoçkasında qeyd etdirir. Bu qayda ilə təlim şa-

girdlərin  müstəqil işləri əsasında fərdi qaydada təşkil edilir. Dalton-planın 

şərtlərinə görə bir şagird məktəbi tez, digəri geç bitirə bilərdi. Müstəqil tədqi-

qat zamanı şagirdlərdə intellektual dözümlülük, əməyə vərdiş, səbrlə işləmək 

bacarığı, zəruri  şeyləri  seçmək bacarığı, vacib olanları  ikinci dərəcəlidən 

fərqləndirmək bacarığı formalaşırdı. Dalton-planın əsas səciyyəvi  xüsusiyyəti 

şagirdlərdə  məsuliyyət hissinin tərbiyə olunması ilə bağlı idi. İcra edilən işin 

xarakteri  və öyrənmə məqsədilə yaradılan şərait şagirdlərdə ilkin tədqiqatçılıq 

vərdişləri yaratmaqla onlarda məsuliyyət və cavabdehlik  hissi yaradırdı. 

Şagird öyrənmə prosesinin mərkəzində özünü görürdü. O, dərk edirdi ki, təlim 

nailiyyətləri onun şəxsi fəaliyyətindən, verilən tapşırıqların müstəqil yerinə 

yetirilməsindən asılıdır. Qazanacağı  bilik, bacarıq və vərdişlərə müəllim deyil, 

onun özü cavabdehdir. Bu da təbii ki, uşaqlara daha yaxşı işləməyə stimul 

verməklə yanaşı, onları zəhmətə alışdırır, özünü ələ almağı öyrədir və şüurlu 

intizam  yaradırdı. Təlimin bu cür təşkilində  şagirdləri heç kimi öyrətmirdi, o, 

özü öyrənirdi. “Dalton-plan”ın bu ideyası bu gün Azərbaycan təhsilində 

gerçəkləşən öyrənmə prosesinə uyğun gəlir. Şagird şəxsi tədqiqati, araşdırma-

ları nəticəsində daxili potensialını üzə çıxardır. Təlim tapşırıqları  şagirdin is-

tək və arzularına, daxili ehtiyaclarına,  maraq və tələbatına, bilik səviyyəsinə, 

imkan və qabiliyyətinə uyğun verilir. Amma nədənsə, 30-cu illərdən sonra təd-

qiqatçılar  təlimin təşkilinin  “Dalton-plan” formasını tənqid edəndə onun bu 

müsbət məziyyətlərinə əhəmiyyət verməyib. Şagirdin müstəqil öyrənmək 

cəhdi, tədqiqatçı kimi öz suallarına cavab axtarmaq cəhdi  nə rus, nə də Azər-

baycan tədqiqatçıları (M.Mehdizadə, M.Muradxanov, İ.Vəlixanlı, Ə.Həşimov, 

A.Kərimov, N.Kazımov, Y.Talıbov və b.) tərəfindən yetərincə qiymətləndiril-

məyib.  

       30-cu illərin əvvəllərində Dalton-planla bağlı rus pedaqoji  ədəbiyyatında 

formalaşan “belə təlim burjua cəmiyyətində hökm sürən rəqabətə, fərdiyyətçi-

liyə uyğun olub, burjua üsuli-idarəsinin və sənayesinin rəhbər adamlarını ha-

zırlamağa xidmət edir” (1, s. 174 ) fikri Azərbaycanda 90-cı illərə kimi nəşr 
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edilən dərslik və dərs vəsaitlərində, təlim metodları və təşkili formaları ilə 

bağlı aparılan araşdırmalarda, yazılan elmi və metodiki məqalələrdə aparıcı 

mövqedə olub. 

      “Dalton-plan”da ibtidai məktəb şagirdləri üçün tapşırıqlar (mövzular) 

adətən həftə üçün müəyyənləşdirilirdi. Hər bir tapşırığın  məqsədi və texnolo-

giyası şagirdə tam aydın olmalı idi. Tapşırıqların  aylıq və ya həftəlik müəy-

yənləşdirilıməsi şagirdlərin seçim hüququnu məhdudlaşdırmırdı. Şagirdlər 

çətinlik səviyyəsindən asılı olmayaraq tapşırıqları seçməkdə müstəqil və azad 

idilər. Müəllimlər fənn üzrə qruplar (siniflər) üçün proqram hazırlayanda  

öyrədilləcək məzmunu diferensiallaşdırırdılar. Tapşırıqlar  maksimum, orta və 

minimum səviyyələrə uyğun müəyyənləşdirilirdi.  Şagirdlər  istənilən səviyyəli 

tapşırığı  seçə bilərdi. İş prosesində o özünün təbii bacarıq və meylini dərk 

edirdi. O, maraq göstərdiyi və ya göstərmədiyi fənnə nə qədər  zəhmət çəkdiyi-

ni, vaxt itirdiyini müəyyənləşdirməklə istək və səylərini özünün imkanlarına 

uyğunlaşdırırdı. Bu yanaşmanın üstün cəhətlərindən bir zəif şagirdlərin proses-

də  qınaq obyektinə çevrilməməsi idi. Heç kim onları təqib etmir, “geridə 

qaldın”- deyə məzəmmət etmirdi. O, öz tempi ilə seçdiyi proqram üzərində 

işləyirdi. Bu cür işlər  müəllimə təhvil verilən tapşırıqların keyfiyyətini  artır-

maqla yanaşı, şagirddə  öz gücünə inam yaradırdı. Təlimin bu cür təşkili zəif 

oxuyan şagirdlərlə işin təşkili üçün xüsusilə maraqlı və cəzbedici idi. Amerika 

və İngiltərədə geniş yayılan  Dalton-plan 20-ci illərin əvvəllərində Rusiyada 

geniş yayıldı. Az sonra Rusiya məktəblərində tətbiq edilən təlimin bu forması  

anoloji olaraq Azərbaycan məktəblərinə köçürüldü (2). 20-ci illərdə Azərbay-

can məktəblərində Dalton-planı geniş yayıldı.  

      Dalton-plan üzrə bütün iş üç mərhələyə bölünürdü: 

1)  tapşırığın dəqiq və aydın formalaşdırılması; 

2) verilmiş materialın şagirdlər tərəfindən müstəqil işlənməsi, çətinliklərin üzə 

çıxarlmasında və aradan qaldırılmasında müəllimlə birgə iş; 

3)  işin nəticələrinin yoxlanması və özünüyoxlama. 

      Azərbaycan məktəblərində  Dalton-planın müxtəlif formalarından  (fərdi iş, 

cütlərlə iş, qruplarla iş) istifadə edilirdi. Sonradan layihələr metodundan istifa-

də olunmağa başladı ki, bu da qrupun daxilində şagirdlərin yaradıcılıq fəaliy-

yətini nəzərdə tuturdu. Məktəblərimizdə müəlllimlərin Dalton-planı öyrənmə-

sinə və tətbiqinə  1923-1924-cü illərdə başlanıldı. Bu illərdə Dalton-planın (bə-

zi tədqiqatçılar onu təlimin təşkili forması, bəziləri təlim metodu hesab edirlər) 

tətbiqində ziddiyyətli məqamlar özünü göstərirdi. Dalton-plan yeni texnologi-

ya olduğundan milli təhsil sisteminə  çətinliklə daxil olurdu. Buna baxmayaraq 

“Dalton-plan qətiyyətlə həyata keçirilməyə başlandı. Sərbəst cədvəl müəyyən-

ləşdirildi, sinif otaqları laboratoriya adlandırıldı, tapşırıqlar tərtib edildi, onlar 

“laboratoriyaların” divarlarından asıldı, şagirdlərə  həmin tapşırıqları  sərbəst 

icra etmək təklif olundu. Bu da qarmaqarışıqlığın  yaranmasına, nizam-intiza-

mın pozulmasına səbəb oldu. Ənənəvi təlim zamanı məcburi şəkildə məktəbə 

gələn,  təlim müddətində sakitcə oturmağa vərdiş увэт  şagirdlər verilən bu 

azadlığı özünəməxsus şəkildə başa düşdülər. Dərsə gecikmə və məktəbə  mün-

təzəm gəlməmək, sinif otağına icazəsiz girib-çıxmaq adi hal aldı. Şagirdlərdə 
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tapşırıqların icrası ilə bağlı  müxtəlif fikir yarandı. Şagirdlər qiymət almaq 

naminə çətinlik səviyyəsi aşağı olan tapşırıqların icrasına daha çox üstünlük 

verdilər.  Əmək intizamı pozuldu,  məşğələlərə maraq azaldı. 

      Belə ki, Vahid əmək məktəbləri yeni təşkil edildiyindən cəmiyyətin 

tələbatına uyğun tədris resursları çox az idi. Tədris resurslarının (cihaz, cədvəl, 

xəritə, plan, şəkil, çertyoj, model və s.) çoxunu şagirdlər (xüsusil II dərəcəli 

məktəblərdə) özləri hazırlayırdı. Bu da təbii ki, şagirdlərdə ilkin praktik vərdiş-

lərin yaranmasında mühüm rol oynayırdı. Bununla yanaşı qeyd etməliyik ki,  

Dalton-plan heç də təlimin təşkilinin ideal forması deyildi. Hər şeydən əvvəl, 

onun təşkilində ibtidai məktəblərdə müəyyən çətinliklər yaşanırdı: tədris 

resurslarıının kifayət qədər olmaması, yeni açılan məktəblərin çoxunun o qədər 

də şəraiti olmayan uyğunlaşdırılmış binalarda yerləşdirilməsi, ibtidai məktəb-

lərdə işləyən müəllimlərin özlərinin kifayət qədər kompetensiyalı olması və s. 

Təlim tapşırıqlarının həddindən artıq fərdiləşdirilməsi, şagirdlərin təkbaşına 

çalışması, təlimin emosional tərəfinə məhəl qoyulmaması, müəllim-şagird mü-

nasibətlərində tarazılığın pozulması, öyrənmə prosesində şagirdlərin təlim yü-

künün artması da problem yaradan məsələlərdən biri idi. Təlimin həddən artıq 

fərdiləşdirilməsi, materialın öyrənilməsində “kitabın üstünlüyü”nü önə çəksə 

də, müəllimlə ünsiyyəti minimuma endirməklə yanaşı, kollektiv yaradıcılıq ax-

tarışlarını inkar edirdi. Şagirdlər fərdi plan üzrə işlədiyindən  sinif yoldaşları 

ilə çox az ünsiyyətdə olurdular. Bu da  nəticədə  işin  səmərəliliyini azaldırdı. 

Ev tapşırıqları dərslik materiallarından kənara çıxmırdı. Şagirdlər tapşırığı si-

nifdə hazırlayırdılar. Dalton-planın əsas metodik nöqsanı  təlim prosesində 

müəllimin rəhbər rolunun heçə endirilməsi, şagirdlərə müstəqil  işləməyin yol-

larını öyrətmədəm müstəqil işləmək üçün tapşırıqların verilməsi idi. Dalton-

planın mənimsənilməsindəki neqativ hallara baxmayaraq, hər bir müəllimdə 

metodik sistemin yaradılması zamanı yaradıcı fəaliyyətin elementlərini özünü 

göstərirdi. Tapşırıqların tərtibində, mövzunun öyrənilməsində, qrup işinə rəh-

bərlikdə, kollektiv işin təşkilində  şagirdlərin maraqlarının nəzərə alınması ilə 

bağlı sərbəst işlərin yeni forması yarandı. Belə formalardan istifadə təcrübəsi 

Azərbaycan məktəblərində Dalton-planın dəyişməsinə səbəb oldu. Pedaqoji 

prosesdə texnologiyanın dəyişməsi tədris plan və proqlarının təkmilləşdirilmə-

si, Dövlət Elm Şurasının qərarları ilə bağlı idi. 1928-1931-ci illərdə Dalton-

planda müəyyən dəyiklik edilərək, “laborator-briqada üsulu”  ilə tətbiqi davam 

etdirildi. Pedaqoji ədəbiyyatda o laborator-tədqiqat metodu kimi şərh edildi. 

Bəzi pedaqoji ədəbiyyatda “laborator-briqada üsulu” (4, s. 14)  adlanır. Dalton-

plandan fərqli olaraq burada siniflər ləğv olunmurdu. Lakin sinifdəki şagirdlər 

5-6 nəfərdən ibarət briqadalara bölünürdü. Tədris  tapşırığı şagirdlərə fərdi 

qayda da deyil, sinfin  bütün şagirdlərinə  verilirdi. 

       Mövzu briqadalar arasında hissə-hissə paylanırdı. Hər bir tapşırığın işlən-

məsi üç mərhələdən ibarət idi:1) giriş konfransı (Müəllim mövzu üzərində 

necə işləmək haqqında tövsiyə verir); 2)15-20 gün ərzində hər briqada öz bri-

qadirinin rəhbərliyi altında, əsasən kitablardan, qismən də laborator və kabinə-

də aparılan işlərdən istifadə etməklə mövzunun öz payına düşmüş hissəsini öy-

rənir (bu zaman müəllimdən mövzu ilə zəruri məsələləri soruşmaq olardı); 3) 
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yekun konfransı. Burada hər briqadir və briqada üzvlərindən biri öyrəndikləri 

hissə haqqında məlumat verirdi ki, müəllim də onun cavabı əsasında  briqada-

nın işini qiymətləndir və mövzunu yekunlaşdırırdı. Bu metod şagirdlərdə təd-

qiqatçılıq qabiliyyətinin inkişafına güclü təsir göstərsə də metodik qüsurlardan 

da xali deyildi. Belə ki, şagirdlərin bir çoxu material üzərində özü müstəqil iş-

ləmək əvəzinə, briqada yoldaşlarına arxayın olurdu. Çünki nəticə dəyərləndiri-

lərkən fəal briqada üzvünün cavabı  bütün briqadaya şamil edilirdi. Digər bir 

metodiki qüsur mövzunun sinif şagirdləri tərəfindən  eyni öyrənilməsi ilə bağlı 

idi. Hər briqada ona verilən hissəni yaxşı öyrənsə də, digər hissələrlə bağlı sət-

hi məlumata malik olurdu. Əgər 1926-1929-cu illərdə daha çox kompleks və 

lahiyə metodlarından istifadə olunurdusa,  sonrakı üç  ildə “kompleks-layihə” 

metoduna  üstünlük verildi. 
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РЕЗЮМЕ 

АЙТАКИН  МАМЕДОВА 

ДАЛЬТОН-ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА ИННОВАЦИОННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛАХ АЗЕРБАЙДЖАНА В 

20-Х ГОДАХ XX ВЕКА 

         В  20-х годах XX века начались серьезные поиски форм обучения в начальных 

школах. Изменения были внесены в традиционную систему обучения в классе. 

Появились  Далтон-план и лабораторные системы, которые позволяли им 

самостоятельно планировать свою работу, развивать свои творческие способности, 

взять на себя ответственность и принимать учителя в качестве фасилитатора. В 

начальных школах большое внимание уделялось Дальтону, и даже был приобретен 

некоторый опыт. В Далтон-план дети делятся на классы и группы, отменяются 

коллективная форма обучения и расписание, и у каждого предмета есть еженедельные, 

двухнедельные или ежемесячные индивидуальные задания. Во время самостоятельной 

работы каждый студент отвечал за свою работу. В статье обобщен опыт применения 

этого метода в начальных школах Азербайджана 

Ключевые слова: азербайджанская школа, форма организации обучения, 

образование, самостоятельная работа, лабораторный метод 

 

SUMMARY 

AYTAKIN MAMEDOVA 

COLOR BLIND PLANNING AS THE MAIN FORM OF INNOVATIVE 

EDUCATIONAL ORGANIZATION IN PRIMARY SCHOOLS OF AZERBAIJAN IN 

THE 20S OF XX CENTURY 

          In the 20s of the XX century began a serious search for forms of education in primary 

schools. Changes have been made to the traditional classroom teaching system. There was a 

Dalton plan and laboratory systems that allowed them to independently plan their work, 

develop their creative abilities, take responsibility and accept teachers as facilitators. In 
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primary schools, much attention was paid to Dalton, and even some experience was gained. In 

the Dalton Plan, children are divided into classes and groups, the collective form of training 

and the schedule are canceled, and each subject has weekly, two-week, or monthly individual 

tasks. During independent work, each student was responsible for his work. The article 

summarizes the experience of using this method in primary schools of Azerbaijan 

  Key words: Azerbaijani school, form of organization of education, education, 

independent work, laboratory method. 
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AZƏRBAYCANDA CON DYUİNİN PEDAQOJİ İRSİNİN  TƏDQİQİ VƏ 

TƏBLİĞİNDƏ PROF.B.B.KOMAROVSKİNİN ROLU 

 

C.Dyui XX əsrdə təhsilin demokratikləşdirilməsi ilə bağlı ABŞ-da və Avropada 

aparılan islahatın əsas ideoloqlarından biri hesab olunur.  Azərbaycanda C.Dyuinin pedaqoji 

irsi ilə bağlı sistemli araşdırma B.B.Komarovskinin adı ilə bağlıdır. B.B.Komarovski 1927-ci 

ilə “Dyui pedaqojisinin fəlsəfi əsasları” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib. 

Onun  C.Dyui ilə bağlı  2 monoqrafiyası nəşr olunub: “Философские предпосылки 

педагогики Д.Дьюи” (1926) və “Современные педагогические течения. Философия 

воспитания Д.Дьюи в связи с историей Американской педагогики” (1930). Məqalədə 

Azərbaycanda Con Dyuinin pedaqoji irsinin  tədqiqi və təbliğində prof.B.B.Komarovskinin  

xidmətləri araşdırılır.  

Açar sözlər: B.B.Komarovski, C.Dyui, pedaqoji irs, ənənəvi pedaqogika, 

eksperimental pedaqogika 
         
           XX əsrin əvvəllərində yeni sosial-iqtisadi və mədəni-tarixi şəraitin təsiri 

ilə  dövlətlərin təhsil siyasətində əsaslı dəyişikliklər baş verdi. Dövrün mahiy-

yətinə və zamanın ruhuna uyğun olaraq yeni pedaqoji təfəkkür və mədəniyyət 

formalaşmağa başladı. Diferensiasiyaya əsaslanan monoloji mədəniyyətdən 

fərqli olaraq, inteqrasiyaya əsaslanan dialoji mədəniyyətə üstünlük verildi. 

ABŞ-da və Avropada təhsili öyrənən, tədqiq edən cəmiyyətlər, mərkəzlər, 

beynəlxalq pedaqoji təşkilatlar yarandı. ABŞ-da və Avropada fərqli təhsil 

modelləri mövcud idi. ABŞ təhsilində praqmatizm üstünlük təşkil edirdi. Ən-

ənəvi pedaqogika tərəfdarlarından fərqli olaraq islahatçılar meydana gəldi. 

ABŞ-da eksperimental və praqmatik pedaqogika geniş yayıldı. Praqmatizm pe-

daqogikasına görə, elmin və tərbiyənin əsasını uşağın daxili səbəblərdən törə-

yən, öz-özünə əmələ gələn  maraq və tələbatları təşkil edir. Praqmatik peda-

qogikanın yaranması C.Dyui və U.Kilpatrikin adı ilə bağlıdır. U.Kilpatrikdən 

fərqli olaraq C.Dyuinin yaradıcılığı XX əsrin 20-ci illərində keçmiş İttifaqda, o 

cümlədən Azərbaycanda daha geniş yayılıb, tədqiq və təbliğ olunub. Bu da 

təbiidir. C.Dyui XX əsrdə təhsilin demokratikləşdirilməsi ilə bağlı ABŞ-da və 

Avropada aparılan islahatın əsas ideoloqlarından biri hesab olunur. O, univer-

sal təhsili cəmiyyətin demokratikləşdirilməsinin, əhalinin sosial rifahının yax-

şılaşdırılmasının vacib amili hesab edirdi. İslatçı ideyaları ilə məşhur olan 

C.Dyui şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı nəzəriyyələrin inkişsfında mühüm rol oy-

nadı. Şəxsiyyətin inkişafında irsi qabiliyyətin önə çəkilməsi ilə bağlı ideyalar 

onun nəzəri fikirlərinin formalaşmasına əsaslı təsir göstərdi. Uşaq psixologiya-

sını dərindən öyrənmək  və  buna uyğun olaraq onun tərbiyəsinin məzmununu 
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müəyyənləşdirmək zərurəti yaranmışdı. Tədqiqatçılar uşağın davranışını öy-

rənmək məqsədilə onun psixi, fizioloji keyfiyyətlərini öyrənməyə, sosiologiya-

nın elmi nailiyyətlərindən istifadə etməyə başladılar. C.Dyui deyirdi ki, tərbiyə 

irsiyyətə əsaslanmalı, uşağın marağını və əməli təcrübəsini  çıxış nöqtəsi kimi 

götürməlidir. Uşaq hər bir şeyin dayaq nöqtəsi, mərkəzi və sonudur. Onun in-

kişafını mütləq nəzərə almaq lazımdır, çünki o tərbiyənin meyarıdır. Ensiklo-

pedist alim C.Dyuinin bu ideyaları uşağın şəxsiyyət kimi formalaşmasına yeni 

yanaşma olduğundan rəğbətlə  qarşılandı. Onun təcrübəsindən yararlanmaq 

məqsədi ilə o, Meksika, Türkiyə, Çin,  Yaponiya və SSRİ-yə dəvət olundu. 

C.Dyui çox məhsuldar tədqiqatçı alim idi. 

       XX əsrin 20-ci illərində Azərbaycanda C.Dyuinin pedaqoji irsi ilə bağlı 

sistemli və fundamental araşdırma B.B.Komarovskinin adı ilə bağlıdır. B.B. 

Komarovski C.Dyui yaradıcılığına yüksək qiymət verib, onun elmi-pedaqoji 

irsini professionallıqla tədqiq edərək  keçmiş İttifaq səviyyəsində təqdir olunan 

ən mükəmməl iki monoqrafiya yazıb. O, C.Dyui ilə 1927-ci ilə “Dyui pedaqo-

jisinin fəlsəfi əsasları” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdi. 

Bundan bir il əvvəl onun Azərbaycan Dövlət Universitetinin “Xəbərləri”nin 

(“İctimai elmlər” seriyası) 8-10 cildində “Философские предпосылки педа-

гогики Д.Дьюи” (1926) əsəri nəşr olunmuşdu. B.B.Komarovski C.Dyuinin  

şəxsiyyətindən bəhs edərkən onun həyat və yaradıcılığının öyrənilməməsini, 

bioqrafiyasının  yazılmamasını bildirir və onunla  bağlı Edmont  Slosomun hə-

cmcə o qədər də böyük olmayan məqaləsinin adını çəkir. C.Dyuinin tərcüme-

yi-halı ilə bağlı geniş oçerklərin olmaması səbəbindən rus tədqiqatçılarının 

çətin vəziyyətdə qaldığını bildirir. C.Dyuinin pedaqoji irsini araşdırmağı 

qarşısına məqsəd qoyan B.B.Komarovski E.Slosomun Bostonda nəşr olunan 

“Six major Prophets” (1917) məqaləsinə və C.Dyuinin öz əsərlərinə istinadən 

onun bioqrafiyasını şərh edir. Onun yaradıcılığını şəxsi həyatının və pedaqoji 

fəaliyyətinin kontekstində təhlil edir. Sonralar bu məsələyə o, yenidən qayıdır 

və “Современные педагогические течения” kitabının əlavələr hissəsində 

C.Dyuinin bioqrafiyasını verir. B.B.Komarovskinin C.Dyuinin bioqrafiyası ilə 

bağlı araşdırmaları mükəmməlliyi və tamlığı ilə seçilir. Onun tədqiqatları elə 

bir vaxta təsadüf edir ki, həmin dövrdə C.Dyui SSRİ-nin dostu idi və onun 

ideyaları burada geniş şəkildə təbliğ olunurdu. Təhsil layihələrində  onun 

ideyaları aparıcı  istiqamət təşkil edirdi. 30-cu illərin əvvəllərində SSRİ-də 

C.Dyuinin nəzəri fikirlərindən istifadəyə qadağa qoyuldu,  onun pedaqoji 

ideyaları tədqiqatlardan təcrid edildi və bununla da onun bioqrafiyasının 

yazılmasına son qoyuldu. 20-ci illərin ikinci yarısında rus və ukrain alimlərinin 

C.Dyui ilə bağlı apardıqları araşdırmaların fövqündə B.B.Komarovskinin  sis-

temli araşdırmaları durur. Müasir dövrdə də Moskva alimlərinin C.Dyui ilə 

bağlı yazılarının əsas mənbəsini B.B.Komarovskinin tədqiqatları tutur. O, 

C.Dyuinin   şəxsiyyəti və mühiti ilə bağlı maraqlı fikirlərin müəllifidir. Əsərin 

ilk fəslində C.Dyuinin həyatı və pedaqoji fəaliyyətinin mühüm  məqamları 

təhlil olunur. İkinci fəsil problemin tarixşünaslığına həsr olunub. B.B.Komar-

ovski C.Dyunin yaradıcılığını dəyərləndirmək məqsədilə ingilis və rus dilli 

mətbuatı araşdırır, ABŞ-da, Avropada və Rusiyada onun haqqında yazılanları 
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ümumiləşdirir. Məlum olur ki, polemika xarakterli həmin yazılar həm pedaqo-

ji, həm də fəlsəfi jurnallarda nəşr olunmuşdur. İrili-xırdalı bütün məqalələri 

təhlil edən  B.B.Komarovski Kolumbiya Universitetinin professoru Şneyderin 

C.Dyui ilə bağlı araşdırmaları üzərində geniş dayanır. Məlum olur ki, Şneyder 

C.Dyuinin 1915-ci ilə qədər olan dövrdə elmi-pedaqoji və fəlsəfi yaradıcılığını 

araşdırmış, onun 210 əsərini (pedaqogikaya, fəlsəfəyə, məntiqə, qnoseologiya-

ya ilə bağlı) təhlil etmişdir (4, s. 106). C.Dyui ilə bağlı ingilis dilli ədəbiy-

yatdakı istiqamətlər  rus mətbuatında da bu və ya digər şəkildə təkrar olunur. 

Rus alimlərinin C.Dyui haqqında çox az yazdıqlarını bidirən B.B.Komarovski  

mövcud tədqiqatları 2 qrupda cəmləşdirir:1) C.Dyuinin pedaqoji təlimləri; 2) 

C.Dyuinin fəlsəfi baxışları. O, C.Dyuinin pedaqoji ideyalarını (təlimlərini) 

təhlil edərkən Pinkeviç, Blonski, Lunaçarski və  Sokolovun adını çəkir. Onun 

fəlsəfi baxışları ilə bağlı Yakovenko, Blonski, Mokievski, Berman, Frank, Va-

silyev və Deborinin yazdıqlarını bildirir və Blonskinin “Müasir fəlsəfə” 

(1922), Frankın “Praqmatizm qnoseoloji təlim kimi” (1913), Yakavenkonun 

“Müasir amerikan fəlsəfəsi” (1913), Y.Bermanın “Praqmatizmin mahiyyəti” 

(1911) əsərlərini qısa təhlil edir. Həm xaricdə, həm də Rusiyada aparılan təd-

qiqatların C.Dyui irsini öyrənilməsi sahəsində bir təşəbbüs olduğunu bildirir.  

Üçüncü fəsil “C.Dyui yaradıcılığının inkişafının əsas mərhələləri” adla-

nır. Bu fəsildə B.B.Komarovski C.Dyuinin yaradıcılığının inkişafını 3 mərhə-

ləyə bölür və hər birinin xarakterik xüsusiyyətlərini təhlil edir:1) Miçiqan mər-

hələsi (1879-1894) 2) Çikaqo mərhələsi (1894-1905); 3) Kolimbiya mərhələsi 

(1905-ci ildən sonra).   

       C.Dyuinin praqmatik konsepsiyasının inkişafını B.B.Komarovski ameri-

kan və Avropa fəlsəfi-pedaqoji konsepsiyası  fonunda təhlil edir. Burada o, 

yeni yaranan üç elmi məktəbin adını çəkir:1) praqmatizm (V.Ceyms, C.Dyui, 

F.K.Şiller); 2) naturalistik idealizm (Pirs, Santayan); 3) yeni realizm (Holt, 

Monteqo,Spoldinq). C.Dyuinin praqmatizmlə bağlı ideyalarını V.Ceymsin, 

F.K.Şillerin, Holtun yaradıcılığı ilə müqayisəli şəkildə təqdim edir və bu ide-

yaların mükəmməlliyini önə çəkir. Praqmatizmi gələcəyin fəlsəfəsi kimi 

təqdim edən filosofların fikirlərini təqdir etməklə yanaşı, həmin dövrdə praq-

matizmin əleyhinə olan, onun nöqsanlarını üzə çıxaran tədqiqatçıların  fikirlə-

rinə də hörmətlə yanaşır. Praqmatizm nəzəriyyəsi ilə bağlı deyilən  nöqsanları 

aşağıdakı kimi ümumiləşdirir: 

- praqmatizm nəzəriyyəsində  qeyri-adi heç nə yoxdur; 

- o bilikərin rolunu məhdudlaşdırır, praktikaya daha çox üstünlük verdiyindən 

nəzəri ideyalara inkar edir; 

-praqmatizm solipizmə -subyektiv idealizmə (fərdi şüura üstünlük verən) gətib 

çıxarır; 

-praqmatizm fideizmə (materialistlərin fikrinə görə) aparır, idealistlərin 

fikrincə, o gizli  ateizmdir: 

-praqmatizm mütləq həqiqəti inkar etməklə, belə olanda həqiqətlə bağlı öz 

nəzəriyyəsini də itirmiş olur; 

        Praqmatizm nəzəriyyəsinin yaranması fəlsəfi elmlər sistemində ciddi 

islahatlara səbəb oldu. B.B.Komarovski C.Dyuinin və müasirlərinin tədqiqatla-
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rı fonunda fəlsəfi konsepsiyanın dəyişməsinə təsir göstərən amilləri geniş təhlil 

edir, fəlsəfi ideyaların təkmilləşdirilməsində tarixi amillərin, əql və təcrübə, 

real və idealla bağlı yeni konsepsiyaların rolunu önə çəkir. O, fəlsəfədəki 

dəyişikliklərlə kifayətlənmir, praqmatizmin məntiq, etika və sosial fəlsəfədə də 

köklü dəyişikliklərə səbəb olmasını əsaslandırır. Həmin dəyişiklərin mahiyyəti 

və xarakterini  əhatəli şəkildə izah edir.  

       C.Dyuinin praqmatizm nəzəriyyəsinin inkişafına verdiyi töhfələri ümumi-

ləşdirən B.B.Komarovski onun fəlsəfi metodlarla bağlı fikirlərinə də geniş yer 

ayırır. Onun fəlsəfi konsepsiyasında iki əsas xətti-aktivizm (insanın həyatının 

və fikirlərinin əsas reallığının təsirdən, iş və fəaliyyətlərdən ibarət olduğunu 

irəli sürən nəzəriyyə) və emrizmi (hissi təcrübənin insana dünyanın həqiqi 

mənzərəsini verdiyini iddi edən nəzəriyyə) önə çəkir. B.B.Komarovski       

C.Dyuinin fəlsəfi konsepsiyasındakı aktivizmin üç xarakerini  qeyd edir:1) 

biopsixoloji; 2) qnoseoloji; 3) sosial-etik (4, s. 153). Aktivizmin inkişaf tarixini 

şərh edən müəllif onun psixoloji, metafizik və məntiqi aspektlərinə xüsusi 

diqqət yetirir. C.Dyui yaradıcılığı həm müasirlərinin, həm də özündən sonra 

gələnlərin fəlsəfi-pedaqoji yaradıcılığına, yeni  fəlsəfi və pedaqoji təlimlərin 

yaradılmasına güclü təsir göstərib. Onun yaradıcılığına isə Bekonun fəlsəfi və 

pedaqoji ideyaları mühüm təsir göstərib. Bekon elmi həqiqətlərə üstünlük 

verirdi. "Elm-qüvvədir", " Bilik - özü-özlüyündə qüvvədir" aforistik ifadələri 

ona məxsusdur. Həmin dövrdə bu fikirlərin çox böyük əhəmiyyəti var idi. 

Çünki həmin vaxtlar elmi həqiqətlərə qarşı hücumlar böyük idi. C.Dyui onun 

"Təcrübələr" və "Yeni orqanon" adlı əsərinə müraciət etmişdir. Allah, ruh və 

insan Bekonun fəlsəfi konsepsiyasının əsasında durur. Onun, fikrincə, Allah və 

ruh dərkedilməzdir. O, dərketmənin iki halını (ədalət və pisliyin dərk edilməsi; 

mühitin dərk edilməsi) fərqləndirirdi. B.B.Komarovski hər iki filosofun elmin 

məqsəd və funksiyaları ilə bağlı baxışlarının eyni olması qənaətinə gəlir. Həm 

Bekon, həm də C.Dyui elmin praktik və nəzəri aspektlərinə eyni dərəcədə 

dəyər verirdi. B.B.Komarobski C.Dyuinin “Reconstruction in Philosophy” 

(1920), “Experience and  Nature” (1925) əsərlərini təhlil edərkən onun empi-

rizmlə, təcrübə ilə bağlı  fikirlərini təhlil edir, onun təcrübə ilə bağlı təliminin 

üç əsas mərhələsini fərqləndirir:1) təcrübənin psixoloji interpretasiyası (daha 

çox Miçiqandakı fəaliyyəti ilə bağlıdır); 2) təcrübənin bioloji interpretasiyası 

(daha çox  Çikaqodakı fəaliyyəti ilə bağlıdır); 3) təcrübənin sosial-psixoloji 

nəzəriyyəsi (C.Dyuinin fəaliyyətinin son dövrünə təsadüf edir) (4, s. 161). 

Əsərin IV fəsli C.Dyuinin sosil-psixoloji görüşlərinin təhlilinə həsr olunub. 

B.B.Komarovski əvvəlcə C.Dyuinin biheviorizmə münasibətini şərh edir. 

C.Dyui bihevioristlər kimi, psixologiya elminin vəzifələrini aşağıdakı kimi 

müəyyənləşdirirdi: psixologiya insan  davranışını öyrənməlidir; psixologiya 

obyektiv metodlardan istifadə etməlidir; psixoloji faktların izahında fiziologi-

yanın imkanlarından istifadə etməlidir; təcrübənin  necə toplanmasının dəqiq 

təsvir etməlidir.   

İnsan fəaliyyətini öyrənən bütün elmlərin onun davranışını öyrənməli 

olduğunu bildirən B.B.Komarovski  adət və ənənə, davranışda impusun rolu ilə 

də bağlı geniş məlumat verir.    
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      Əsərin V fəsli C.Dyuinin sosial fəlsəfi ideyalarının şərhinə həsr edilib. Bu-

rada əvvəlcə XIX əsrin axırlarında əxlaqi-etik nəzəriyyələrin böhran keçirmə-

sinin səbəbləri açıqlanır, filosofların etika ilə bağlı nəzəriyyələri təhlil edilir, 

sonra C.Dyuinin etika ilə bağlı fikirləri araşdırılır. Onun  etika ilə bağlı idea-

listlərin və materialistlərin konsepsiyalarına münasibətini öyrənən  B.B.Koma-

rovski C.Dyuinin etika ilə bağlı ideyalarında aşağıdakı istiqamətləri  araşdı-

rır:1) dəyər nəzəriyyəsi; 2) iradə azadlığı; 3) pessimizm və optimizm; 4) Allah  

haqqında təlim (4, s. 198). 

Problemin nəzəri məsələlərinə toxunan B.B.Komarovski həm də tarixi 

məsələləri araşdırır və etikanın inkişaf tarixi ilə bağlı maraqlı ümumiləşdirmə-

lər aparır. C.Dyuinin əxlaq nəzəriyyəsinin təsnifatı ilə bağlı fikirləri amerikan 

və ingilis filosoflarının tədqiqatları fonunda öyrənir. Əsərin sonunda istifadə 

edilən ədəbiyyat siyahısı ilə yanaşı, C.Dyuinin əsərlərinin zəngin biblioqrafi-

yası verilmişdir.  

      C.Dyuinin fəlsəfi -pedaqoji irsini öyrənmək  baxımında B.B.Komarovski-

nin  “Müasir pedaqoji cərəyanlar” monoqrafiyası mühüm əhəmiyyət daşıyır. 

Əsər çoxcildlik kimi nəzərdə tutulsa da yalnız onun I cildi nəşr olunub. Birinci 

cild Con Dyuinin tərbiyə fəlsəfəsinin Amerika pedaqogika tarixi ilə əlaqədə 

təhlilinə həsr olunub. Əsər 1930-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin 

Pedaqoji fakültəsinin Elmi əsərlərinin (“İctimai elmlər” seriyası)  XV çildində 

çap edilib.  

     “Müasir pedaqoji cərəyanlar” monoqrafiyası  “Ön söz”, yeddi fəsil, əlavələr 

və ədəbiyyat siyahısından ibarət olmaqla 278 səhifəni əhatə edir. B.B.Koma-

rovski “Ön söz”də yazırdı ki, bizim yeni yaranan elmimiz  xarici ölkələrdə  pe-

daqoji prosesin öyrənilməsi ilə bağlı zəngin faktik materialı inkar edə bilməz. 

Orijinal pedaqoji sistem yaratmaq üçün həmin irsdən istifadə etməliyik. Praq-

matik pedaqogikanın nəzəri əsaslarını işləyən C.Dyuinin yaradıcılığı mühüm 

əhəmiyyət kəsb  edir. Digər nəzəriyyələrlə müqayisədə praqmatizm və onun 

müəllifi C.Dyiu başqa ölkələrdə də çox məşhurdur. Bu əsərdə onun fəlsəfi fi-

kirlərini şərh edərkən praqmatizm nəzəriyyəsi üzərində geniş dayanmayaca-

ğam” (6, s. 9). Bunun da əsas  səbəbini o, 1927-ci ildə  Azərbaycan Dövlət 

Universitetidə müdafiə etdiyi  “Dyui pedaqogikasının fəlsəfi əsasları” adlı dok-

torluq dissertasiyasında və onun materialları əsasında nəşr etdirdiyi monoqrafi-

yada  (6)  kifayət  qədər məlumat  verməsi ilə izah edr. O, C.Dyui haqqında ya-

zırdı: “Fəlsəfi təfəkkürün elə bir sahəsi yoxdur ki, Dyui həmin sahəyə qiymətli 

töhfə verməsin. O, məntiq və qnoseologiya, pedaqogika və psixologiya, etika 

və estetika, sosial fəlsəfə sahəsində qüdrətli tədqiqatçılardan biridir. Dyui –

ümumbəşəri ideyaların sınanmış dostudur, o, sözün həqiqi mənasında huma-

nistdir” (6, s. 8). Görkəmli amerikan pedaqoqu C.Dyuinin tərbiyə fəlsəfəsinin 

Amerika pedaqogika tarixi ilə vəhdətdə şərhi əsərin ana xəttini təşkil edir.  

       Kitabın “XX əsrin əvvəllərində ABŞ-da pedaqoji prosesin nəzəriyyəsi və 

praktikasına təsir edən sosial-tarixi amillər” adlı birinci fəslində XX əsrin 

əvvəllərində amerikan elmi-pedaqoji fikrinin inkişafına sosial-iqtisadi və siyasi 

amillərin təsiri müəyyənləşdirilir,  şəhərlərin sayının artması, əhalinin iqtisadi 

potensialının güclənməsi, kənd təsərrüfatının inkişafı, maliyyə oliqarxiyasının 
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genişlənməsi, imperializmin inkişafı və sinfi mübarizənin kəskinləşməsi, miq-

rasiya və irqçilik, demokratiya və tərbiyə, kilsə və məktəb problemləri, sənaye-

ləşmənin amerikan pedaqogikasına təsiri, tərbiyə sisteminin inkişafının əsas 

təmayülləri və Amerika məktəblərinin inkişafının əsas mərhələləri araşdırılır. 

B.B.Komarovski amerikan pedaqoji fikrinin formalaşmasını aşağıdakı amil-

lərin təsiri altında baş verdiyini əsaslandırırdı: sosial-siyasi vəziyyət; sənaye-

nin, kənd təsərrüfatının və şəhər mədəniyyətinin inkişafı; sinifi mübarizənin, 

imperializmin və irqçilik probleminin genişlənməsi;  imiqrasiya, müharibə və 

texnikanın təsiri. 

Kitabın ikinci fəslində Amerikada elmi-pedaqoj nəzəriyyənin əsas müddə-

aları Avropa pedaqogikasının inkişafı ilə əlaqədə nəzərdən keçirilir. Əvvəlcə, 

XIX əsrdə Avropada pedaqogika elminin vəziyyəti açıqlanır, alman fəlsəfi-pe-

daqoji nəzəriyyələrinin Amerika pedaqoji elminə təsir mexanizmi üzə çıxarılır, 

XIX əsrin sonunda Avropa pedaqogikasında mövcud olan üç pedaqoji is-

tiqamət -spekulyativ- fəlsəfi, empirik- pozitiv, marksist (6, s. 27) təhlil olunur.  

Amerikada elmi-pedaqoj nəzəriyyənin əsas müddəalarını Avropa peda-

qogikasının inkişafı ilə əlaqəlı şəkildə nəzərdən keçirən  B.B.Komarovski elmi  

araşdırmalarda irəli sürülən ideyaları aşağıdakı kimi ümumiləşdirir: tərbiyə 

prosesinin empirik (təcrübəyə əsaslanan) istiqamətdə  öyrənilməsinin vacibliyi; 

eksperiment metodunun müəyyən məsələlərin həllində səmərəliliyi; pedaqogi-

kanın yalnız empirik araşdırma əsasında formalaşdırılmasının uğursuzluğu. 

Con Dyuinin tərbiyə fəlsəfəsi ilə bağlı fikirləri kitabın üçüncüfəslində  

araşdırılır. Burada tərbiyənin sosial funksiyası, mühitin (məktəb mütəşəkkil 

mühit kimi) və irsiyyətin tərbiyədə rolu öyrənilir. C.Dyui tərbiyəni həyatda 

sosial fasiləsizliyin əsas vasitəsi hesab edirdi. B.B.Komarovski C.Dyuinin 

tərbiyə nəzəriyyəsini təhlil edərkən  onun təlqin, böyümə və  inkişaf, adət, 

hazırlıq və inkişaf, tərbiyənin mütərəqqi və qeyri-mütərəqi xarakteri ilə bağlı 

fikirlərini ümumiləşdirməklə yanaşı, həm də  onun J.J.Russonun təbii inkişafla  

bağlı ideyalarına münasibətini də tədqiqat predmetinə çevirir. Fəsildə 

C.Dyuinin tərbiyə nəzəriyyəsinin formalaşmasına onun psixoloji və sosial  

konsepsiyasının təsiri də  üzə çıxarılır.  

Kitabın IV fəsli “Sosial tərbiyənin psixoloji əsasları” adlanır. Burada 

C.Dyuinin  yaratdığı əmək məktəblərinin bioloji-psixoloji və sosial əsaslarının 

öyrənilməsinə geniş yer verilir, uşaqların təbii təbiətinə, onlarda xarakterin 

formalaşmasında intellektual, emosional və əmək tərbiyəsinin roluna, pedaqoji 

prosesdə maraq və diqqətin vəhdəti məsələsinə xüsusi diqqət yetirilir. C.Dyui-

nin maraq anlayışı ilə bağlı fikirlərini ümumiləşdirməyə çalışan  B.B.Koma-

rovski əvvəlcə maraqla bağlı Herbartın, Cemsin fəlsəfi, etik və psixoloji 

yanaşmalarını izah edir. Sonra C.Dyuinin  maraq haqqında təlimini şərh edir. 

Kitabın beşinci fəslində  tərbiyəedici sosiologiya, onun inkişaf istiqamətləri 

(nəzəri, pozitivist, marksist), Dyuinin sosial pedaqoji görüşlərinin təşəkkülü, 

pedaqoji prosesin vahidliyi və bütövlüyü, əxlaq tərbiyəsinin əsas amilləri, 

məktəb və həyat problemi təhlil olunur, məktəb sosial mərkəz və sosial 

islahatların əsas silahı kimi nəzərdən keçirilir. “Əmək məktəbinin strukturu və 

məzmunu” adlı VI fəsildə Çikaqo Universitetində Dyuinin rəhbərliyi ilə 



 

 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019 № 3 
  

 

 

 

 

 

259 

yaradılmış eksperimental məktəbdə əmək tərbiyəsinin prinsipləri, məzmunu, 

ona rəhbərliyin təkmilləşdirilməsi, fəlsəfənin inteqrasiyası məsələləri araşdırı-

lır. B.B.Komarovski həmin tip tədris müəssisələrində təhsilin məzmununu 

səciyyələndirmək məqsədilə C.Dyuinin yaratdığı məktəbin nəzdindəki uşaq 

bağçasının fəaliyyətini təhlil edir, orada uşaqların tərbiyəsinin təşkili xüsusiy-

yətlərinə və məzmununa aydınlıq gətirir. Elementar məktəblərdə (təhsil 8 illik 

idi) təhsilin məzmununu şərh etmək məqsədilə C.Dyuinin Çikaqo Universiteti-

nin  nəzdində təşkil etdiyi ibtidai məktəbin strukturunu, fəaliyyət istiqamətləri-

ni, tədrisin təşkilini və təhsilin məzmununu  təhlil edir. C.Dyuinin əmək mək-

təbi ilə bağlı ideyalarını və praktik fəaliyyətini şərh edən B.B.Komarovskinin 

fikrincə: C.Dyui əmək məktəbinin biopsixoloji əsaslarını müəyyənləşdirib; 

uşaqlığın funksiyasını və yaş dövrlərinin klassifikasıyasını verib; tərbiyənin 

məqsədini müəyyənləşdirib; tərbiyəvi situasiyanın vahidliyini əsaslandırıb; 

məktəbin politexnik və peşə istiqamətini müəyyənləşdirib. 

Kitabın VII fəsli “C.Dyui didaktikasının fəlsəfi əsasları” adlanır. 

B.B.Komarovski öncə rasionalizm və empirizm arasındakı ideoloji mübarizəyə 

toxunur və onun pedaqogikaya təsirini nəzərdən keçirir.C.Dyui ayrı-ayrılıqda 

həm rasionalizmi, həm də empirizmi tənqid edirdi. O, hər iki metodun sintezini 

vacib hesab edirdi. C.Dyuinin didaktik fikirlərini B.B.Komarovski C.İ.Qes-

senin araşdırmarı əsasında təhlil edir və çox maraqlı  sxem əsasında  müxtəlif 

baxışları müqayisə edir. Empirizmə, rasionalizmə və kritisizmə görə didaktik 

fikirlərin (təhsilin məqsədi, məktəb proqramları, dərslik, müəllimin fəaliyyəti, 

dəyərləndirmə) məzmununa aydınlıq gətirir. Dyui didaktikasının fəlsəfi əsasla-

rı zəngin nəzəri konsepsiya və elmi fikirlər fonunda tədqiq olunur, mahiyyəti, 

əhəmiyyəti dövrün tələbləri səviyyəsində şərh edilir.   

Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki,  B.B.Komarovskinin  C.Dyuinin 

fəlsəfi-pedaqoj, psixoloji və didaktik irsi ilə bağlı araşdırmaları XX əsrin 20-

30-cu illərində  nəinki Azərbaycanda, həm də RSFSR-də tanınmış pedaqoq-

alimlər tərəfindən təqdir olunmuş, elmi məxəzə, istiqamətverici mənbəyə çev-

rilmişdi. “Müasir pedaqoji cərəyanlar” monoqrafiyasının “Əlavələr” hissəsi C. 

Dyuinin bioqrafiyasına və biblioqrafiyasına həsr olunmuşdur. Burada C.Dyui 

ilə bağlı xeyli yeni məlumatlar verilmişdir. B.B.Komarovskinin C.Dyui ilə 

bağlı ilk monoqrafiyası nəşr olunanda o, SSRİ-də olmamışdı. “Müasir pedaqoji 

cərəyanlar” monoqrafiyası çap olunanda C.Dyuinin SSRİ-də olmasından iki il 

keçirdi və o, yalnız filosof, pedaqoq və sosioloqlar tərəfindən deyil, həm də 

məktəb müəllimləri tərəfindən artıq yaxşı tanınırdı.Təhsillə bağlı ideyaları 

məktəb təcrübəsində geniş yayımışdı. 1928-ci ilin mayında SSRİ-də olan 

C.Dyuinin həmin ilin noyabr-dekabr aylarında “The New Republic” jurnalında 

səyahətinin nəticələri ilə bağlı 6 məqaləsi nəşr olunur. Məqalələrdə Moskva və 

Leninqraddakı muzeylərdən, mədəni-maarif müəssisələrinin inkişafından, qısa 

bir vaxtda iqtisadiyyatın inkişafında kooperativlərin rolundan, məktəb şəbəkə-

sinin genişlənməsindən bəhs edir. Və belə nəticəyə gəlir ki, SSRİ-də insan 

davranışının dəyişdirilməsi ilə bağlı çox böyük psixoloji eksperiment aparılır. 

Onlarla münasibət qurmaq bəşəriyyətə qarşı cinayətə bərabərdir. 
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B.B.Komarovski  və onun həmfikirləri 30-cu illərdən sonra C.Dyuinin 

əsərlərində təhsillə bağlı marksizm və  leninizm təliminin təsirlərini axtarsalara 

da, onu sosializmi dərk edə bilməməsində ittiham etsələr də 70 illik tarix 

göstərdi  ki, bu yanaşma doğru deyilmiş. 
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РЕЗЮМЕ 

РОЙЯ ДЖАФАРЛИ 

РОЛЬ ПРОФ. Б. КОМАРОВСКОГО В ИЗУЧЕНИИ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ДЖ. ДЬЮИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

        Дьюи считается одним из основных идеологов реформы США и Европы в XX веке 

в сфере демократизации образования. Систематическое исследование педагогического 

наследия Дж. Дьюи в Азербайджане связано с именем Б.Б.Комаровского. В 1927 году Б. 

Комаровский защитил докторскую диссертацию на тему «Философские основы педаго-

гики Д.Дьюи». Он опубликовал 2 монографии о Д.Дьюи: «Философская предпосылки 

педагогики Д. Дьюи» (1926) и «Современные педагогические течения. Философия 

воспитания Д.Дьюи в связи с историей Американской педагогики» (1930). В статье 

рассматриваются заслуги профессора Б.Б.Комаровского в изучении и популяризации 

педагогического наследия Джона Дьюи в Азербайджане. 

Ключевые слова: Б.Б.Комаровский, Дж.Дюи, педагогическое наследие, 

традиционная педагогика, экспериментальная педагогика 
 

SUMMARY 

ROYA JAFARLI 

THE ROLE OF PROF. B. KOMAROVSKY IN THE STUDY AND 

POPULARIZATION OF THE PEDAGOGICAL HERITAGE OF J. DEWEY IN 

AZERBAIJAN 

Dewey is considered one of the main ideologists of the reform of the USA and 

Europe in the XX century in the field of democratization of education. A systematic study of 

the pedagogical heritage of J. Dewey in Azerbaijan is connected with the name of B. B. 

Komarovsky. In 1927, B. Komarovsky defended his doctoral dissertation on the topic 

"Philosophical Foundations of Pedagogy D. Dewey." He published 2 monographs about D. 

Dewey: “Philosophical Prerequisites for Pedagogy D. Dewey” (1926) and “Modern 

Pedagogical Trends. Philosophy of education D. Dewey in connection with the history of 

American pedagogy "(1930). The article discusses the services of Professor B. B. Komarovsky 

in the study and popularization of the educational heritage of John Dewey in Azerbaijan. 

Key words: B.B.Komarovsky, J.Dewey, pedagogical heritage, traditional pedagogy, 

experimental pedagogy 
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KİÇİKYAŞLI MƏKTƏBLİLƏRDƏ ƏSASLANDIRILMIŞ MÜHAKİMƏLƏR 

YÜRÜTMƏK BACARIQLARININ FORMALAŞDIRILMASI BAXIMINDAN 

MƏKTƏB TƏCRÜBƏSİNİN TƏHLİLİ 
 

İbtidai siniflərdə fənlərin tədrisi zamanı kiçikyaşlı məktəbliləri əsaslandırılmış 

mühakimələr yürütməyə və təlim prosesində onlardan istifadə etməyə alışdırmaq olar. 

Tədricən bu mühakimələrin köməyi ilə alınmış nəticələrin düzgünlüyünün yoxlanmasına və 

onlarda əsaslandırılmış mühakimələr yürütmək bacarıqlarının aşılanması və tədricən 

formalaşdırılmasına keçmək lazımdır. Məqalədə ibtidai sinif şagirdlərində alınmış nəticələrin 

düzgünlüyünə nəzarət bacarıqlarını formalaşdırmağın pedaqoji əsasını təşkil etməsi kimi 

nəzərdən keçirilir.     

Açar sözlər: mühakimə, müqayisə, “çoxdur”, “azdır” məktəb, şagird, sorğu, nəticə, 

kiçikyaşlı məktəbli, cavab  

 

Məktəb həyatına ilk qədəm qoyan uşaqlar sərbəst fikirlər söyləməyə, 

bitgin sadə cümlələr deməyə, mülahizə və mühakimələr yürütməyə, onları öz 

düşüncə tərzləri çərçivəsində əsaslandırmağa dair hansı ilkin sadə bilik və 

bacarıqlara malik olduqlarını müəyyənləşdirmək məqsədilə həm şəhər, həm də 

kənd məktəblərində kiçikyaşlı məktəblilərin məktəbə hazırlıqlarının ümumi 

səviyyəsini öyrənməyə çalışdıq. İlk öncə ən qabaqcıl 5 şəhər və kənd 

məktəblərində kiçikyaşlı məktəblilərin sadə fikirlərinin, mülahizələrinin əsas-

landırılması üzrə hazırlıqları şifahi sorğu əsasında yoxlanıldı. Sorğu aşağıdakı 

suallar əsasında keçirildi: 

1. Əvvəlcə, şagirdlərə üzərində ulduzlar əks olunmuş tablo nümayiş 

etdirildikdən sonra, belə bir sual verilir: «Bu ulduzları mən sayıram (müəllim 

ulduzları sayır, amma bilərəkdən 3-cü və 4-cü ulduzları sayılarkən buraxır). 

Mən ulduzları düzgünmü saydım?, Necə saymalı idim?» 

2. Şagirdlərə əyani olaraq iki (qırmızı və sarı) kublar çoxluğu nümayiş 

etdirilir və belə bir sual verilir: «Kim deyər hansı kublar çoxdur, qırmızı, yoxsa 

sarı?»  

Cavablar şagirdlərdən fərdi sorğu yolu ilə alınaraq həm keyfiyyətcə, 

həm də kəmiyyətcə təhlil edilmişdir. Cavabların keyfiyyət göstəriciləri onları 

dörd qrupa bölməyə imkan verdi. 
Sorğu zamanı şagirdlərin böyük əksəriyyət suallara cavab verə bilmədi, 

susmaqla kifayətləndi. Bir qrupu isə, aşağıdakı kimi səthi cavablar vermiş 

oldular: 

1. «Xeyr, düzgün saymadınız», «Ulduzların sayı səhvdir», «Düzgündür», «Siz 

düzgün saydınız» və s.  

 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 13.09.2019, qəbul edilib: 02.10.2019 
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2. «Qırmızı kublar çoxdur», «Hə, çoxdur», «Xeyr, qırmızı kublar az, 

sarı kublar çoxdur», «Burada qırmızı kublar çoxdur» və s. 

Göründüyü kimi, kiçikyaşlılar bitgin formada olmasa da, lakin müəy-

yən fikirlər söyləyir. Lakin onların heç biri verdikləri cavabların nə düzgünlü-

yünə, nə də həmin düzgünlüyün izahına, əsaslandırılmasına əhəmiyyət belə 

vermir. Onlar 1-ci sualın cavabında ulduzların sayı «düzgündür» və ya «səhv-

dir» cavabını verməklə, 2-ci sualın cavabında isə qırmızı kubların sarı kublara  

nisbətən çox olmasını sadəcə olaraq ya təsdiq, ya da inkar etməklə kifayətlə-

nirlər. Bu onu göstərir ki, belə şagirdlər öz mülahizə və fikirlərinin inandırıcı 

olmasına, mühakimələrinin əsaslandırılmış şəkildə qurulmasına dair heç bir 

ilkin bilik və sadə bacarığa malik deyillər. Şagirdlərdən alınmış belə tip cavab-

lar qrupunu şərti olaraq 4-cü səviyyəli cavablar adlandırdıq. 

Sorğuda iştirak edən digər bir qrup şagirdlərdən isə aşağıdakı kimi 

cavablar alınmışdır: 

1. «Düzgün saymadınız, çünki orda 8 ulduz var», «Düzgün saymadınız, 

siz 6 ulduz dediniz», «Xeyr, orda 8 ulduz var, siz az saydınız» və s. 

2. «Qırmızı kublar çoxdur, çünki sarı kublar azdır», «Qırmızı kublar 

azdır, çünki sarı kubların sayı 5 dənədir», «Orda bir qədər çoxdur, burda bir 

qədər az. Çünki, qırmızılar çoxdur», «Qırmızılar çoxdur, çünki mən görürəm 

ki, onlar çoxdur», «Qırmızı kublar çoxdur, ona görə ki, ona görə ki, ... (şagird 

susur)...», «Qırmızı kublar çoxdur, çünki qırmızı kublar çox, sarı kublar isə 

azdır» və s.  

Bu cavablardan aydın olur ki, I sinif şagirdləri təlimə yenicə başlamala-

rına baxmayaraq, əsaslandırılmış mühakimələr yürütməyə meyllənə bilirlər. 

Şagirdlərin mühakimələri tam və dolğun olmasa da, ancaq 4-cü səviyyəli mü-

hakimələrdən fərqlənir. Belə şagirdlər mühakimələrini əsaslandırmağa təşəb-

büsdə olurlar. Ona görə də belə mühakimələri şərti olaraq 3-cü səviyyəli mü-

hakimələr adlandırılmışdır.  

Digər bir qrup şagirdlərin mühakimələri isə belə olmuşdur: 

1. «Xeyr, çünki siz 2 ulduzu saymadınız», «Düzgün olmadı, çünki siz 

sayarkən 2 ulduzu buraxdınız, başqalarını isə saydınız», «Sayarkən 2 ulduzu 

hesab etmədiniz», «Ortada 2 ulduz qaldı, deməli say səhvdir», «Xeyr, səhvdir, 

siz 8 ulduz əvəzinə 6 ulduz saydınız» və s. kimi mühakimələr. 

2.  «Qırmızı kublar çoxdur, onlar 7 dənə,  sarılar isə 5 dənədir»,  

«Qırmızı kublar çoxdur, onlar iki dənə çoxdur» və s. 

Şagirdlərin belə mühakimələri, demək olar ki, əsaslandırılmış şəkildə 

yürüdülən mühakimələrdir (verilən cavablardır).  

Bütün bunlara baxmayaraq, bu qrup şagirdlərin cavabları keyfiyyətcə 

əvvəlki hər iki qrup şagirdlərin cavablarından çox üstündür. Ona görə də bu tip 

cavablar qrupunu biz şərti olaraq 2-ci səviyyəli cavablar adlandırmışıq. 

 Sorğuda iştirak edən kiçikyaşlı məktəblilərin digər bir qrupu isə belə 

cavablar verdilər: 

1. «Müəllim, siz düz saymadınız, bütün ulduzları saymalı idiniz, amma 

2-ni saymadınız», «Düzgün saymadınız, bütün ulduzları saymaq lazım idi. Siz 
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6 ulduz saydınız, 2-ni saymadınız», «İkisini saymadınız, səhv etdiniz. Sayar-

kən bütün ulduzları saymaq  lazımdır ki, cavab düz olsun» və s.  

2.  «Qırmızı kublar çoxdur, çünki  sarı və qırmızı kubları üst-üstə 

qoysaq, görərik ki, bir sarı kub çatmır» - deyərək şagirdlərdən biri kubları üst-

üstə qoyur. Şagirdlərdən biri bu suala belə cavab verir: «Qırmızı kubları götü-

rüb, onları bir-bir sarı kubların yanına düzürük»-deyərək o, qırmızı kubların 

bir-bir götürdü və hər sarı kubun yanına bir qırmızı kub qoydu. Əməliyyatı 

başa vurduqdan sonra o, əlavə etdi: «Bir qırmızı kub artıq qaldı. Ona görə də 

biz deyirik ki, qırmızı kublar çoxdur». 

Göründüyü kimi cavabları bu qrupa daxil edilən kiçikyaşlı məktəblilə-

rin mühakimələri həm düzgün, həm bitkin, həm arqumentli, həm də yaradıcı-

dır. 1-ci suala cavabda şagirdlər əvvəlcə düzgün sayma qaydasını göstərir, 

sonra onu, müəllimin apardığı sayma əməliyyatı ilə müqayisə edərək “müəllim 

saymanı düzgün yerinə yetirmədi” fikrinin doğruluğunu əsaslandırmış oldu. 

Nəticədə, kiçikyaşlı məktəblinin apardığı mühakimə tam və düzgün əsaslandı-

rılmış mühakimə şəklinə düşür. Sorğunun ikinci sualına verilən cavablarda isə 

həmin şagirdlər əşyalar qrupu arasında qarşılıqlı birqiymətli uyğunluq yarat-

maqla müqayisə aparır və bütün prosesi sözlə müşahidə edirlər. Kiçikyaşlı 

məktəblilərin ardıcıl söylədikləri izahedici cümlələr toplusu yekun olaraq 

əsaslandırılmış mühakimələr formasında olur. Beləliklə, kiçikyaşlı məktəblilər 

2 sonlu əşyalar qrupunu əyani olaraq müqayisə edir və mühakimələrinin 

düzgünlüyünü sübut etməyə çalışırlar. Qeyd edək ki, istifadə olunan suallar I 

siniflərin riyaziyyat üzrə fənn kurikulumunun və dərsliyin məzmununa uyğun 

tərtib olunmuşdur. Deməli, son qrup şagirdlərin cavabları, o biri cavablarla 

müqayisədə keyfiyyətcə daha üstündür.  Beləliklə, sorğu prosesində kiçikyaşlı 

məktəblilərdən alınan cavabları 4 qrupa bölmüş olduq. Sorğuda iştirak edən 

300 nəfər şagirdin nəyə qadir olduğunu müəyyənləşdirmək məqsədilə onların 

verdikləri cavabları faizlə aşağıdakı cədvəldə göstərə bilərik. 

Cədvəl 
Cavablar I suala II suala 

 şəhər kənd şəhər kənd 

I 14 (6,7%) 5 (5,6%) 14 (6,7%) 4 (4,4%) 

II 28 (13,3%) 11 (12,2%) 30 (14,3%) 12 (13,3%) 

III 73 (34,8 %) 30 (33,3%) 79 (37,6%) 33 (36,7%) 

IV 95 (45,2%) 44 (48,9%) 87 (41,4%) 41 (45,5%) 

Şagirdlərin sayı 210 90 210 90 

 Cədvəldən görünür ki, şəhər məktəbi şagirdlərinin 3-cü və 4-cü səviy-

yəli cavabları I sual üçün 80% (45,2+34,8=80%), II sual üçün 79% (41,4+ 37,6 

=79,0%),  kənd məktəblərində isə şagirdlərin  III və IV səviyyəli cavabları I 

sual üçün 82,2% (48,9+33,3=82,2%), II sual üçün isə 82,2% (45,5+ 36,7= 

82,2%) təşkil edir. Deməli, şəhər məktəbi şagirdlərinin III və IV səviyyəli 

cavabları orta hesabla 79,5% ((80,0+79,0):2=795%), kənd məktəbi şagirdləri-

nin cavabları  isə 82,2% ((82,2+82,2):2=82,2%) təşkil edir. Deməli, bu onu 

göstərir ki, respublikamızda I sinfə qədəm qoyan uşaqların 80,9%-i ((79,5+ 
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82,2):2=80,9%) əsaslandırılmış mühakimələr yürütmək bacarıqlarının formalş-

dırılması üçün heç bir ilkin bilik və bacarıqlara malik deyillər.  

Yenə də həmin cədvəldən görünür ki, şagirdlərdən alınan I və II səviy-

yəli cavablar azlıq təşkil edir. Şəhər məktəblərində şagirdlərin I suala 20,0%-i 

(13,3+6,7=20,0%), kənd məktəblərində isə 17,8%-i (12,2+5,6=17,8); II suala 

isə şəhər məktəblərində uşaqların 21,0%-i (14,3+6,7=21,0), kənd məktəblərin-

də isə 17,7%-i (13,3+4,4=17,7%) I və II səviyyəli cavablar verir. Orta hesabla 

şəhər məktəbi şagirdlərinin 20,5%-i ((20,0+21,0):2=20,5%), kənd məktəbi 

şagirdlərinin isə 17,8%-i ((17,8+17,7):2=17,8%) suallara I və II səviyyəli 

cavablar vermişlər. Deməli, I sinfin başlanğıcında şagirdlərin yalnız 19,2%-i 

((20,5+17,8):2=19,2) fənnin məzmunu çərçivəsində əsaslandırılmış mühaki-

mələr yürütmək və sadə mülahizələrinin düzgünlüyünü əsaslandırmaq bacarı-

ğına malikdirlər. 

Deyilənlərdən belə bir ümumi nəticə çıxarmaq olar: ilk dəfə məktəbə 

qədəm qoyan kiçikyaşlı məktəblilərin 80,8% sadə fikir və mülahizələrinin, əqli 

nəticələrinin doğruluğunu, onun düzgünlüyünü əsaslandırmağa dair sadə bilik 

və bacarıqlara malik deyillər, ancaq az bir qismi, 19,1% bu bacarıqlara malik 

olurlar. 

Respublikamızın səhər və kənd məktəblərində ibtidai sinif şagirdlərinin 

fikir və mülahizələrinin düzgünlüyünü əsaslandırmağa, düzgün mühakimələr 

yürütməyə dair bilik və bacarıqlarını müəyyənləşdirmək məqsədilə 36 müəlli-

min dərsi dinlənilmiş və 600-ə qədər I-IV sinif şagirdinin fəaliyyəti üzərində 

müşahidələr aparılmışdır. Müşahidələrdən aydın olur ki, sinif müəllimlərinin 

az bir qismi yalnız riyaziyyat dərslərində şagirdlərin aldıqları sadə riyazi nəti-

cələrin doğruluğunu yoxlatmağa, mühakimələrinin düzgün və əsaslandırılmış, 

inandırıcı olmalarına səy göstərirlər. Bunlara da hərdən bir təsadüf olunur. 

Məsələn, «çoxdur», «azdır» və «bərabərdir» münasibətlərinin öyrədilməsi ilk 

onluqdakı ədədlərin (düzünə və tərsinə)  sayılması tələbi və sonra birrəqəmli 

ədədlərin müqayisəsi ilə başlayır. 

- Uşaqlar, bir alma çoxdur yoxsa iki alma (İki). Bəs hansı azdır? (Bir). 

Üç göbələk çoxdur, yoxsa iki göbələk (Üç) və s.  

Daha sonra müəllim uşaqlardan tələb edir ki, düzüm lövhəsinin yuxarı 

cərgəsinə üç qırmızı fincan, aşağı cərgəinə isə iki göy fincan qoysun. Bundan 

sonra müəllim yuxarı və aşağı cərgələrə düzülmüş fincanların miqdarca 

müqayisəsinə keçir: 

- Uşaqlar, hansı fincanlar çoxdur? (Qırmızılar). Nəyə görə qırmızılar 

çoxdur-dediniz? (Ona görə ki, qırmızı fincanların sayı üç, göylər isə ikidir. Üç 

ikidən çoxdur. Deməli, qırmızı fincanlar göylərdən çoxdur). 

Digər əşyalar qrupunun müqayisəsi də analoji qaydada aparılır. 

Göründüyü kimi, burada əşyalar çoxluğunun müqayisəsi, onların miq-

darının, yəni birrəqəmli ədədlərin müqayisəsi əsasında aparılır və mühakimə-

nin əsaslandırılmış şəkildə qurulmasında ədədlərin müqayisəsinə istinad olu-

nur.  Göründüyü kimi, riyaziyyat üzrə ilk dərslərindən başlayaraq müəllim iki 

sonlu əşyalar qrupunu onların sayını göstərən ədədlərin müqayisəsi (böyük və 

ya kiçikliyi) əsasında aparır və ədədlərin müqayisəsini şagirdlərin “ilkin 
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bilik”ləri kimi qəbul edirlər. Doğrudanmı natural ədədlər və onların müqayisə-

si kiçikyaşlı məktəblilərin ilkin biliklər sisteminə daxildir? Böyük riyaziyyat-

çı–metodist alim A.M. Pışkalovun sözləri ilə desək, «natural ədədləri və 

onların müqayisəsini nəinki I sinif şagirdləri üçün, heç riyaziyyatın özü və 

onun tətbiqi üçün də ilkin anlayış hesab etmək olmaz» (1, s. 9).  

Deyilənlərdən belə bir ümumi nəticəyə gəlirik ki, iki sonlu əşyalar 

qrupundan hansının çox və ya az olduğu müqayisəsini aparmaq üçün təlimin 

daha münasib üsul və vasitələrini müəyyənləşdirmək lazımdır.   

Belə üsullardan biri, artıq metodik ədəbiyyatda (2, s. 37) və dərsliyə 

köməkçi kimi yazılmış vəsaitələrdə (3, s. 24) göstərildiyi kimi, iki sonlu 

əşyalar qrupunun elementləri arasında praktik yolla yaradılan qarşılıqlı-

birqiymətli uyğunluq münasibətidir. Yəni, iki sonlu əşyalar qrupunu gözəyarı 

miqdarca müqayisə edərək, onun nəticəsinin doğru olub-olmadığını bu baca-

rıqlara əsaslanan silloqistik mühakimələr vasitəsilə yoxlamaq olar. Bu işə 

başlamazdan əvvəl kiçikyaşlı məktəblilərə aldıqları nəticələrin doğruluğunu 

əsaslandırmağı başa salmaq, onlarda buna ehtiyac hissi oyatmaq lazımdır. Bu 

hisslər isə kiçikyaşlı məktəblilərdə aldıqları nəticələrin düzgünlüyünə şübhələr 

yaradılması yolu ilə başlaya bilər. B.M. Bradisin sözləri ilə desək, əvvəlcə 

təklifin doğruluğuna şübhə toxumu səpmək, sonra isə bu şübhələri yoxlayaraq 

aradan qaldırmaq lazımdır. Bu təlim prosesində ən başlıca priyomlardan biridir  

(4, s. 71). 

Pedaqoji ədəbiyyatda təklif olunur ki, belə tip tapşırıqların icrası 

zamanı şagird mühakimələrinin aşağıdakı kimi aparılsın: «Çıxma əməlinə aid 

iki ədədi ifadənin müqayisəsi zamanı azalanlar eynidirsə və çıxılan hansı 

ifadədə böyükdürsə, deməli fərq azdır, «<» işarəsi qoyuruq». Şagirdlərin belə 

mühakimələrindən dərhal sonra “nəticəni çıxma yolu ilə yoxlamaq” qaydası 

əsasında yürüdülən mühakimə formasına müraciət etmək təklif olunur. 

Şagirdlər bərabərsizliyin hər iki tərəfindəki çıxma əməlini yerinə yetirir və 

sonra alınan əməlləri müqayisə etməlidirlər: 40<50  (3, s. 236).  

«I sinifdə riyaziyyat» vəsaitində müəlliflərin fikrincə, ədəddən cəmin 

çıxılmasının üç üsulu elə tədris olunmalıdır ki, şagirdlər tapşırıqların icrasında 

bu üsulları düzgün tətbiq etməyi bacarsınlar (3, s. 177). Həm də bu üsul cəm-

dən ədədin çıxılması üsuluna çox oxşardır. Lakin uşaqlar yadda yaxşı saxlama-

lıdırlar ki, ədəddən cəm çıxılarkən hər iki toplananları çıxmaq lazımdır, amma 

cəmdən ədədi çıxarkən əvvəlcə bir toplanandan ədədi çıxmaq, sonra o biri 

toplananı nəticəyə əlavə etmək lazımdır. Əsas fərq məhz bundadır  (3, s. 278). 

Məktəblərdə aparılan mütəmadi müşahidələr göstərdi ki, əksəriyyət 

müəllimlər bu çıxma priyomunu izah edərkən əməliyyatı haqlı olaraq illüstra-

siyalaşdırırlar. Bu zaman illüstrativ lövhələrdən, yaxud sonlu əşyalar qrupun-

dan istifadə edir və göstərilir ki, ədəddən cəmin çıxılması həm birbaşa, həm də 

hissələr ilə aparıla bilər. Sonra praktik tapşırıqlardan istifadə edilir, hər üç üsul 

tətbiq olunur. Bəzi tapşırıqlar şifahi, bəziləri isə yazılı aparılır. Nəticələrin 

mühakimə yolu ilə əsaslandırılması üzərində əlavə iş aparılmır. Əslində, D. 

Poyanın qeyd etdiyi kimi «Tapşırığın sonunda əldə edilən nəticənin düzgün 
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olub-olmaması mütləq yoxlanılmalıdır. Bunsuz tapşırıq tam həll olunmuş 

hesab edilmir» (5, s. 111). 

Araşdırmalarımız belə bir nəticəyə də gəlməyə əsas verir ki, ibtidai 

siniflərdə fənlərin tədrisi zamanı kiçikyaşlı məktəblilərdə əsaslandırılmış 

mühakimələr yürütməyə və təlim prosesində onlardan istifadə etməyə alışdır-

maq olar. Tədricən bu mühakimələrin köməyi ilə alınmış nəticələrin düzgünlü-

yünün yoxlanmasına və onlarda əsaslandırılmış mühakimələr yürütmək baca-

rıqlarının aşılanması və tədricən formalaşdırılmasına keçmək lazımdır. Bu, ki-

çikyaşlı məktəblilərə imkan verir ki, tədris tapşırıqlarına düzgün əməl etsin, 

düşünülmüş və düzgün məntiqi ardıcıllıqlı mühakimələr yürüdə və onu gündə-

lik təlim və həyati fəaliyyətinə tətbiq edə bilsin. Bu, kiçikyaşlı məktəblilərin 

nitq və təfəkkürünün, özünüdərkin və özünənəzarətin, özünəinamın, ümumiy-

yətlə elmi və həyati fəaliyyətin stimullaşdırılmasına daha əlverişli zəmin yara-

dır.  

Beləliklə, kiçikyaşlı məktəblilərdə əsaslandırılmış mühakimələr yürüt-

mək bacarıqlarının formalaşdırılması probleminin nəzəri əsaslarının məzmunu-

nu ümumiləşdirmiş və yekunlaşdırmış oluruq. Bu ümumiləşdirmə ibtidai sinif 

şagirdlərində alınmış nəticələrin düzgünlüyünə nəzarət bacarıqlarını formalaş-

dırmağın pedaqoji əsasını təşkil edir.     
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PЕЗЮМЕ 

ЛАЛА ДЖАХАНГИРОВА 

АНАЛИЗ ШКОЛЬНЫХ ПРАКТИК ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДИСКУССИОННЫХ 

НАВЫКОВ У  ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШЕГО ВОЗРОСТА 

 По предметам начальной школы  школьники младшего возраста могут 

привыкнуть выносить обоснованные суждения и использовать их в процессе обучения. 

Постепенно результаты полученные с помощью этих суждений должны быть 

перенесены на проверку правильности полученных результатов, а также на развитие 

системы обсуждения. Статья рассматривается как педагогическая основа для развития 

навыков контроля точности результатов, полученных у учащихся начальных классов. 

Kлючевые слова: суждение, сравнение, «больше», «меньше» школы, ученик, 

опрос, результат, младший школьник, реакция 
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SUMMARY 

LALA  JAHANGIROVA 

ANALYSIS OF SCHOOL PRACTICES FOR THE FORMATION OF DISCUSSION 

SKILLS IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

In elementary school subjects, young students may become accustomed to make 

informed judgments and use them in the learning process. Gradually, the results obtained with 

the help of these judgments should be transferred to checking the correctness of the results 

obtained, as well as to the development of a discussion system. The article is considered as a 

pedagogical basis for the development of skills to control the accuracy of the results obtained 

from primary school students. 

Key words: judgment, comparison, “more”, “less” of school, student, survey, result, 

primary school student, reaction 
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(“Azərbaycanın ən qədim yallılarından biri: Köçəri” kitabı haqqında bəzi qeydlər) 
 

 Xalq oyun və rəqsləri Naxçıvan regionunda geniş inkişaf etmişdir. Məlum 

olduğu kimi, oyun görünən dünyalarla görünməyən dünyalar, insanlarla ruhlar 

aləmi arasında bir körpüdür. İnsanın ilk sənəti olan oyun yaşamın əskik 

tərəflərinin tamamlanması, həyatın mükəmməlləşməsi, ritual dünyanın sirlə-

rinin açılmasıdır.  

 Oyun başlanğıcda ritual xarakteri ilə se-

çilmişdir. Əski türklərin də bütün oyunları 

başlanğıcda ritual xarakterli olmuşdur. Hər 

oyun ritualın tərkib hissəsi olmuş, sonradan 

oyunun ritual təməli arxa plana keçdiyindən 

o, daha çox əyləncə, əyləndirmə, yarış for-

ması almışdır. Bəzi oyunlar ritualdan çox 

qopmuş, uzaqlaşmış olsa da, bəziləri ritual 

özəlliyini müəyyən dərəcədə qoruya bilmiş-

dir. Kütləvi rəqs növlərindən olan Yallı  ritu-

al əsasını qoruyan oyunlarımızdandır. Yallı 

rəqs dili ilə musiqi dilinin birləşməsindən 

yaranan oyun növcüdür. Bu nöqteyi-nəzər-

dən yallı həm rəqsin, həm də musiqinin ri-

tual özəlliyini daşıyan nadir folklor örnəyi-

dir. Onun kökü müəyyən mənada şaman 

oyunlarına qədər uzanır. Təbii ki, şaman oyunları hələ də ritual xarakterini 

saxlamışdır.  

 Müşahidələr göstərir ki, xalq oyunlarının yaranma və inkişafının ilk mər-

hələsi rəqslərlə bağlı olmuşdur. Erkən dövrün oyunlarını ayrı-ayrı mənalar ifa-

də edən rəqslərdən qoparıb müstəqil şəkildə görmək mümkün deyildir. Çünki 

onlar rəqslər daxilində sinkretik xarakter daşımış, rəqs və oyun ünsürlərinin 

ayrılmaz sintezini yaradaraq müasir dövrümüzdə yallı kimi icra olunan rəqslə-

rin timsalında özünü büruzə vermişdir. 

Yallıların müxtəlif kultlar, törənişlərlə bağlı müxtəlif adda növləri vardır. 

Əcdadın dünyagörüşündə belə bir inanc hakim idi ki, insan nəyi arzulasa, nəyi 

diləsə, onun əldə olunmasını öz rəqsi, şənliyi ilə bəzərsə, onu asanlıqla əldə 

edər.  Bu xüsusiyyətləri Yallı rəqsi özündə yaşadır.  Xalqımızın bizə gəlib çat-
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mış ən qədim yallı rəqslərindən “Köçəri”də yallı əlamətlərinin daha arxaik 

kökə malik izləri aydın görünməkdədir. 

Bu baxımdan yaxın günlərdə nəşr olunmuş “Azərbaycanın ən qədim yallı-

larından biri–Köçəri” adlı kitab diqqəti cəlb edir. “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafi-

ya Birliyində nəşr olunan bu kitabın elmi redaktoru AMEA-nın müxbir üzvü 

Əbülfəz Quliyevdir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Böl-

məsi əməkdaşlarının Köçəri yallısı haqqında məqalələrinin yer aldığı həmin ki-

tabda bu rəqsin milli xüsusiyyətləri, formalaşma məsələləri, qədim türk mənşə-

li bir rəqs növü, janrı olması ətraflı şəkildə tədqiq edilmişdir. 

 Akademik İsmayıl Hacıyevin “Xalq yaradıcılığının mükəmməl nümunəsi: 

Köçəri yallısı” adlı məqaləsində Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri, ulu 

öndər Heydər Əliyevin yallı haqqında dəyərli fikirlərindən epiqraf verilir: 

“Yallılar bizim keçmişimiz, bu günümüz, gələcəyimizdir. Yallıları qoruyub 

saxlayın. Bu, Naxçıvanın tacıdır”. Məqalədə yallının türk tarixinin müəyyən 

faktlarını əks etdirməsi, etnik əzəli düşüncənin modellərini formalaşdıran bir 

rəqs olması haqqında maraqlı mülahizələr irəli sürülür. Köçəri yallısının isə 

köçəri türk tayfalarının oyunlarının bir hissəsi kimi yarandığını söyləyən alim 

haqlı olaraq qeyd edir ki, köçərilik Azərbaycan türklərinin həyat tərzinə çox 

yaxın olan məqamdır. Və daha sonralar Azərbaycan türkləri bir xalq kimi 

formalaşaraq tarixin ən müxtəlif mərhələlərində müxtəlif həyat tərzi keçirib. 

Köçərilik də onlardan biridir. Alim vurğulayır ki, köçəriliklə əlaqədar yaranan 

yallılar türk xalqlarının rəqs sisteminə aid edilmiş və geniş yayılmışdır.  

AMEA-nın müxbir üzvü, professor Fəxrəddin Səfərli bu kitabda yer alan 

“Azərbaycan xalqının Naxçıvanda “Köçəri” adı ilə yaşayan iki mədəni irsi 

haqqında” məqaləsində vurğulayır ki, “Köçəri” rəqsi bütün Azərbaycanda, xü-

susilə, onun qədim mədəniyyət mərkəzlərindən olan Naxçıvanda çox geniş 

yayılan qədim “Yallı” rəqsinin növlərindən biridir. Qeyri-adi xüsusiyyətlərə 

malik olan bu rəqs növü haqqında Şərur rayonunda yaşayan əhali arasında ma-

raqlı məlumatların yaşadığını söyləyən alim “Köçəri” sözünün Naxçıvanın 

toponimikasında da yer aldığı haqqında maraqlı mülahizələr irəli sürür. Naxçı-

van MR-nın Ordubad rayonunun Məzrə və Üstüpü kəndləri arasında yerləşən  

qəbiristanlığın məhz “Köçəri” adlanması maraq doğurur. Məqalədə bütün bu 

faktlara aydınlıq gətirən alim bu sözün təkcə qədim rəqs növü–yallının bir 

növü kimi deyil, həm də Naxçıvan ərazisində vaxtilə yaşamış tayfa adı kimi, 

kənd adı kimi, hətta soyad kimi işlənməsi haqqında tarixi mənbələrdə mövcud 

olan fikirlərə münasibət bildirir. Tədqiqatçı qəti şəkildə söyləyir ki, “Köçəri” 

termini təmiz Azərbaycan mənşəli sözdür və bu adı daşıyan “Yallı” rəqsinin  

erməni mədəniyyəti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.  

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Firudin Rzayevin sözügedən ki-

tabda “Naxçıvanda “Köçəri” yallısı: adın mənşəyi, tarixi və əski inanclar” adlı 

maraqlı məqaləsi təqdim edilir. Alim özündə ən qədim tariximizi və inanc dün-

yamızı qoruyub saxlayan “Köçəri” yallısının ilk tunc dövründən də əvvəllərdə 

mövcud olduğunu söyləyir. “Köçəri” yallısının türk etnosunun əski inanc siste-

mi ilə bağlı ünsürləri özündə daşığını araşdıran F.Rzayev bu yallı növünün ic-

rasındakı rəqs hərəkətlərində qədim kas tayfalarının mifik təfəkkürünün izləri-
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nin qorunduğunu söyləyir. Məqalədə, ümumiyyətlə, yallıların dairəvi şəkildə 

qurulması Kas və Şumer inancında yer alan “Günəş, Ay Allahı” inancından 

qaynaqlandığı fikri böyük maraq doğurur. Müəllif müxtəlif elmi faktlara əsas-

lanaraq bir neçə elmi nəticəyə gəlir və “Köçəri” adı ilə tanınan bu yallı rəqsi-

nin Kas tayfa adından götürüldüyünü, “Kasəri” formasından dialekt fərqləri ilə 

“Köçəri” şəklinə düşdüyünü deyir. Və əlavə edir ki, “Kasəri” yallısı kaslardan 

Maq-Qam türklərinə adlanaraq m.ö.VIII əsrdə türk Şamanizm ayinlərində də 

yer almaqla müasir günümüzdə də özünü qoruyub saxlamışdır.  

Kitabda  tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Asəf Orucovun “Köçəri” yallısı 

milli-mənəvi dəyərlərimizdən biri kimi” adlı məqaləsi təqdim edilir. Məqalə 

müəllifi topladığı çöl-etnoqrafik materiallara əsasən, məlumat verir ki, Şərur 

rayonunun bəzi kəndlərində köç mərasimi zamanı, köçü yola salanda və köçü 

qarşılayanda insanlar yığışıb “Köçəri” yallısı gedərdilər. Və rəqsin adının bu 

məqamdan qaynaqlandığını ehtimal etmək olar.    

  Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Elxan Yurdoğlu-Məmmədovun kitabda 

yer alan “Köçəri” yallısı Şərur xalq yallı ansamblının repertuarında” məqalə-

sində “yallının beşiyi” adlanan qədim Şərur torpağında ümumiyyətlə yallıların 

və bu kontekstdə də bu gün mənfur qonşularımız – ermənilərin mənimsəmək 

istədiyi “Köçəri” yallısının müasir dövrdəki yeri və hansı dərəcədə icrası 

haqqında maraqlı fikirlər söyləyir. Alim yallıları qədim türk tarixinə dair bir 

çox faktları qoruyub bu günümüzə gətirməsi baxımından dəyərli mənbə kimi 

qiymətləndirir. Qədim Şərur torpağında yallının istər tarixi dəyər daşıyıcısı 

olması xüsisiyyətindən, istər də xoreoqrafik quruluşundakı özəlliklərdən vəcdə 

gəlib bu müqəddəs el rəqsinin vəsf edən şairlərin olduğunu məqalədə nəzərə 

çarpdırır. Həmçinin Şərur Xalq Yallı Ansamblının tərkibində fəaliyyət göstə-

rən hər bir yallı qrupunun üzvləri ilə görüşüb söhbət aparan E.Məmmədov 

ansamblın bügünkü fəaliyyətindən də bəhs edir.  

Yallı haqqında maraqlı araşdırmalar müəllifləri olan Əkrəm Məmmədli və 

Kənan Məmmədlilərin bu kitabda “Köçəri yallısının vətəni - Naxçıvan” adlı 

məqaləsi kitabda təqdim olunur. Tədqiqatçıların bu məqalədə yallıların, xoreo-

qrafik quruluşu ilə bağlı araşdırmaları diqqət cəlb edir. Maraqlı tərəflərdən biri 

odur ki, tədqiqatçıların da qeyd etdikləri kimi, bəzi yallı adlarında ondakı rəqs 

hərəkətlərinin icra formaları və ifa tərzi öz əksini tapır. “Köçəri” yallısını 

“yaylaq yallısı” adlandıran tədqiqatçılar məqalədə bu yallının metro-ritmik 

əsasını notlar vasitəsilə də təqdim edirlər.  

Kitabda təqdim olunan “Xalqımız yallı ənənəsini heç vaxt unutmayacaq-

dır” adlı məqalədə müəllif Ədalət Kərimli “Köçəri” yallısını süjetli yallı 

qrupuna aid edir. Müəllifin fikrincə, yallının xoreoqrafik quruluşundakı aram 

tempdən sürətli tempə keçid məqamı etnosun köç haqqındakı düşüncələrini 

özündə ehtiva edir. Belə ki, qışdan çıxan, yaylağa yollanan köç yavaş-yavaş 

sürətini artıraraq öz aktiv fəaliyyətinə başlayır.   

Topluda sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktorları Günay Məmmədovanın 

“Naxçıvan musiqi folklorunda “Köçəri” yallısının yeri və əhəmiyyəti”, Aynurə 

Quliyevanın “Köçəri rəqsi etnik musiqi mədəniyyətimizin incisi kimi”, gənc 

tədqiqatçı Nuray Bəktaşinin “Naxçıvan yallıları: Köçəri yallısı” məqalələri də 
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bu qədim Azərbaycan-türk yallısının ətraflı öyrənilməsində maraqla oxunan 

mənbələr kimi diqqəti cəlb edir.  

İnanırıq ki, AMEA Naxçıvan Bölməsində hazırlanmış (“Azərbaycanın 

ən qədim yallılarından biri: Köçəri” kitabı tədqiqatçı və geniş oxucu kütləsi 

üçün layiqli töhfə olacaqdır).  
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MÜƏLLİFLƏRİN NƏZƏRİNƏ 

 

 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, ещё 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 

Бабек. Университетский  

городок НУ 

Тел: (+99436) 550 83 41 

E.mail: elmieserler@nu.edu.az 

 

 

            

 

 

 

 

mailto:elmieserler@nu.edu.az


 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

                                                           

   

 

 

 

 

 

274 

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 
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