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KƏND  TƏSƏRRÜFATININ  MADDİ-TEXNİKİ  BAZASI  İSTEHSAL   

VASİTƏLƏRİNİN  MƏCMUSU KİMİ 

 

Məqalədə respublikada istehsal vasitələri bazarının bu gün çoxşaxəli bir sistem üzrə 

fəaliyyət göstərməsindən, istehsal vasitələri istehsal edən sənaye sahələri, onun maddi-texniki 

resurslarla təminatı, özəl sektor inkişaf etdikcə, azad rəqabət mühiti yaxşılaşdıqca, bazar 

infrastrukturu və xidmətlər bazarı genişləndikcə istehsal vasitələri bazarının təşkili, idarə 

edilməsi, formalaşması  və onun təkmilləşdirilməsi  məsələləri araşdırılmışdır. 
Açar sözlər: aqrar sahə, maddi texniki resurslar, xidmətlər bazarı, sahibkarlıq mühiti, 

məhsul istehsalı 
 

Müstəqilliyini qazanmış Azərbaycan Respublikası öz iqtisadiyyatının 

gələcək inkişafını sərbəst bazar iqtisadi sisteminə keçməkdə gördü. Həmin 

gündən ölkə iqtisadiyyatını bazar münasibətləri əsasında qurmaq, cəmiyyətin 

demokratik əsaslarla inkişafını təmin etmək məqsədi ilə bir çox qanunlar və 

qərarlar qəbul edilmişdir. 

Kənd  təsərrüfatının  maddi-texniki  bazası  kənd  təsərrüfatında  məhsul-

dar  qüvvələrin  bütün  maddi  elementlərinin, bütün  istehsal   vasitələrinin  

məcmusundan  ibarətdir. Kənd  təsərrüfatında  maddi-texniki  bazaya  maddi-

texniki  ehtiyatlarla  yanaşı, torpaq  və  su  ehtiyatları  da  daxildir 

İstehsal  resurslarının  tərkib  hissəsi  kimi  maddi-texniki  ehtiyatlara  

aşağıdakılar  daxildir: traktorlar, kombaynlar, avtomobillər  və digər  kənd 

təsərrüfatı maşınları  və  alətləri, müxtəlıf  elektrik  avadanlıqları  və  cihazları, 

rabitə  vasitələri, mineral  və  üzvi  gübrələr, müxtəlıf  təsərrüfat  inventarları, 

kənd  təsərrüfatı  bitkiləri, iş  heyvanları  və  məhsuldar  heyvanlar, toxum  və  

yem, tikililər, yol  və meliorasiya  qurğuları  və s. 

Maddi-texniki  resurslar  və  kənd  təsərrüfatının  maddi-texniki  bazası  

anlayışları  arasında  yaxınlıq  olsa  da  müəyyən  fərqlər  də  vardır. 

Bunlar  arasında  kəmiyyət  və  keyfiyyət   xarakterli  fərqlər  mövcud-

dur. Belə ki,  maddi-texniki  ehtiyatlardan  fərqli  olaraq  maddi-texniki  bazanı  

müəyyən  edərkən  ön plana bütün  istehsal  vasitələrinin  qarşılıqlı  əlaqəsi  və  

birliyi  çıxır. Əgər istehsal vasitələrinin  bir-iki xırda elementi  belə  çatışmırsa, 

bu  birlik, ahəngdarlıq, texnoloji proses  pozulur  və digər  elementlərin  kifa-

yət  qədər olmasına  baxmayaraq, maddi-texniki  bazanın  səviyyəsi  aşağı dü-

şür. Ona  görə də maddi-texniki  bazaya  qiymət  onun  bütövlüyü  və  sistem-

liyi  baxımından  verillməlıdır. Bütövlük, əsasən,  texnoloji   baxımdan  forma- 
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 28.11.2019,  qəbul edilib 11.12.2019  
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laşdığı  üçün  maddi-texniki  bazanın  vəziyyəti  texnoloji  rejimə  əməl  olun-

ma  imkanları  səviyyəsində  xarakterizə  edilir. Kənd  təsərrüfatı  məhsulları  

istehsalının  artırılması, bilavasitə  kənd  təsərrüfatı  müəssisələrinin  maddi-

texniki  bazasının  getdikcə  daha  da  möhkəmləndirilməsi  ilə  bağlıdır. 

Maddi-texniki  bazanın  mühüm  tərkib  hissəsi  olan  torpaqların  

keyfiyyətində  münbitliklə  əlaqədar olan  fərqlərin  nəticəsidir  ki, konkret  

həcmdə  məhsul  istehsal  etmək  üçün kənd  təsərrüfatında ərazilər  üzrə  

müxtəlıf  səviyyədə  məsariflər  tələb  olunur. Odur ki, burada  torpaqlardan  

istifadə  səviyyəsi  öz  növbəsində  digər  istehsal  vasitələrindən  istifadə  

səviyyəsinə  bilavasitə  təsir  göstərir. 

Maddi-texniki bazanın tərkibinə  daxıl olan məhsuldar heyvanlar və iş 

heyvanları, bitkilər, çoxillik əkmələr və s. bioloji qanunlar əsasında inkişaf 

etdikləri üçün kənd təsərrüfatının istehsal strukturu da bu inkişafa uyğun 

səviyyədə formalaşır. 

Kənd  təsərrüfatında istehsal prosesinin zonal xüsusiyyəti və mövsümi  

xarakterli olması, maddi-texniki bazadan istifadə edilməsində də özünü göstə-

rir. Belə ki, zonalar üzrə yetişdirilən  bitki və heyvan növlərinin xüsusiyyətləri 

onlara xidmət edən müvafiq maşın və mexanizmlərin  olması  zərurətini 

yaradır. Nəticədə zonalar üzrə müvafiq maşınlar sistemi  komplektləşir. 

 Mövsümilikdən asılı  olaraq, maşınlardan, mexanizmlərdən və  maddi-

texniki bazanın  digər  elementlərindən  istifadə  fasiləli  və  natamam  xarakter  

daşıyır. Odur ki, maddi-texniki bazadan səmərəli istifadə üçün tərkib element-

lərinin universallaşmasına daim cəhd göstərilir. Lakin maddi-texniki bazanın 

elementlərini bu cür universallaşdırmaq cəhdləri onlardan istehsal prosesində 

xüsusi təyinatlar üzrə və fasiləli istifadə olunması problemini tam  həll  edə  

bilmir. Ona  görə  də  xalq  təsərrüfatının  məhz  bu sahəsində  daha  çox  mad-

di-texniki ehtiyatların  cəmlənməsi tələb olunur. İslahatlar aparılmazdan  əvvəl  

kənd təsərrüfatında istehsal geniş əraziləri əhatə etdiyi üçün maşın və  aqreqat-

ların işi mobil xarakterli  idi. Buna  görə  də  burada  yol  təsərrüfatının, təmir  

bazasının və digər sahələrin fəaliiyəti, texnikadan istifadənin mobil  xarakte-

rinə uyğunlaşdırılmasıdır. İqtisadiyyatın aramsız inkişafı üçün bütün istehsallar 

fasiləsiz olaraq təkrarlanmalıdır. İstehsal prosesi daimi və vaxtlı-vaxtında 

zəruri miqdarda və keyfiyyətdə istehsal vasitələri ilə təmin edilməlidir.  

Aqrar istehsalın – onun ehtiyacları müqabilində–material resursları və texniki 

vasitələrlə (maşın, avadanlıq, nəqliyyat vasitəsi, ehtiyat hissəsi və s.) 

keyfiyyətli dərəcədə təmin edilməsi “maddi-texniki təminat” adlanan bir pro-

sesin mütəşəkkillik səviyyəsi ilə müəyyən olunur.  

Düzgün və elmi əsaslarla təşkil edilən maddi-texniki təminat istehsalın 

birqərarda işləməsinə şərait yaradır, məhsulun maya dəyərini aşağı salır, əmək 

məhsuldarlığı, keyfiyyət və rentabellik kimi göstəricilərin səviyyəsini yüksəl-

dir.  

Maddi-texniki təminatın əsas vəzifələri aşağıdakılardır:  

 material resurslarını ən səmərəli yolla əldə etmək, istehsalı xammal və 

materiallarla birqərarda, tam və vaxtında təmin etmək; 

 materialların düzgün qorunub saxlanmasını təşkil etmək;  
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 maddi-texniki təminat xidmətinin strukturunu təkmilləşdirmək;  

 məhsulgöndərənlərlə səmərəli təsərrüfat əlaqələrini qurmaq;  

 maddi-texniki təminat planlarını tərtib etmək və s. 

Aqro-Firma və müəssisələrin çoxunda maddi-texniki təminat xidməti material-

lara tələbatın hesablanması və uçotu, materialların alınmasının təşkili, mate-

rialların qəbulu, material ehtiyatlarına nəzarət, istehsalın materiallarla təmin 

edilməsi, alışın dəyərinin təhlili, xammal bazarında müşahidələr, təminatın 

təşkilinin təkmilləşdirilməsi və s. bu kimi işləri həyata keçirir.  

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində material resurslarının istehsalçıdan istehlak-

çıya hərəkətinin təmin olunmasında əsas mərhələlərdən biri kontraktların 

bağlanmasıdır. İstehsalçı və həm də istehlakçı firmalar sövdələşmələr zamanı 

qarşılıqlı maraq doğuran bütün incəlikləri nəzərə alırlar. Maraqlıdır ki, hətta 

bəzən rəqabətin mühüm tərkib hissəsi olan qiymət amili o qədər də əhəmiyyət 

kəsb etmir. Belə ki, eyni təyinatdan olan əmtəənin müxtəlif istehsalçıları öz 

istehsallarında yenilik etməyə nail ola bilmirlərsə, onda həmin əmtəənin bazar 

qiyməti dəyişməz qalır. 

 Firmalar istehsal vasitələrini, onlara göndərəcək firma və ya təminat-

satış təşkilatlarını və habelə vasitəçilərini seçmək işinə çox ciddi yanaşırlar. 

Belə ki, onlar hələ sövdələşmə prosesinin əvvəlində öz “tərəfmüqabillərini” 

ətraflı şəkildə öyrənirlər.  

Məhsulgöndərənlərin rəsmi və ya qeyri-rəsmi öhdəlik götürmələri 

sifarişçi firmanı qane etmir, o, alacağı istehsal vasitələrinin keyfiyyətinə dair 

həqiqi zəmanət tələb edir.Bazar iqtisadiyyatı şəraitində firma və müəssisələrdə 

maddi-texniki təminatın iqtisadi səmərəliliyinin əsasını minimal qiymətlə 

(xərclə) qənaətbəxş keyfiyyətdə zəruri materialların axtarışı və alışı təşkil edir. 

Bazarın öyrənilməsində qiymət məsələsi həlledici, keyfiyyət isə müəyyənedici 

amildir. Lakin buna baxmayaraq, digər amillər, o cümlədən də təminat xərcləri 

və göndərişin müddətinin təhlili böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

 Maddi-texniki təminat prosesi makroiqtisadi səviyyədə təchizat və satış 

proseslərilə vəhdətdə olur. Onları bir-birindən ayırmaq mümkün deyil. Bu iki 

prosesi yalnız mikroiqtisadi səviyyədə – ayrı-ayrı müəssisələr miqyasında bir-

birindən ayırmaq mümkündür. Müəssisə miqyasında təchizat və satış müxtəlif 

fəaliyyət növləridir.  

 Müəssisə və ya firmanın istehsal vasitələri ilə təchizatı onların təminat 

xidmətləri tərəfindən icra edilir. Onlar bilavasitə istehsal üçün zəruri olan 

istehsal vasitələrinin optimal həcmini müəyyən edir, müəssisənin istehsal 

vasitələrilə vaxtlı-vaxtında və fasiləsiz təmin edilməsini həyata keçirirlər. 

Bundan əlavə, maddi resursların tədarük edilməsi, daşınması və qorunub 

saxlanılması tədbirlərinin az məsrəflə başa gəlməsi, xammal və materiallardan 

səmərəli istifadə edilməsi də məhz həmin orqanların işindən bilvasitə asılı olur.  

 Firmaların təminat xidmətinin təşkilat quruluşu istehsalın miqyası və 

xarakteri, buraxılan məhsulların həcmi və çeşidi, istehsalın ixtisaslaşma 

səviyyəsi və kooperasiyalaşması miqyası, istehlak edilən material resurslarının 

həcmi və nomenklaturası ilə müəyyən edilir.  



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ                                                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Maddi-texniki təminat xidmətinin əsas vəzifəsi az məsrəflə müəssisəni 

lazım olan yüksək keyfiyyətli material resursları ilə vaxtlı-vaxtında və dəst 

halında təmin etməkdir. Bu vəzifəni yerinə yetirmək üçün müəssisənin təminat 

xidməti – konkret olaraq – bir sıra məsul funksiyaları icra edir.  

Bunlar aşağıdakılardan ibarətdir:  

 istehsal bölmələrində məhsul istehsalına lazım olan xammal və materiallara 

tələbatın – sifarişlərin müəyyən edilməsi;  

 material resurslarına sifarişləri yoxlamaq üçün ümumiləşdirici hesablama-

ların aparılması və yekun sifarişlərin tərtibi;  

 müəssisəyə lazım olacaq materialların təfsilləşdirilmiş (müfəssəl) siyahısını 

tərtib edib, onların seçilmiş və kontrakt imzalanacaq firmalar üzrə 

yerləşdirilməsi;  

 səmərəli təminat formasının seçilməsi və onun iqtisadi cəhətdən əsaslan-

dırılması;  

 məhsulgöndərənlər tərəfindən kontrakt şərtlərinin yerinə yetiril-məsinə 

nəzarət olunması;  

 material resurslarının müəssisəyə gətirilməsi, qəbulu və qorunub saxlanıl-

ması işləri üzrə nəzarətin təşkil edilməsi; 

 istehsal ehtiyatlarının normativinə nəzarət, materialların istehsal istehlakı 

üçün hazırlanması və onların əsas istehsal sexlərinə verilməsi işlərinin təşkili. 

Müasir bazar  iqtisadiyyatı şəraitində  aqrar  bölmənin  maddi-texniki  

vasitələrlə  təmin  edilməsi  sahəsində  aparılan  tədqiqatlar  göstərir  ki, kənd-

də  yaradılmış  özəl  təsərrüfatların  traktor, kənd  təsərrüfatı  maşınları, onların  

ehtiyat  hissələri, avadanlıq, mineral  gübrələr və s. ilə  təmin  edilməsi  üçün 

hökümət  tərəfindən  bir  sıra  tədbirlər  görülmüş  və  müvafiq  qanunlar  

qəbul  edilmışdir. 

Kənd təsərrüfatının  maddi-texniki  bazasının inkişaf istiqamətlərinin müəyyən 

edilməsində mühüm məsələlərdən biri maddi-texniki bazanın və onu təşkil 

edən elementlərin xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması vacibdir.Belə ki: 
 

Azərbaycanda  kənd təsərrüfatını maddi-texniki bazasına aid 

göstəricilər 

                əsas növ kənd təsərrüfatı texnikasının parkı, ilin axırına 

 Göstərici 2018 2017 2016 2015 2014 

                 

 Traktorlar (ədəd) 34829.0 21787.0 17043.0 12262.0 23090.0 

 Kotanlar (ədəd) 4350.0 1624.0 1002.0 570.0 5507.0 

 Kultivatorlar (ədəd) 589.0 192.0 79.0 49.0 711.0 

 Taxıl-toxum səpənlər (ədəd) 1697.0 603.0 294.0 185.0 2051.0 

 Otbiçənlər (ədəd) 660.0 440.0 128.0 90.0 1393.0 

Bərk mineral gübrələri dağıdan 

maşınlar (ədəd) 
211.0 82.0 54.0 19.0 245.0 

Taxılyığan kombaynlar (ədəd) 3671.0 1621.0 1285.0 658.0 2218.0 

 Qarğıdalıyığan kombaynlar (ədəd) 10.0 2.0 2.0 2.0 7.0 

 Yemyığan kombaynlar (ədəd) 277.0 70.0 441.0 317.0 616.0 
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 Göstərici 2018 2017 2016 2015 2014 

                 

 Kartofyığan maşınlar (ədəd) 39.0 12.0 5.0 4.0 39.0 

 Pambıqyığan kombaynlar (ədəd) 487.0 311.0 89.0 86.0 86.0 

 Çuğunduryığan maşınlar (ədəd) 31.0 8.0 1.0 6.0 9.0 

 Çiləyici və tozlayıcı maşınlar (ədəd) 849.0 194.0 130.0 82.0 848.0 

 Otpresləyənlər (ədəd) 1656.0 824.0 683.0 476.0 1727.0 

2018 – cü illdə traktorların sayı  34829 ədədə, taxılyığan kombaynların 

sayı  3671 ədədə yüksəlmişdir. Cədvəldən göründüyü kimi aqrar sahənin 

maddi-texniki resurslarla təminatında  göstəricilərdə ciddi artım baş vermişdir. 
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РЕЗЮМЕ 

ДИЛСУЗ ГАСЫМОВ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА: 

КАК  СОВОКУПНОСТЬ  СРЕДСТВ  ПРОИЗВОДСТВА 

В статье исследованы вопросы организации, управления, формирования и 

совершенствования рынка средств производства при сегодняшнем функционировании  

рынка средств производств по разветвленной системе, при развитии промышленных 

отраслей, производящих средства производства,  обеспечении их материально-

технических ресурсов,  развитии частного сектора,  улучшении среды свободной 

конкуренции, расширении рыночной инфраструктуры и рынка услуг. 

Ключевые слова: аграрная отрасль, материально-технические ресурсы, рынок 

услуг, предпринимательская среда, производство продукции 

 

SUMMARY 

DILSUZ GASIMOV 

MATERİAL AND TECHNİCAL BASİS OF AGRİCULTUAL  SECTOR AS A SUM OF 

PRODUCTİON MEANS 

In this article was  studied the  multidiversity operation of  production means market, 

the industrial area of  production means, the providing of material and technical resources, the 

organisation, management, forming and completion  of production means market within 

developing of private sector, improving of free competataton, expanding of market 

infrastructure and service markets.        

 Key words: agrarian sector; material and technical resources; service markets; 

entrepreneurship environment; producing 
 

 

(İqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  M.Bağırov tərəfindən təqdim edilmişdir) 
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İQTİSADİ İNKİŞAFIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNİN MAHİYYƏTİ, 

QİYMƏTLƏNDİRMƏ MODELLƏRİ 

 

                          Məqalədə iqtisadi inkişafın qiymətləndirilməsinin mahiyyəti, qiymətləndirmə modelləri 

barədə məlumat verilmişdir. Ölkə iqtisadiyyatının inkişaf determinatlarının tədqiqi, proqnoz-

laşdırılmasında istifadə edilən klassik üsulların yalnış nəticələrə səbəb olduğu qeyd edilmişdir. 

İqtisadi mübahisələrin həllində, dövlət maraqlarının düzgün təmin edilməsində ölçü meyarı 

olaraq proseslərin dəyərləndirilməsi müasir statistikaya əsaslanmış qiymətləndirmə modelləri 

vasitəsilə  həll ediliməli olduğunun məqsədəuyğunluğu, qiymətləndirmənin düstür və üsulları 

göstərilmişdir.   

 Açar sözlər: İqtisadi inkişaf, inkişaf meyarları, iqtisadi-riyazi modelləşdirmə, uzunmüd-

dətli və qısamüddətli məqsəd, qiymətləndirmənin düstur və üsulları, makrostatistik göstərici 

 

 İqtisadi inkişafın əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirmək üçün ilk növbə-

də iqtisadi inkişafın məqsədi müəyyən edilməli, inkişaf yolu axtarılmalı və bu 

yolla addımlamaq üçün lazım olan resursların həcmi təyin edilməli, problemlə-

rin həlli naminə düzgün metodologiya seçilməlidir.  

 Bildiyimiz kimi, istənilən ölkə iqtisadiyyatının uzunmüddətli perspektiv 

istiqamətinin müəyyənləşdirilməsində müasir inkişaf meyllərinin qiymətləndi-

rilməsi xüsusi ilə zəruridir. Ona görə ki, bu mühüm amil uzunmüddətli inkişa-

fın əsası rolunda çıxış edir. 

 Yuxarıda qeyd edilənlərin məntiqi davamı olaraq məlumdur ki, inkişaf 

həmişə məqsəd və ya məqsədlər sistemini müəyyən edən istiqamətə malikdir. 

Əgər bu istiqamət müsbətdirsə, bu zaman tərəqqidən, mənfidirsə təcridçilik və 

yaxud tənəzülldən danışıla bilər. Başqa ifadə ilə desək iqtisadi inkişafın təbiəti 

həmişə müəyyən məqsəd və yaxud məqsədlər sistemini özündə ehtiva edir. 

Ümumiyyətlə bu məqsədləri əhatə etdiyi dövrə münasibətdə uzunmüddətli və 

qısamüddətli məqsədlərə bölmək mümkündür. Uzunmüddətli və qısamüddətli 

məqsədlərə uyğun olaraq ölkənin iqtisadi inkişaf meyarlarını ayırmaq 

məqsədəuyğundur (8, s. 23; 9, s. 68). 

 Uzunmüddətli və qısamüddətli məqsədlər öz mahiyyətinə görə fərqlənir, 

onlara nail olmaq tədbirləri də həmiçinin eyni deyildir. Bu baxımdan iqtisadi 

inkişaf planında məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi, onların reallaşdırmasında 

lazım olan tədbirlərin seçilməsində konkret nəticə əldə etmək üçün təcrübə, 

müşahidə və sınaqlar əsasında emprik statistik asılılıqların öyrənilməsi 

müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Bu asılılıqların öyrənilməsi prosesi dünyanın 

müxtəlif ölkələrində yerinə yetirilən tədqiqat işlərində müxtəlif formalarda 

adlandırılır. Bu  tədqiqatların  təhlili göstərir ki, bu prosesi ifadə edən fenomen  
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qiymət müəyyənetmə, hesablama, dəyəri güman etmə, strateji təhlil, ölçmə, 

qiymət ehtimal etmə, qiymətləndirmə, təftiş etmə, gözlənilən qiymət, ölçüm, 

iqtisadi ölçüm, iqtisadi əməliyyatların tədqiqi, iqtisadi-riyazi modelləşdirmə və 

s. kimi iqtisadiyyat terminləri ilə adlandırılır. Mövzu ilə əlaqədar olaraq 

Azərbaycanda nəşr edilən ədəbiyyatlarda  real iqtisadi proseslərin konkret he-

sablama materialları əsasında tədqiq edilməsi, iqtisadi təhlil, iqtisadiyatın 

riyazi proqramlaşdırılması, ekonometrik qiymətləndirmə və yaxud qiymətlən-

dirmə adlandırılır. 

Qiymətləndirmə ümumi qərarların qəbul edilməsi, təkmilləşdirilməsi, 

məlumatların yaradılması üçün də istifadə edilən anlayışdır (4, s. 13). Qiymət-

ləndirmənin məqsədindən asılı olaraq kütləvi və fərdi qiymətləndirmə növləri 

mövcuddur. Standart prosedurların hazırlanması, statistik təhlillərin əldə 

olunması və tətbiqi kütləvi qiymətləndirmənin predmetini təşkil edir (3, s. 8).  

  Məlumdur ki, həm fərdi, həm də kütləvi qiymətləndirmənin tətbiqi iq-

tisadi təhlil məsələləridir. Onların əsasında müəyyən nəticələrin əldə edilməsi 

üçün zəruri olan informasiyaların toplanması, təhlili və işlənməsi durur. 

Ümumiyyətlə qiymətləndirmənin özünəməxsus prosedurası mövcuddur. 

Bu prosedurada tutaq ki, n sayda müşahidələrdən ibarət seçmə götürülür. Bu 

seçmənin köməyi ilə müvafiq düsturlarla təsadüfi dəyişənin lazımi statistik 

xarakteristikalarının qiymətləri hesablanır (1, s. 19). Qeyd edək ki, qiymətlən-

dirmənin düsturları ilə üsulları arasındakı fərqə diqqət yetirmək lazımdır. 

Qiymətləndirmə üsulu ümumi bir qaydadır. Statistik xarakteristikaları düstur-

larla hesablanan qiymətləri isə seçmədən asılı olaraq dəyişə bilən konkret 

ədədlərdir (2, s. 31). 

Ölkə iqtisadiyyatının dinamik dəyişdiyi halda inkişafın əsas determinant-

larının araşdırılması, qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması üçün klassik 

üsullardan istifadə edilməsi yanlış nəticələrin alınmasına və doğru olmayan 

siyasətin formalaşmasına səbəb olur ki, nəticədə ekoloji, iqtisadi, maliyyə, 

əmək kapitalına  qoyulmuş sərmayələrin  səmərəsi aşağı olur. Bunun üçün 

mövcud metodoloji materiallara tənqidi baxışla yeni konsepsiya hazırlamaq 

lazımdır. Bu konsepsiyanın əsasında müasir statistikaya əsaslanmış ekonomet-

rik modellər durur. Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadi göstəricilər 

arasında korrelasiya, reqressiya təhlillərinin aparılmasında və iqtisadi təzahür-

lərin, proseslərin kəmiyyət tərəfini riyazi, statistik üsullarla öyrənmək üçün 

iqtisadiyyatın yeni istiqaməti olan ekonometrikadan istifadə etmək daha 

məqsədəuyğundur (1, s. 32; 2, s. 6). Ekonometrik modellər vasitəsilə iqtisadiy-

yatın daxili və xarici amillərdən asılılığını əks etdirən göstəricilər qruplaşdırı-

lır. İstehsal və maliyyə göstəricilərinin qarşılıqlı təsirini müəyyənləşdirmək 

üçün çoxamilli təhlildən istifadə edilir.  

Bir sıra alimlərin elmi işlərində və elmi tədqiqat institutlarının tədqiqat-

larında iqtisadi inkişafın qiymətləndirilməsi ilə bağlı bir-birindən ciddi forma-

da fərqlənən bir neçə yanaşma mövcuddur. Həmin fərqli yanaşmalardan asılı 

olaraq onun kəmiyyət, ekonometrik qiymətləndirilməsi, səbəbləri, təsirləri və 

üzləşdiyi problemlərin həllinə istiqamətlənmiş fikirlər də özünəməxsusluğu ilə 

fərqlənir. Bu tədqiqatlarda istifadə edilmiş metodlara Kvadrat kök, Augmented 
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Dickey–Fuller (ADF), Phillips Perron, Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin 

modellərini misal çəkmək olar (5, s. 8; 7, s. 17). Adlarını çəkdiyimiz ekono-

metrik qiymətləndirmədə istifadə edilən bu modellər özünəməxsusluğu ilə bir-

birlərindən fərqlənirlər.  

Bu modellərin oxşar, fərqli, müsbət və mənfi cəhətləri aşağıdakı kimidir: 

Kvadrat kök modeli Yt=pYt-1+Ɛt ekonometrik ifadənin həlli vasitəsilə 

yerinə yetirilir. Buradakı səhv statistikada ortalaması 0-a bərabər olan, 

stoxastik rəqəmdir. Bu tənlikdəki Yt-1 – nın əmsalı olan p vahidə bərabər ol-

duqda bu ifadənin kvadrat kökü olduğu mənasına ifadə edir. Bu halda tətbiq 

ediləcək olan bu əmsalın vahidə bərabərliyini yoxlayan t statistik tənliyidir. 

Burada istifadə edilən hipotez və test statistikası aşağıdakı formada olur. 

Ho:p=1 olduqda ardıcıllıq sabit deyildir və onun kvadrat kökü vardır. 

Ho:p<1 olduqda ardıcıllıq sabitdir və onun kvadrat kökü yoxdur. 

Test statistikası: t=p-1/Sp 

İstənilən ardıcıllığın t statistikasının hesablana bilinməsi üçün onun sabit 

olmasına ehtiyac vardır. Belə halda H0 hipotezində t statistik testi öz əhəmiy-

yətini itirir. Hesablanan t qiyməti t-nin paylanmasına həm adekvat olmur həm 

də şübhəli olur. Bu zaman yeni bir statistik cədvələ ehtiyac yaranır. 

Yt=pYt-1+Ɛt ekonometrik ifadəsində Yt-1–nin mövcudluğundan yaranan 

təsirliliyin itirilməsinin nəticəsi kimi p aşağı istiqamətə meyilli olur. Bu hal 

standart xətanı böyüdür və sabitliklə bağlı yanlış qərara varmağa gətirib çıxa-

rır. İqtisadçı alimlər bu problemlərin həlli ilə bağlı olaraq kvadrat kök test 

modellərini yaratmışlar. Bu modellərin ən qədimi və ən çox istifadə ediləni 

ADF testidir. ADF test modelindən sonra yaradılmış modellər ya əvvəliki test 

modellərindəki problemləri aradan qaldırmaq və ya digər modellərdəki 

çatışmazlıqları həll etmək məqsədilə yaradılmışdır. 

   Statistika üzrə alim David Dickey və Wayne Fuller tərəfindən elmə 

gətirilən Dickey-Fuller qiymətləndirmə modelində Yt=pYt-1+Ɛt ekonometrik 

ifadəsindəki Yt-1 tənliyin hər iki tərəfindən çıxılmışdır [5, s.427]. Tədqiqatçılar 

məqalələrində bu qiymətləndirmə modelini öz adlarının baş hərfləri ilə 

adlandırmışlar. Müasir dövrümüzdə tədqiqatçılar tərəfindən daha çox istifadə 

edilən DF qiymətləndirmə modelində reqressiya tənliyi aşağıdakı formada 

mərhələ-mərhələ göstərilir. 

Yt=pYt-1+Ɛt    →   Yt-Yt-1=pYt-1 - Yt-1+Ɛt    →   Δ Yt=(p-1)Yt-1+Ɛt     →      

Δ Yt=p*Yt-1+Ɛt 

Əldə edilən bu tənlikdən sonra 0 hipotezi yəni əmsalın vahidə deyil 0-a 

bərabərliyi yoxlanılır. Yoxlama zamanı istifadə edilən test statistiki ȶ (to) 

adlanır. Bu zaman istifadə edilən yoxlama hipotezi və test statistikası aşağıdakı 

formada olur: 

Ho:p*=0 olduqda ardıcıllıq sabit deyildir və onun kvadrat kökü vardır. 

         Ho:p*<0 olduqda ardıcıllıq sabitdir və onun kvadrat kökü yoxdur.                                 

Test statistikası:  ȶ =p*/Sp* - DF  

Bu statistika meyarının kənar dəyərləri Dickey və Fuller tərəfindən mü-

əyyən olmasına baxmayaraq, kifayət qədər geniş deyildirlər [6, s.4]. Statistika 

üzrə alim James Mackinnon öz məqaləsində cədvəlləri genişləndirmişdir. Fərdi 
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elektronik kompüterlərdə qurulmuş ekonometrik proqramlarda aparılmış he-

sablama nəticəsində əldə edilən cədvəllər məhz bu alimin məqaləsindəki 

cədvəlləri özündə ehtiva edir. Dickey-Fuller öz tədqiqat işlərində üç növ 

reqresion modeli qurmuş və bunların daxilində də üç tip statistika yaratmışlar.  

Aşağıda göstərdiyimiz modellər üçün istifadə edilən test statistikası τ, τϻ, 

τT, ardıcıllığından ibarətdir. Hər tənliyin test statistikası üçün cədvəldə öz adı 

ilə göstərilən kritik dəyərə baxılır. 

Δ Yt=p*Yt-1+Ɛt 

Δ Yt=α+p*Yt-1+Ɛt 

Δ Yt=α+βt+p*Yt-1+Ɛt 

Birinci modelə sabitin və trendin əlavə edilməsi kritik cədvəl dəyərlərinin 

mütləq dəyərlərinin yüksəlməsinə səbəb olacaqdır. Nəticədə nəzərə alınması 

lazım olmayan 0 hipotezinin ləğv edilməsini çətinləşdirəcəkdir. Əldə edilən 

test statistikası  τT> τϻ > τ formasında sıralanacaqdır.  

Hesablanan test statistikasının dəyərinin mənfi olması gözlənilir. Cədvəl 

dəyərləri mənfi dəyərlərdən əmələ gəlir. Hesablanan test statistikasının miqdarı 

yönündə cədvəl dəyərinin sol tərəfində yerləşməsi, başqa sözlə desək daha 

kiçik olması halında 0 hipotezi nəzərə alınmır. Ardıcıllıq sabitdir və ya kvadrat 

kökü vardır deyilir. Əks halda isə ardıcıllıq sabit deyildir.  

 Dickey Fuller testinin etibarlı bir test olması üçün qalıq şərtlərin ardıcıl 

korrelyasiyalı və sabit dəyişikənli olması lazımdır (10). Yəni qalıq şərtlər ağ 

küy xüsusiyyətinə sahib olmalıdır (2, s. 131; 5, s. 428; 11). Əks tədqirdə DF 

testi etibarlı hesab edilə bilməz. Dəyişən dəyişikliyini aradan qaldırmaq üçün 

modelə loqarifmik çevirmə, ardıcıl korrelyasiyanı aradan qaldırmaq üçün isə 

tənliyin sağ tərəfinə gecikməli asılı dəyişən dəyərləri əlavə edilir. Bu dəyişiklik 

nəticəsində əldə edilən yeni model Augmented Dickey Fuller adlandırılır. Bu 

model Said və Dickeyin 1984-cü ildə çap etdikləri məqalədə qeyd edilmişdir. 

Tədqiqatçılar məqalələrində avtoreqressiv zaman ardıcıllığından əmələ gələn 

problemlərin həlli məqsədilə bu modeli yaratmışlar. Onların bu məqaləsi 

fərziyyələr və nəzəriyyənin isbatını özündə ehtiva edir. ADF modelində istifa-

də edilən cədvəllər DF modelindəki cədvəllərdən fərqlənmir. DF modelindəki 

qiymətləndirmə məntiqi ADF modeli ilə eynidir. Lakin məqalələrdə qeyd 

edilən qiymətləndirmə üsulları bir-birindən fərqlənir. Əlavə etmək üçün 

gecikdirilmiş dəyərlərin miqdarını seçərkən ardıcıllıq prinsipinin  olmaması 

vacibdir. Ümumiyyətlə ADF-nin aşağıdakı  üç modeldən istifadə edilir.  
                                           𝛥 𝑌𝑡 = 𝑝 ∗ 𝑌𝑡 − 1 + ∑ βi𝛥 𝑌𝑡 − 𝑖 +𝑘

𝑖=1 Ɛ𝑡  
                                         𝛥 𝑌𝑡 = 𝛼0 + 𝑝𝑌𝑡 − 1 + ∑ βi𝛥 𝑌𝑡 − 𝑖 +𝑘

𝑖=1 Ɛ𝑡  

                     𝛥 𝑌𝑡 = 𝛼0 + 𝛽𝑡 + 𝑝𝑌𝑡 − 1 + ∑ βi𝛥 𝑌𝑡 − 𝑖 +𝑘
𝑖=1 Ɛ𝑡 

ADF modeli daha çox istifadə edilməsinə baxmayaraq, o da bütün çatışmazlıq-

lardan tamamilə xali deyil və bu çatışmazlıqlar köməkçi modellər vasitəsilə 

aradan qaldırılır. 

Bu modellərə Pillips-Perron tərəfindən yaradılan ən çox maliyyə dövrlə-

rini qiymətləndirmək məqsədilə daha çox istifadə edilən PP modeli, Kwiat-

kowski, Phillips, Schmidtin əsasını qoyduqları və Laqranc vuruqlarına əsasla-

nan KPSS modeli aiddir. 
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РЕЗЮМЕ 

ЗАУР АЛИЕВ 

СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ, МОДЕЛИ ОЦЕНКИ 

Сущность оценки экономического развития, а также модели оценки представ-

лены в данной статье. Отмечено, что классические методы, используемые при 

исследовании, прогнозировании факторов развития экономики страны, привели к 

неверным последствиям. Целесообразность оценки процессов урегулирования экономи-

ческих споров и оценки процессов в интересах государства должна решаться с 

помощью современных моделей оценки, формул и методов оценки.     

           Ключевые слова: Экономическое развитие, критерии развития, экономико 

математическое моделирование, долгосрочные и краткосрочные цели, формула и 

методы оценки, макростатистический показатель               

 

SUMMARY 

        ZAUR ALIYEV 

ESSENCE OF ECONOMIC EVALUATION, EVALUATION MODELS 
 Essence of evaluation of economic development, and valuation models are provided in 

this article. It has been noted that classical methods used in the researching, forecasting of 

development determinants of the country's economy have led to invalid consequences. The 

expediency of the evaluation of processes in the settlement of economic disputes, and the 

evaluation of processes in the state interest, should be solved by means of modern evaluation 

models, formules and methods of evaluation. 

         Key words: Economic development, development criteria, economic-mathematical 

modeling, long-term and short-term goals, formula and methods of assessment, macrostatistics 

indicator 
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İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNİN MALİYYƏ MEXANİZMİNİN 

TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 
 

           Məqalədə investisiya maliyyələşdirilməsinin elmi-nəzəri problemləri, investisiya 

fəaliyyəti, onun formaları, investisiya fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsinin forma və üsulları, 

investisiya biznesində aparılan təcrübələr, buna uyğun görülən tədbirlər, ölkədə 

investisiyaların maliyyələşdirilməsinin struktur təhlili kimi məsələlər nəzərdən keçirilmişdir. 

  Açar sözlər: investisiya fəaliyyəti, kapital qoyuluşu, investisiya mühiti,aqrar sahə, 

sərmayə qoyuluşu 
         

Dövlət müstəqilliyinə nail olduqdan sonra Azərbaycan iqtisadiyyatının 

üzləşdiyi ən fundamental problemlərdən biri ölkənin iqtisadi artım potensialını 

müəyyən edən kapital qoyuluşunun həcminin kəskin olaraq aşağı düşməsi 

olmuşdur. Ölkədə investisiya fəallığının aşağı olması, iqtisadiyyatın bir çox 

sahələrinə yönəldilən investisiyanın həcmində azalma meylinin saxlanması və 

s. kimi ciddi böhranlı amillərlə səciyyələnən Azərbaycanın iqtisadi gerçəkliyi 

mahiyyətcə yeni mərhələnin möhkəm təməlinin formalaşdırılmasını tələb 

edirdi. Bazar prinsiplərinə əsaslanan sosial-iqtisadi siyasət kursu investisiya 

sahəsində köklü dönüş üçün xeyli imkanlar yaratmışdır.  

       Ölkədə investisiya fəaliyyətinin canlandırılması və səmərəli investisiya 

siyasətinin həyata keçirilməsində dövlətin xüsusi rolu vardır. İqtisadiyyatın 

transformasiyası dövründə bu xüsusilə zəruridir. Yerli istehsalın inkişafına 

investorları cəlb etmək üçün Azərbaycan hökumətinin bu sahədə fəaliyyətinin 

prioritet istiqamətlərindən biri sabit investisiya qanunvericiliyi bazasının 

formalaşdırılması olmuşdur. Dövlətin bu məsələyə diqqətlə yanaşması 

nəticəsində ölkədə investisiya münasibətlərinin inkişafı və tənzimlənməsinin 

daha səmərəli rejimini formalaşdırmağa imkan verən mükəmməl qanunverici-

lik bazası və onun çevik və işlək mexanizmi hazırlanmışdır. Bununla yanaşı, 

əlverişli investisiya mühitinin formalaşdırılması məqsədilə infrastrukturun 

yenidən qurulması, sosial mühitin sağlamlaşdırılması, vergi və gömrük 

sisteminin optimallaşdırılması, milli valyutanın sabitliyinə nail olunması da 

əsas fəaliyyət istiqamətləri kimi seçilmişdir.   Hökumətin bu sahədəki siyasəti 

həm kapitalın dəyərinə və daxilolma mənbələrinə, həm də onun yerləşdirilməsi 

həyata keçirilən bazara əhəmiyyətli təsir göstərmişdir.  

                1.İnvestisiya maliyyələşdirilməsinin elmi-nəzəri problemləri 

      Maliyyə ilə baglı problemləri bu gün demək olar ki, hər birimizi 

düşündürən ən vacib məsələrdən biridir. Çünki, mövcud durumda maliyyə 

sferasında baş verən proseslər bizim hər birimizin şəxsi rifahı ilə qırılmaz 

şəkildə  bağlıdır.  Mənfəət  və  vergilərin  həcmi,  sosial  sığorta  və  təqaüdlərə  
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ayırmalar, səhm və istiqrazların qiyməti, istehsal və sosial sahələrə vəsaitlərin 

investisiya olunması formaları kimi məsələlər bu gün nəinki hökumət dairələri 

sahəsində müzakirə olunur, onlar, habelə bizim hər birimizi dərindən düşün-

məyə vadar edir. Hər bir iqtisadi sistemin son hədəfi cəmiyyətin və ayrı-ayrı 

fərdlərin tələbatlarının qaşılanmasından ibarətdir.  

         Uzunmüddətli gələcəkdə təsərrüfat subyeklərinin effektiv fəaliyyət 

göstərməsi, strateji inkişaf tempinin təmini və rəqabət qabiliyyətinin artırılması 

əhəmiyyətli tərzdə onun investisiya faəllığı və investisiya fəaliyyətinin 

diapazonu ilə müəyyənləşir. Təsərrüfat subyeklərinin investisiya fəaliyyətinin 

reallaşmasıla bağlı kompleks məsələlərin çözülməsi investisiya siyasətinin 

əsaslandırılması, onun daha düzgün effektiv istiqamətləri və formalarının 

seçilməsi, real maliyyə investisiyasının məqsədyönlü portfelinin işlənib 

hazırlanması sahəsində effektiv idarəetmə qərarlarının qəbulunu zəruləşdirir.  

        İnvestisiya menecmenti sahəsində çoxlarımıza tanış olan amerika alimləri 

L.C.Qitman və M.D.Conk yazırlar ki, investisiya strategiyasının işlənib hazır-

lanması üçün investorlar vergi qanunvericiliyinin tələbləri nəzərə alınmaqla 

investisiya məqsədləri və proqramlarını, likvidliyə və pensiya təminatına tələb-

ləri müəyyənləşdirməlidirlər. Investisiya əsas məqsədləri məüyyənləşdirildik-

dən sonra investisiya planı hazırlanmalıdır ki, bu da “... investisiya məqsədləri-

ni, investisiyalaşma üsullarını, məqsədlərə çatma müddətlərini, əlverişli risk 

səviyyəsini əks etdirən yazılı sənəddir” Onlar təsərrüfat subyeklərinin investi-

siya fəaliyyətinin strateji hədəflərini investorun həll etməyə can atdığı maliyyə 

vəzifələri kimi dəyərləndirir və investisiya məqsədlərinin geniş yayılmış növ-

lərinə aid edirlər: cari gəlirin artırılması; gələcək iri məqsədlər üçün vəsaitlərin 

yığılması; vəsaitlərin pensiya fonduna yığılması; gəlirin vergitutmadan müda-

fiəsi (7). 

       Tanınmış professor T.Ə.Quliyevin təbirincə, ölkəmizdə investisiyanın 

idarə edilməsi yalnız ayrı-ayrı normalar və təminatlarla məhdudlaşmamalı, 

konseptual əsaslarla həyata keçirilməlidir. Başqa sözlə, bütün başqa ölkələrdə 

olduğu kimi, Azərbaycanın da “... həqiqi milli investisiya menecmenti 

formalaşmalıdır...” və hamı “... sistemli qaydada belə bir menecmentin işlək 

olmasını təmin etməlidir” (5). 

      Ölkədə investisiya fəaliyyətinin canlandırılması və səmərəli investisiya 

siyasətinin həyata keçirilməsində bilavasitə dövlətin rolu danılmaz hesab edi-

lir. İqtisadiyyatın transformasiyası dövründə bu fakt xüsusilə zəruridir. Yerli 

istehsalın inkişafına investorları cəlb etmək hədəfi ilə Azərbaycan hökumətinin 

bu sahədə fəaliyyətinin prioritet sahələrindən biri sabit investisiya qanunverici-

liyi bazasının formalaşdırılması hesab edilir. Dövlətin bu məsələyə diqqətlə 

yanaşmasının yekunu olaraq ölkədə investisiya münasibətlərinin inkişafı və 

tənzimlənməsinin daha mütərəqqi rejimini formalaşdırmağa imkan verən 

səmərəli qanunvericilik bazası və onun çevik və işlək mexanizmi işlənib hazır-

lanmışdır.  

     1.2. Aqrar sahədə investisiya fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsinin forma 

və üsulları. 
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       Azərbaycanda iqtisadi inkişafın yüksəldilməsi mərhələsi ölkədə aqrar sek-

torda investisiya fəallığının gücləndirilməsi prosesi ilə sıx şəkildə əlaqədardır. 

Belə vacib sferada dövlətin rolu indiki dövrdə xüsusi məna kəsb edir. Məhz bu 

hədəflə investisiya lahiyələrinin iqtisadi səmərəlilik baxımından tədqiqi, 

investisiya layihələrinin cəlbediciliyinin qiymətləndirilməsi məsələsi iqtisadiy-

yatın perspektiv inkişafından ötrü mühüm rola malikdir.Müasir dövrdə layihə-

lərin cəlbediciliyinin qiymətləndirilməsi qeyri-dövlət sektoru üçün də zəruri 

amildir.İnvestisiya yığımının ölkədə məqsədəuygun  istifadəsi, reallaşan hər 

hansı investisiya layihəsinin səmərəlilik meyarı ümumilikdə iqtisadi inkişafın 

yüksəlişinə səbəb olur. 

    Ölkə iqtisadiyyatı son illər dinamik inkişaf edir və respublikanın sosial-

iqtisadi inkişafı istiqamətində qarşıda duran ümdə vacib vəzifələr uğurla 

həyata keçirilir. Əminliklə deyə bilərik ki,qeyri-neft sahələrinin inkişafı üzrə 

yüksəliş müşahidə olunmaqdadır. Bu sektorda aparıcı sahələrdən biri aqrar sa-

hədir. Aqrar sahənin dinamik inkişafı burada yüyüdülən ardıcıl və məqsəd-

yönlü islahatların məntiqi yekunudur.Biznesin inkişafında maliyyə-kredit 

mexanizminin istər təşkilatı, istərsə də iqtisadi məsələlərindən dolgun istifadə 

edilməsı onun dayanıqlı, rəqabət qabiliyyətli yüksəlişinin təmin etmişdir. 

Aqrar sektorda biznesin inkişafına ilbəil artan investisiya qoyuluşları sahənin 

yeni texnoloqiyalarla məhsul istehsalına əlverişli imkan yaradır. Kənd 

əhalisinin illər boyunca artan pul gəlırləri regionların real iqtisadi inkişaf 

dinamikasını subut edən başlıca amillərdən biridir. Sahibkarlığın inkişafına 

yatırılan investisiyalar, ölkə əhalisinin ərzaq məhsuları ilə daha tam təminatına 

əlverişli şərait yaratmışdır. 

      Aqrar sektorda investiyalaşma dövlət köməyinin çağdaş dünya paktikasına 

uyğun çoxşaxəli sisteminin formalaşdırılması ümdə vacib məsələdir. Bu vacib 

məsələnin çözülməsi kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarına subsidiyaların 

verilməsini bilavasitə zəruriyyətə çevirir.Bazar iqtisadiyyati münaibətləri 

bərqərar olmuş ölkələrdə kənd təsərrüfatının sənayeləşdirilməsi hədəfilə vacib 

növ istehsal vasitələri ilə təminatla əlaqədar subsidiyalar geniş tətbiq 

edilmişdir. Dünya təcrübəsində dövlət büdcəsindən aqrar sahənin modernləş-

dirməsindən ötrü səmərəli subsidiyalar mexanizmi işlənib hazırlanmışdır.Aqrar 

iqtisadiyyatda modernləşdirmə üçün dövlət subsidiyaların tətbiqinin əsas 

istiqamətlərindən biri gübrələrin və zərərvericilərə qarşı kimyəvi mübarizə 

vasitələrinin yiyələnməsinə, toxumçuluğun, cins damazlıq işlərinin inkişafına 

çəkilən xərclərin bir hissəsinin dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait hesabına 

ödənilməsidir. 

          2.1.İnvestisiya mühitinin aqrar sahədə formalaşması yolları.        

      Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən aqrar islahatlar milli kənd 

təsərrüfatının müasir modelinə uygun adekvat məhsuldar qüvvələrin modern-

ləşdirilməsinə və zəruri institutsional dəyişikliklərə gətirib çıxarmamışdır. 

2004-2018-ci illəri əhatə edən Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-

iqtisadi inkişafının Dövlət Proqramları və “Azərbaycan-2020: gələcəyə baxış” 

inkişaf konsepsiyası çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində aqrar 

sahədə sahibkarlığın inkişafı üçün əlverişli mühit yaradılmış, fermerlərə dövlət 
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qayğısı güclənmiş, yəni kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları torpaq vergisi 

istisna olmaqla bütün vergilərdən azad edilmiş, fermerlərə dövlət büdcəsindən 

subsidiyalar ödənilmişdir. Azərbaycan Respublikasının maliyyə imkanları 

artdıqca aqrar sahənin inkişafına göstərilən dövlət dəstəyinin həcmi artmış və 

əhatə dairəsi genişlənmişdir. 

      Xarici kapitalın ölkə iqtisadiyyatına axınının gücləndirilməsi elmi-texniki 

tərəqqi sahəsində son nailiyyətlərin, yeni texnologiyaların aqrar sahəyə tətbiqi-

nə və habelə qabaqcıl idarəçilik təcrübəsinin geniş yayılmasına imkanı 

genişləndirir.Bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinin təşəkkül tapdığı Azərbay-

canda investisiya imkanlarının reallaşdıgı, xarici kapitalı cəlb etməkdən ötrü 

əlverişli investisiya mühitinin yaradıldığı hazırki durumda investisiya potensia-

lının formalaşması və ondan istifadənin optimallaşması ilə əlaqədar bir sıra 

problem məsələlər hələ də tam şəkildəaydınlıq gətirirməmişdir. İqtisadi in-

kişafın strateji prioritetlərinin, investisiya qoyuluşunun proqnoz modellərinin 

hərtərəfli əsaslandırılması, aqrar sahənin müasirləşdirilməsinə barədə investi-

siya layihələrinin səmərəliliyinin hərtərəfli qiymətləndirilməsi, o cümlədən 

investisiya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və stimullaşdırılması məsələsi elmi 

və praktik baxımdan vacibdir. 

      Ölkədə  investisiya mühitinin  inkişafı sosial-iqtisadi transformasiyaların 

və təkrar istehsalın intensivləşdirilməsinin müasir meyllərini diqqətdə sax-

lamaqla, bazar iqtisadiyyatı münasibətləri dövründə investisiya potensialının 

formalaşmasının və ondan istifadənin optimallaşdırılmasının istiqamətlərini 

daha təkmil şəkildə müəyyənləşdirmək zərurətini artırır. Bu baxımdan, aşağıda 

sadaladıgımız vəzifələrin çözülməsi ölkəyə aqrar sahədə investisiyaların cəlb 

edilməsində elmi-praktik yanaşmaların əhəmiyyətini yüksəldir: 

- sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatının bərqərar olması şəraitində yığımın və 

investisiya potensialının formalaşmasının qanunauyğunluqlarının aşkarı;  

- aqrar sahənin inkişafı ilə əlaqədar investisiya potensialının təkrar istehsala 

təsiri mexanizmini müəyyənləşdirmək;  

- aqrar istehsalın investisiya sferasının inkişafının ümdə xüsusiyyətlərini, 

istiqamətlərini və innovasiya amillərinin tədqiqi;  

 -aqrar sahədə investisiyaları təkrar istehsal və iqtisadi artımın intensivləş-

dirilməsinin strateji parametri olaraq nəzərdən keçirmək; 

- ölkənin uzunmüddətli aqrar sahənin iqtisadi inkişaf strategiyasının reallaşma-

sına investisiya aktivliyinin təsirini biruzə etmək;  

- aqrar sahəyə xarici investisiyaların cəlbi və məqsədli istifadə olunmasının 

strateji prioritetlərini tutarlı dəlillərlə əsaslandırmaq;  

- qabaqcıl ölkələrdə aqrar sahənin investisiya prosesinin tənzimlənməsi və 

stimullaşdırılması mexanizmlərini analiz etmək və s. 

       Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi,neft müqavilələrinin imzalanması, sa-

hibkarlığın inkişafı, müştərək şirkətlərin yaradılması prosesi xarici investorla-

rın Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya yerləşdirmək marağını xeyli 

gücləndirmişdir. Belə ki, 2018–cü ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına yönəldilmiş 

ümumi investısiyaların tərkibində  xarici  investisiyaların həcmi 2695,1milyon  

manat və ya 20,7faiz təşkil etmişdir. Milli iqtisadiyyatın inkişafına yönəldilmiş 
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daxili investisiyaların həcmi də ilbəil artmış, yəni 2010-ci ildəki 6596,3 milyon  

manatdan 2018– ci ildə 10325,2 milyon manata qədər yüksəlmiş və ya 2 dəfə 

artmışdır.  

     İnvestisiya-maliyyə resurslarının cəlb edilməsi prosesində müxtəlif stimul-

laşdırıcı maliyyə, büdcə-vergi mexanizmləri və ölkənin maliyyə siyasətinin 

əsasını təşkil edən əlverişli investisiya mühiti və "investisiyaların optimal-

laşdırılması proqramları"nın işlənib hazırlanması dövlətin əhəmiyyət kəsb 

edən stimulyatoru kimi ölkənin iqtisadi artımında geniş istifadə edilir. Ölkə 

iqtisadiyyatına xarici kapitalın cəlbinin stimullaşdırılmasında büdcə-vergi 

mexanizminin rolunun qiymətləndirilməsi məhz qurulan vergi  siyasətinin 

təşkilindən birbaşa asılıdır. Respublikamızda həyata keçirilən büdcə-vergi 

siyasəti vergi dərəcələrinin nisbətən aşağı salınması və vergi güzəştlərinin 

tədqimi hesabına vergitutma bazasının əhatə dairəsinin böyüməsinə, iqtisa-

diyyata investisiya qoyuluşunun stimullaşdırılmasına, hüquqi şəxslərlə fərdi 

sahibkarlar və vergi ödəyiciləri arasında vergi yükünün bərabərləşdirilməsinə 

və son yekunda qüvvədə olan iqtisadi potensialın artırılmasına və əhalinin 

maddi rifahının yüksəldilməsinə yönəldilmiş fəaliyyətdən ibarətdir.  

       Ölkə iqtisadiyyatının inkişafına daxili və xarici investisiyaların artırılma-

sını, onların düzgün strukturunu müəyyən edilməsi və ya müəyyən bir iqtisadi 

sahəyə qoyulmasını həyata keçirmək məqsədilə dövlət müxtəlif istiqamətlərdə 

öz iqtisadi siyasətini həyata keçirir. Bu səbəbdən istehsal ediləcək əməyə tələb 

ilə əlaqədar müəssisənin istehsal gücünə, dövlətin tətbiq etdiyi maliyyə, pul, 

xarici ticarət və qiymət siyasəti olduqca böyük təsir edir. 

İnvestisiya fəallığı və onun nəticəsi iqtisadiyyatın artan templə inkişafına 

zəruri ilkin şərtlər yaratmaq və ümumilikdə götürüldükdə, investisiya qoyuluşu 

üçün əlverişli mühitin formalaşdırılması üçün qarşıya qoyulan məqsədlərin 

reallaşdırılmasına geniş imkanlar açır. 

      Aqrar-sənaye istehsalının dinamik inkişafı və kənd təsərrüfatının maddi-

texniki bazasının möhkəmləndirilməsi üçün kreditləşdirmə həyata keçirilir, 

kənd təsərrüfatı istehsalçılarına  dövlət tərəfindən subsidiyalar verilir, lakin 

kommersiya banklarının kreditləri üzrə yüksək faiz dərəcəsinin subsidiyalaşdı-

rılması aqrobiznes subyektlərinin kreditləşdirilməsi problemini  tam həll etmir. 

       İnvestisiya prosesinə dövlətin ciddi yanaşmasının vacibliyini qeyd edər-

kən, onun xarici investisiyanın cəlb olunması sahəsində həyata keçirdiyi 

siyasətindən irəli gələn, bu gün üçün təxirəsalınmaz aşağıdakı əsas vəzifələri 

göstərmək lazımdır: 

- investor üçün əsas hissəsi vergi rejiminin sabitliyi olan əlverişli hüquqi və 

təşkilati şəraitin yaradılması; 

- potensial investorların axtarılması və cəlb olunması üzrə olan təşkilatların 

funksiyalarının vahid dövlət orqanında toplanması; 

- dünya təcrübəsindəki səmərəli formalardan geniş istifadə olunması yolu ilə 

dünya kapital bazarında reklam informasiyasının yaradılması. 
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РЕЗЮМЕ 

БАДЖИСАБАХ  КЕРИМОВА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

          В статье рассматриваются научные и теоретические проблемы финансирования 

инвестиций, инвестиционная деятельность, ее формы, формы и методы финансирования 

инвестиционной деятельности, опыт инвестиционного бизнеса, предпринимаемые в 

этой связи меры, структурный анализ финансирования инвестиций в стране. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиции, инвестиционный климат, 

аграрный сектор, инвестиции 

 

SUMMARY 

BACISABAH KARIMOVA 

IMPROVEMENT OF FINANCIAL MECHANISM OF INVESTMENT ACTIVITY 

       The article addresses the scientific and theoretical problems of investment financing, 

investment activities, its forms, forms and methods of financing investment activities, 

experiences in investment business, measures taken in this regard, structural analysis of 

investment financing in the country. 

Key words: investment activity, investment, investment climate, agrarian sector, investment 
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ƏDV-nin  AZƏRBAYCAN RESPUBLIİKASININ VERGİ SiSTEMİNDƏ ROLU 

 

Vergi siyasəti dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi siyasətin tərkib hissəsi olmaqla, ölkədə 

bazar münasibətlərinə keçirilməsində, onun dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmasmda, 

iqtisadiyyatın inkişaf etməsində və əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsində mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir.  Məqalədə  iqtisadi siyasətin tərkib hissəsi olaraq vergilərin dövlətin əsas 

maliyyə planı olan  dövlət büdcəsinin formalaşmasında  və  ƏDV-nin  vergi sistemindəki rolu 

araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: Azərbaycan Respublikası, vergi sistemi, dövlət büdcəsi, ƏDV, sosial yönümlü  

xərclər 
 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən və yeni iqtisadi siste-

mə, bazar iqtisadiyyatına keçdikdən sonra iqtisadiyyatda islahatlar aparılmış, 

iqtisadiyyatın bir çox sahələrində olduğu kimi dövlətin əsas maliyyə planı olan  

dövlət büdcəsi də yenidən işlənib hazırlanmışdır. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlət büdcəsinin gəlirlərinin öyrənilməsi ən 

vacib məsələlərdən biridir. Büdcə gəlirləri dövlət gəlirlərinin yaranmasında 

yaxından iştirak edir. Büdcə gəlirlərindən başqa dövlət gəlirlərinə büdcədənkə-

nar fondlar və dövlət sektorunun vəsaitləri də daxildir. Odur ki, büdcə gəlirləri 

dövlət gəlirlərindən fərqli olaraq dar məna kəsb edir.  

 Dövlət bir sıra tədbirləri həyata keçirmək üçün lazimi miqdarda maliyyə 

vəsaiti ilə təmin olunmalıdır. Dövlətin xərclərinin tam maliyyələşdirilməsini 

təmin etmək üçün vəsait lazımdır. Deməli, büdcə gəlirləri dövlətin funksiyalarını 

yerinə yetirilməsi üçün mərkəzləşdirilmiş maliyyə vəsaitləridir. Bu baxımdan 

büdcə gəlirləri çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. Onlar pul vəsaitləri fondunun 

formalaşması prosesində yaranmış iqtisadi münasibətləri əks etdirir və müxtəlif 

səviyyəli hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə xidmət edir. 

 “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respubllikası Qanununun büdcə 

gəlirləri aşağıdakı bölmələr hesabına formalaşır: 

 Vergilərdən daxilolmalar; 

 Vergi olmayan gəlirlər; 

 Əsaslı gəlirlər; 

 Rəsmi qaydada alınan vəsaitlər  (transfertlər) 

Vergilərdən daxilolmalar büdcə gəlirlərinin əhəmiyyətli hissəsini təşkil 

edir. Vergilər-dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi 

ilə vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin özgəninkiləşdirilmə-

si şəklində dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə köçürülən məcburi, fərdi, əvəzsiz 

ödənişlərdir. 

Vergi  siyasəti  dövlətin  həyata  keçirdiyi  iqtisadi  siyasətin  tərkib hissəsi  
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olmaqla, ölkədə bazar münasibətlərinə keçirilməsində, onun dünya iqtisadiyyatı-

na inteqrasiya olunmasmda, iqtisadiyyatın inkişaf etməsində və əhalinin həyat 

səviyyəsinin yüksəldilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Vergi siyasəti 

müasir dövrün tələblərinə uyğun təkmilləşdirilməsini, aparılan iqtisadi islahatla-

rın aparıcı qüvvəsi kimi iqtisadiyyatın hazırki strukturunu və beynəlxalq 

standartlara uyğun qurulmasını tələb edir. Müasir dövrdə vergitutmanın bütün 

sahələrinin tədqiqinə böyük ehtiyac vardır. Bu, dolayı vergilərə də aiddir. Dolayı 

vergilər içərisində isə ƏDV xüsusi yerə malikdir. Mühüm əhəmiyyət kəsb edən 

məsələlərdən biri də Respublikamızda Əlavə Dəyər Vergisi ödəyicilərinin 

qeydiyyata alınmasıdır. Aşağıda şəxslər ƏDV-in ödəyiciləri hesab olunur: 

 ƏDV-nin ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçən və ya qeydiyyatdan keçməli 

olan şəxs.  

 Azərbaycan Respublikasına ƏDV tutulan malları idxal edən şəxslər bu cür 

idxal malları üzrə ƏDV-nin ödəyiciləri sayılırlar. 

 Azərbaycan Respublikası ərazisində ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan 

keçmədən iş görən və ya xidmət göstərən qeyri-rezident şəxs.  

ƏDV-nin ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçən və ya qeydiyyatdan keçməli 

olan şəxs ƏDV-nin ödəyicisidir. Qeydiyyatdan keçən şəxs qeydiyyatın qüvvəyə 

mindiyi andan etibarən ƏDV ödəyicisi olur. Qeydiyyata dair ərizə verməli olan, 

lakin qeydiyyatdan keçməmiş şəxs qeydiyyata dair ərizə vermək öhdəliyinin 

yarandığı dövrdən sonrakı hesabat dövrünün başlanğıcından etibarən ƏDV 

ödəyicisi sayılır. ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçmədən və daimi 

nümayəndəlik yaratmadan iş görən və ya xidmət göstərən qeyri-rezident şəxs 

həmin işlər və ya xidmətlərə görə onların həcmindən asılı olmayaraq vergi 

ödəyicisi sayılır. Bu zaman qeyri-rezidentin təqdim etdiyi işləri, xidmətləri alan 

şəxs vergi agenti sayılır. Həmin vergi agenti ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatda 

olmamasından asılı olmayaraq ƏDV-ni qeyri-rezidentdən tutmağa və təyinatı 

üzrə ödəməyə borcludur. Hüquqi şəxs yaratmadan göstərilən birgə sahibkarlıq 

fəaliyyəti ƏDV-nin məqsədləri üçün ayrıca şəxs sayılır. Aksizli malların 

istehsalçıları ƏDV-nin ödəyiciləri sayılırlar. 

Vergi tutulan əməliyyatın dəyəri vergi ödəyicisinin müştəridən və ya hər 

hansı digər şəxsdən aldığı, yaxud almağa hüququ olduğu haqqın ƏDV nəzərə 

alınmadan məbləği (hər hansı rüsumlar, vergilər və ya başqa yığımlar da daxil 

olmaqla) əsasında müəyyən edilir. Əgər vergi ödəyicisi vergi tutulan 

əməliyyatın əvəzində mal, iş və ya xidmət alırsa, yaxud almağa hüququ varsa, 

bu malların, işlərin və ya xidmətlərin ƏDV nəzərə alınmadan bazar dəyəri (hər 

hansı rüsumlar, vergilər və ya başqa yığımlar da daxil olmaqla) vergi tutulan 

əməliyyatın dəyərinə daxil edilir. Aşağıda göstərilən hallarda vergi tutulan 

əməliyyatın dəyəri təqdim edilmiş malların, görülmüş işlərin və ya göstərilmiş 

xidmətlərin ƏDV nəzərə alınmadan formalaşan dəyərindən (hər hansı rüsumlar, 

vergilər və ya başqa yığımlar da daxil olmaqla) ibarət olur: 

 Əvəzli və ya əvəzsiz qaydada vergi ödəyicisi öz işçilərinə və digər şəxslərə 

mal verməsi, iş görməsi və ya xidmət göstərməsi, habelə barter əməliyyatı vergi 

tutulan əməliyyat sayılır. 
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 Vergi ödəyicisi malları(işləri, xidmətləri) ƏDV-ni ödəməklə əldə edirsə və 

müvafiq əvəzləşdirmə alırsa və ya alma hüququna malikdirsə, belə mallardan 

qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə edilməsi, fövqəladə hallardan başqa 

malların itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması və ya oğurlanması vergi tutulan 

əməliyyat sayılır. 

 Vergi ödəyicisinin qeydiyyatı ləğv edilirsə, ləğvetmə vaxtı onun sahibliyində 

qalan mallar həmin vaxt və vergi tutulan əməliyyat çərçivəsində təqdim edilən 

mallar kimi qiymətləndirilir. 

Azərbaycan Respublikasının vergi tutulan idxalın dəyəri malların gömrük 

qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilən gömrük dəyərindən və mallar 

ölkəyə gətirilərkən ödənilməli olan rüsumlardan və vergilərdən (ƏDV nəzərə 

alınmadan) ibarətdir. 

İdxalın bir hissəsi kimi sayılan xidmət göstərildikdə, onun ƏDV nəzərə 

alınmadan dəyəri vergi tutulan idxalın dəyərinə əlavə edilir. 

ƏDV-nin düzgün hesablanması, vaxtında büdcəyə ödənilməsi və 

bəyannamələrin vergi orqanına müəyyən edilmiş müddətlərdə verilməsi üçün 

vergi ödəyiciləri və onların vəzifəli şəxsləri Azərbaycan Respublikasının vergi 

qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar. 

Vergidən azad edilən malların göndərilməsindən, işlərin görülməsindən və 

xidmətlərin göstərilməsindən başqa, müstəqil sahibkarlıq fəaliyyəti və ya hüquqi 

şəxs yaratmadan birgə sahibkarlıq fəaliyyəti çərçivəsində malların göndərilməsi, 

işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi, Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində həyata keçirilirsə, vergi tutulan əməliyyat sayılır. Aszərbaycan 

Respublikasının hüdudlarından kənarda xidmətlər göstərilməsi və ya işlər görülməsi 

vergi tutulan əməliyyatlara daxil edilmir. 

Vergidən azad edilən idxal istisna edilməklə malların idxalı vergi tutulan 

idxal sayılır. Tranzit yük daşınması qaydasında, müvəqqəti idxal şəklində 

Azərbaycan Respublikası ərazisinə buraxılan mallar və ya gömrük qanun-

vericiliyinə uyğun olaraq daxili istehlak üçün idxal edilmiş və ya qəbul edilmiş 

sayılmayan mallar ƏDV-nin məqsədləri üçün idxal malları hesab edilmir. 

Vergi ödəyicisinin haqqı ödənilməklə və ya əvəzsiz qaydada öz işçilərinə 

və digər şəxslərə mal verməsi, iş görməsi və ya xidmət göstərməsi, habelə barter 

əməliyyatı vergi tutulan əməliyyat sayılır. 

Vergi ödəyicisi malları (işləri, xidmətləri) ƏDV-ni ödəməklə əldə edirsə 

və müvafiq əvəzləşmə alırsa və ya almaq hüququna malikdirsə, belə mallardan 

(işlərdən, xidmətlərdən) qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə edilməsi, 

fövqəladə hallardan başqa malların itməsi, əskik gəlməsi və ya oğurlanması 

vergi tutulan əməliyyat sayılır. 

Vergi ödəyicisinin qeydiyyatı ləğv edilirsə, ləğvetmə vaxtı onun sahibli-

yində qalan mallar həmin vaxt və vergitutulan əməliyyat çərçivəsində təqdim 

edilən mallar kimi qiymətləndirilir. 

Malları ƏDV-yə cəlb edilən əməliyyatlar nəticəsində əldə edən, lakin bu 

malları əldə edərkən ƏDV-ni əvəzləşdirməyə hüququ olmayan şəxsin həmin 

malları göndərməsinə vergi tutulan əməliyyat kimi baxılmır. Əgər mallar əldə 

edilərkən əvəzləşdirilməsinə qismən yol verilməmişdirsə, vergi tutulan əməliy-
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yatın məbləği əvəzləşdirmənin qismən yol verilmiş payına mütənasib olaraq 

azaldılır. 

 ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçməyən şəxslərin ƏDV tətbiq 

etməklə aparılan əməliyyatları, habelə ƏDV-dən azad edilən və ya sıfır dərəcə 

ilə ƏDV-yə cəlb edilən, lakin ƏDV tətbiq etməklə aparılan əməliyyatları 

vergitutma obyektidir. 

 Vergi tutulan əməliyyatın dəyəri vergi ödəyicisinin müştəridən və ya hər 

hansı digər şəxsdən aldığı, yaxud almağa haqqı olduğu haqqın ƏDV nəzərə 

alınmadan məbləği (hər hansı rüsumlar, vergilər və başqa yığımlar da daxil 

olmaqla) əsasında müəyyən edilir. 

 Əgər vergi ödəyicisi vergi tutulan əməliyyatın əvəzində mal, iş və ya 

xidmət alırsa, yaxud almağa haqqı varsa, bu malların, işlərin və ya xidmətlərin 

ƏDV nəzərə alınmadan bazar dəyəri (hər hansı rüsumlar, vergilər və başqa 

yığımlar da daxil olmaqla) vergi tutulan əməliyyatın dəyərinə daxil edilir. 

 Mallar (işlər, xidmətlər) vergi ödəyicisi tərəfindən haqqı ödənilməklə və 

ya əvəzsiz qaydada işçilərə və ya digər şəxslərə verildikdə, mal mübadiləsi 

(barter) edildikdə, ƏDV-ni ödəməklə və müvafiq əvəzləşmə əldə etməklə 

alınmış mallar (işlər, xidmətlər) qeyri-kommersiya məqsədləri üçün, eləcə də 

ƏDV-dən azad olunan əməliyyatların həyata keçirilməsi üçün istifadə edildikdə, 

habelə vergi ödəyicisinin qeydiyyatı ləğv edildikdə onun sahibliyində malların 

qalması zamanı vergi tutulan əməliyyatın dəyəri həmin malların (işlərin, 

xidmətlərin) ƏDV nəzərə alınmadan formalaşan dəyərindən ibarətdir. 

 Vergi tutulan idxalın dəyəri malların Azərbaycan Respublikasının gömrük 

qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilən gömrük dəyərindən və mallar 

Azərbaycan Respublikasına gətirilərkən ödənilməli olan rüsumlardan və 

vergilərdən (ƏDV nəzərə alınmadan) ibarətdir. 

Dünyanın əksər ölkələrində ƏDV fırıldaqçılığının artdığını müşahidə 

etmək olar. Respublikamızda da vergidən yayınma hallarının böyük bir qismi 

ƏDV-nin payına düşdüyü üçün bu sahədə saxtakarlıq hallarının qarşısının alın-

ması Vergilər Nazirliyinin qarşısında duran ən mühüm məsələlərdən biridir. Bu 

sahədə Vergilər Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən mühüm tədbirlərdən bir də 

dünyada analoqu olmayan ƏDV depozitinin və elektron vergi hesab-

fakturalarının tətbiqi olmuşdur. "ƏDV-nin depozit hesabı" altsistemi ƏDV üzrə 

yayınmaların qarşısının alınması və bu sahəyə avtomatlaşdırılmış nəzarətin 

həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulur. 

Bu sistem vasitəsilə vergi ödəyicisinə verilmiş vergi hesab-fakturası üzrə 

alınmış malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilərkən ƏDV-nin ödənilməsi, 

ƏDV-nin depozit hesabında uçotun aparılması, ƏDV-nin hərəkəti, bu hesab üzrə 

aparılan əməliyyatlardan ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi və dövlət büdcəsinə 

köçürülmə işlərinin yerinə yetirilməsi təmin olunur 

Elektron vergi hesab-fakturalarının tətbiqi bu sahədə mövcud olan 

saxtakarlıq hallarını minimuma endirməklə yanaşı, vergi ödəyiciləri üçün bir 

çox digər üstünlüklərə də malikdir. Ödəyici elektron vergi hesab-fakturasını öz 

iş yerində rahat şəraitdə, vaxt və maliyyə itkisinə yol vermədən hazırlayıb 

təqdim edilir. Kağız formadan fərqli olaraq, elektron vergi hesab-fakturalarının 
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çatışmaması və ya korlanması hallarının baş verməsi mümkün deyil. Elekton 

vergi hesab-fakturalarının tətbiqi əvvəllər bu sahədə mövcud olan texniki səhv-

ləri də minimuma endirmişdir. Elektron vergi hesab-fakturasının digər üstünlüyü 

buradakı məlumatların birbaşa mühasibatlıq sisteminə inteqrasiyası və elektron 

arxiv xidmətinin mövcudluğudur. ƏDV depozit hesabının və elektron vergi 

hesab-fakturalarının tətbiqi vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsinə və çevik 

nəzarət sisteminin yaradılmasına müsbət təsirini göstərmişdir. Belə ki, ƏDV 

depozit hesabının və elektron vergi hesab-fakturalarının tətbiqi vergi orqanlarına 

əvəzləşdirilmiş ƏDV məbləğlərinə proqram təminatı vasitəsilə avtomatik nəza-

rət etməyə, saxta vergi hesab-fakturalarının tətbiqinin və ƏDV fırıldaqçılığının 

qarşısının alınmasına, alınmış və ya satılmış mallar haqqında mərkəzi məlumat 

bazasının yaradılmasına, ƏDV depozit hesabı üzrə aparılan ödənişlərə nəzarət 

etməyə və ƏDV bəyannamələrinin yoxlanılmasının keyfiyyətini yüksəltməyə 

imkan vermişdir. Nəticədə ƏDV depozit hesabının və elektron vergi hesab-

fakturalarının tətbiqi vergidən yayınma hallarının azalmasına və vergi daxilol-

malarının artmasına səbəb olmuşdur. 

Mikrosəviyyədə, yəni müəssisə baxımından nəzərdən keçirdikdə məlum 

olur ki, «əlavə dəyər» müəssisənin mal və xidmətlər alqı və satqısı qiymətlərin-

də özünü göstərən fərqdir. Bu fərq vergitutmada müəssisənin həmin mal və 

xidmətə əlavə etdiyi dəyər hesab edilir. Bu əlavə dəyər müəyyən bir istehsal 

mərhələsində müəssisənin istehsal amilləri müqabilində etdiyi bütün ödəmələrin 

(əmək haqqı, mənfəət, amortizasiya, faiz, kirayə haqqı) məcmusudur, müəssisə-

nin vergiyə cəlb edilən məhsul üçün çəkdiyi bütün xərclərin yekunudur. Vergi 

əlavə dəyər vergisi adlandırıldığı üçün ilk baxışda elə başa düşülə bilər ki, həmin 

verginin məqsədi yalnız hər istehsal mərhələsində əlavə edilən yeni dəyərləri 

vergiyə cəlb etməkdir. Əslində isə onun əhatə dairəsi daha genişdir və bu vergi 

istehlak üzərinə qoyulan vergi hesab edilir. 

Vergi qanunvericiliyindəki azadolma və güzəştlərə yenidən baxılması, 

yığılan vergilərin toplanılmasınm səmərəlilik əmsalının yüksəldilməsi, vergi-

dən yayınma və yaxud vergi ödənişinin gecikdirilməsinə görə tətbiq edilən 

maliyyə sanksiyaları və cərimələrin artırılması, vergi ödəyicilərinə xüsusi 

kompensasiyaların müəyyən olunması, eyni zamanda ƏDV-nin büdcə gəlirlə-

rində payınm azalması yolu ilə gündəlik təlabat mallarının və sosial rifahın 

təmin olunmasına yardımçı olar. 

Müasir həyat tərzini informasiyasız və sürətsiz təsəvvür etmək mümkün-

süzdür. Bu tərzin sürətlərindən biri də informasiya mübadiləsindəki sürətdir. Bu 

sürəti isə internet təmin edir. Son qısa müddət ərzində Azərbaycanda internet 

xidmətinin inkişafı beynəlxalq səviyyədəki sürətə yaxınlaşa bilməsə də, 

dinamikliyi ilə seçilir. Bu sahədə maliyyə dəstəyi insana oksigenin lazım olduğu 

qədər lazımlıdır. İnterneti daim təkmilləşən yeni texnologiyasız, innovasiyasız 

təsəvvür etmək mümkünsüzdür. Əgər nəzərə alsaq ki, müntəzəm innovasiya və 

yeni texnologiya əlavə kapitaldır, deməli, xidmətin maya dəyərinə düz nütənasib 

amildir. Bu halda, internet xidmətindən istifadənin genişləndirilməsi, yəni 

dəyərinin stabil saxlanılması və ya aşağı salınması üçün digər mümkün xərclərin 

azaldılmasına diqqət yetirmək lazımdır. Azərbaycanın internet xidməti bazarın-
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da satış qiymətinin müəyyən qədər aşağı düşməsi xidmət şirkətləri arasında 

rəqabətin güclənməsinə, təklif edilən xidmət səviyyəsinin yüksəlməsinə gətirib 

çıxara bilər.  

 Eyni zamanda elektron bank xidmətinin Azərbaycanda inkişafını surətlən-

dirmək və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmaq mümkündür. Nəticə etibari 

ilə, bir neçə mühüm məqamları, ən əsası isə cəmiyyətin elmi-mədəni, eyni za-

manda maddi potensialının inkişafına tez bir zamanda nail ola bilərik. 

İnternetüstü əməliyyatların aparılması xidməti Azərbaycanda hələ ki, yalnız 

bank sferasında hiss olunur. “Elektron bankinq” əməliyyatları zamanı xidmətin 

istehlakçısı istənilən zaman təqdim edilən xidmətlərdən istifadə edə və gərəkli 

məlumatlardan yararlana bilir. Azərbaycanda “elektron ticarət” xidmətindən 

istifadə edilsə də, bu sahədə xidməti təklif edən yerli müəssisələrimiz o qədər də 

çox deyil. Sayt vasitəsilə əmtəə və xidmətin son istehlakçıya təqdim edilməsi və 

ya çatdırılması üzrə kifayət qədər imkanlar yaradılmışdır. Eyni zamanda, 

istənilən an üçün bu şəkildə təqdim edilən məhsul və xidmətin həm reklam 

olunması, həm təqdim edilməsi vəziyyəti, həm də bu cür ticarətin tərəfləri 

barədə, həmçinin dövriyyələr barədə statistik nəticələri əldə etmək mümkündür.  

Elekton ticarətdə ƏDV-nin tətbiqi məsələsi isə günün mürəkkəb sayılan 

beynəlxalq problemlərindən biridir. Bu xidmət sahəsi sərhədsiz olduğu üçün 

dövriyyənin hansı ölkədə vergiyə cəlb edilməsi məsələsində çətinlik yaranır. 

Həyata keçirilməsi planlaşdırılan büdcə-vergi siyasəti büdcə proqnozlaşdırılma-

sının səmərəliliyinin artırılması məqsədilə büdcə qanunvericiliyinin təkmilləşdi-

rilməsi istiqamətində mövcud normativ hüquqi baza vergilər arasında mühüm 

yeri olan Əlavə Dəyər Vergisinin tətbiqi qaydalarını təkmilləşdiriləcək, habelə 

idxalda ƏDV-dən azadolmaları minimuma endirəcəkdir.  

Pul dövriyyəsinin nağdsız qaydada aparılmasını, alıcı və satıcı barəsində 

dolğun məlumatın olmasını, xidmət əməliyyatlarında bank və sığorta sistemlə-

rinin iştirakını, xidmətin hər bir dövlətin verdiyi xüsusi razılığa əsasən yerli 

provayderlərin nəzarəti ilə həyata keçirilməsini tələb edən internet xidməti, bir 

sıra labüd makroiqtisadi problem-riskləri, həmçinin vergi ödənişindən yayınma 

risklərini də minimuma endirir. Daha doğrusu, yeni texnologiyaların və innova-

siyaların müntəzəm tətbiqi, bunu idarəedəcək heyətin təcrübəsinin artırılması 

kimi xərclər hesabına, hökumət makroiqtisadi problemlərinin həllinə, o 

cümlədən vergidən yayınma hallarının qarşısının alınması sahəsində sərf 

ediləcək həm maliyyə baxımından, həm də zaman baxımından külli miqdarda 

inzibatçılıq xərclərinə qənaət etmiş olur. Odur ki, tamamilə yeni sayılan və eyni 

zamanda olduqca səmərəli hesab edilən bu xidmət sahəsində vergitutma 

məsələsinə beynəlxalq təcrübədə çox ehtiyyatla yanaşılır 

Həmin qənaət edilmiş vəsaitlərin bir daha sosial yönümlü xərclərə yönəl-

dilməsi imkanları yaranır. Elektron ticarətin inkişaf etdirilməsi və genişləndiril-

məsi özəl sektor üçün də əlverişlidir. Bu ticarətin ilkin mərhələsi (təklif, sifariş, 

ödəmə) elektron formatda olduğu üçün sahibkar bu malın anbara yığılması və 

oradan satışın vasitəçisi olan-rabitə xidmətinə təqdim etməkdən başqa bir xərc 

çəkmir. Deməli, malın maya dəyəri də o qədər də yüklənmir. Sahibkar malı baha 

satmaqdansa, daha çox mal satışına üstünlük verir, çünki bu, həmin sahibkarın 



 

 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019 № 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

satış reytinqi üçün vacib göstəricidir. Elektron ticarətin inkişafı və genişləndiril-

məsi istehlakçılar üçün də səmərəlidir. Tələb edilən mal stasionar məntəqədə 

təklif edilən alternativ mal ilə müqayisədə həm ucuz başa gəlir, həm də çox 

zaman rabitə xidmətçisi vasitəsilə birbaşa evə çatdırılması baxımından 

komfortludur. Elektron ticarətin inkişaf etdirilməsi imkanlarının geniş olması, 

mal və xidmət istehsalının artımını şərtləndirir. Deməli, iş yerlərinin stabil 

qalmasını və say artımına gətirib çıxarır. Bu ticarət istər ölkədaxilində, istərsə də 

beynəlxalq səviyyədə sağlam rəqabəti təşviq edir, yalnız keyfiyyətli mal və 

xidmətin təklifinə, yalnız düzgün rəqabət aparanların şəffaf üstünlüyünə şərait 

yaradır. Əhalinin nağd pul dövriyyəsinin azaldılıb nağdsız dövriyyəsini artırır, 

qənaətlər hesabına pul əmanətini gücləndirir, bank-sığorta sisteminə inamı 

artırır, pul ilə əlaqəli criminal riskləri minimuma endirir. Bank və sığorta 

sisteminin dövriyyəsini artırmış olur ki, bununla da hökumətin maliyyə-pul 

siyasətini möhkəmlədir. Əhalinin ticarət mədəniyyəti səviyyəsini artırır, izafi 

ticarət məntəqələrinin sayı azalır, əsasən ixtisaslaşmış ticarət obyektləri 

genişlənir, yaşayış kapitalının sahəsini artırır. 

Büdcə gəlirlərinin həcm və quruluşunda baş verən dəyişikliklər digər 

sosial-iqtisadi göstəricilərin dinamikasına ciddi təsir göstərir. Başqa sözlə desək, 

büdcə gəlirlərinin optimal səviyyəsinin formalaşdırılması istehsal tutumunun 

genişləndirilməsinə, məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə, istehsalın 

səmərəliliyinin artırılmasına zəmin yaradır. Bazar münasibətlərinin və büdcə 

proseslərinin idarə edilməsinin zəruri şərtlərindən biri onların inkişafının etibarlı 

proqnozlaşdırılmasıdır. Bu baxımdan, büdcə-vergi siyasəti üzrə iqtisadi tədqiqat 

bazasının gücləndirilməsinə ciddi ehtiyac vardır.  

Büdcə-vergi siyasətinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə həyata keçirilməli 

əsas tədbirlər aşağıdakı prioritet istiqamətlərdə olmalıdır: 

 büdcə qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi; 

 büdcə gəlirlərinin artırılması; 

 büdcə xərclərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi; 

 dövlət borcunun idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi. 

 Bu baxımdan vergi faiz dərəcələrini müəyyənləşdirərkən və faizlərin 

endirimi barədə təklif paketlərinə baxış zamanı endirimin ümumi yox, ayrı-ayrı 

fəaliyyət sahələrinin inkişaf tempinə uyğun layihələrin hazırlanmasına ehtiyac 

olmasını  nəzərə almaq lazımdır. 

  İstər mədəni, istər mənəvi, istərsə də müəyyən maddi ehtiyacların 

ödənilməsi ilə bağlı prioritet sahələrin qiymət artımının qarşısının alınması və ya 

ümumiyyətlə qiymətlərin aşağı salınmasına cəmiyyətin inkişafının təmin 

edilməsi kimi baxılmalıdır. Bu inkişaf dövlətin iqtisadi, siyasi baxımından 

dayanaqlığına, iqtisadiyyatın stabil və dinamik inkişafına inamın artırılması kimi 

özünü biruzə verməkdədir. 
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РЕЗЮМЕ 

ХИДЖРАН АЛИЕВ 

РОЛЬ НДС В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
Налоговая политика, являясь неотъемлемой частью экономической политики, 

проводимой государством, играет важную роль в переходе к рыночным отношениям в 

стране, ее интеграции в мировую экономику, экономическому развитию и повышению 

уровня жизни. В статье рассматривается роль налогов как составной части экономичес-

кой политики в формировании государственного бюджета, основного финансового 

плана государства и в системе НДС. 

Ключевые слова: Азербайджанская Республика, налоговая система, государс-

твенный бюджет, НДС, социальные расходы 

 

SUMMARY 

HIJRAN ALIYEV 

THE ROLE OF VAT IN THE TAX SYSTEM OF THE REPUBLIC OF 

AZERBAIJAN 

 Tax policy, being an integral part of the economic policy pursued by the state, plays 

an important role in the transition to market relations in the country, its integration into the 

world economy, economic development and improvement of living standards. The article 

examines the role of taxes as an integral part of economic policy in the formation of the state 

budget, the main financial plan of the state, and in the VAT system. 

Key words: Republic of Azerbaijan, tax system, state budget, VAT, social 

expenditures 
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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 baza-

rında xidmət sferasının mövqelərinin möhkəmlənməsi bu dövr üçün səciyəvi-

dir. Turizm biznesi xidmət sferasına aiddir və iqtisadiyyatın elə bir sferasıdır 

ki, onun tədqiqi və inkişafı iqtisadi elmin əsas məsələsinə çevrilmişdir. Həqi-

qətən də turizm XX əsrin fenomenidir, çünki onun kütləviliyi siyasətə, iqtisa-

diyyata, sosial sferaya və mədəniyyətə aktiv formada təsir edir. İqtisadi nöq-

teyi 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 

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: 
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 25.11.2019, qəbul edilib: 18.12.2019 
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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 səyahət-

lərinin 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 fizi-

oloji, psixioloji vəziyyətini, iş qabiliyyətini və sosial aktivliyinin bərpa edilmə-

sidir; 

2. İnkişaf funksiyası – turistlərin dünya görüşünü və intelektual səviyyələrinin 

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 özü-

nü göstərir, gəlirliyi, əhalinin məşğulluğunu, əhalinin iş qabiliyyətinin bərpası-

nı təmin edir; 

5. Sosial funksiya – əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsidir, büdcənin böl-

güsü və sərbəst vaxtın istifadə edilməsidir; 

6. İnteqrasiya funksiyası – bu funksiyanın köməyilə beynəlxalq iqtisadi müna-

sibətlərin inkişafı, bir sıra beynəlxalq, hökümətlərarası və qeyri-hökümət təşki-

latlarının 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 

kateqoriyalarını uyğunlaşdırsaq aydın olur ki, milli turizmə daxili və çıxış turi-

zmi, beynəlxalq turizmə isə giriş və çıxış turizmi aiddir. Ölkə daxili turizmlə 

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

üzrə turizmin təsnifləşdirilməsinin bünövrəsində səyahətlərin məqsədləri du-
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rur. 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 tu-

rizmin 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 re-

gionlarının 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 

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 
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sənayenin məhsul və xidmətlərinin satışının artması ölkənin, regionun gəlirlə-

rinin 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: turpa-

ketlərin, 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 

qəbulu) 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, 

İspaniya, İtaliya, Fransa, ABŞ, və s. kimi ölkələr müsbət turizm balansına 

malikdirlər, 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).  

 

 
Dioqram 1:Mənbə-“Meqaqazeta”  
 

Dünya turizm bazarında Azərbaycanın milli turizm sektorunun imicinin 

yüksəlməsi və ölkəmizin cəlb ediciliyinin artması nəticəsində ölkəmizə 
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dünyanın bir çox makroregionllarından  turistlər gəlirlər. Statistik məlumatla-

rın 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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РЕЗЮМЕ 

ХИКМАТ ГАСАНОВ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 

Туризм являясь 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 воп-росы и экономическая значимость туризма, 

Ключевые слова: туризм, туристическая система, дестинация, туристический 

спрос, туристическое предложение, международный туризм, национальнольный туризм, 

 

SUMMARY 
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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 
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AQRAR SAHƏNİN İDARƏ EDİLMƏSİNƏ NƏZƏRİ YANAŞMALAR VƏ 

PRAKTİKADA MÖVCUD PROBLEMLƏR 

 

Məqalədə əsas məqsəd islahatlar dövründə aqrar sahədə idarəetmə mexanizmlərinin 

istifadəsinin səmərəli yollarının müəyyən edilməsidir. Müəllif aqrar inkişaf modelində də-

yişikliklərin aparılması zəruriliyinin, qərarların qəbulunda müxtəlif səviyyədə idarəedənlərin 

iştirak dərəcəsinin, bu prosesdə istehsalçılara verilən imkanlar barədə müxtəlif yanaşmaların 

təhlilini aparmışdır. Aqrar idarəetmə sisteminin müxtəlif strukturlarında mövcud münasibət və 

əlaqələrin mürəkkəbliyi, idarəetmədə ortaya çıxan nöqsanlar müəyyən edilmişdir.  

Tədqiqat zamanı qarşıya qoyulan vəzifələr qismində Azərbaycanın aqrar sahəsində 

aparılan islahatların əsas istiqamətləri, idarəetmə mexanizmlərinin optimallaşdırılması çıxış 

edir. Müəllif qərar qəbulu və icra mexanizmlərinin nəzəri və praktiki baxımdan açıqlanmasını, 

uzlaşdırma və nəzarət mexanizmlərinin tətbiqi zamanı müəssisələrin üzləşdiyi problemləri 

göstərmişdir. Məqalədə müəllif tərəfindən müxtəlif alimlərin aqrar sahənin idarə edilməsinə 

dair fikirləri araşdırılmış, onların yanaşmalarının müqayisəli təhlili verilmişdir. Səmərəliliyi-

nin artırılması, mütərəqqi motivasiya mexanizmlərinin tətbiqi, aqrar idarəetmə sistemində 

qərarların hazırlanması, qəbul edilməsi, icrası və icraya nəzarət edilməsi, informasiya 

təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı praktiki əhəmiyyətli təkliflər verilmişdir.  

Açar sözlər: aqrar sahə, amillər, islahat, idarəetmə, funksiya, mexanizm 
 

Dünyada baş verən ekoloji-iqlim dəyişkənliyi, ölkələrin ərzaq təhlükəsiz-

liyi, sağlam qidalanma, insanların sağlamlığının qorunması, texniki tərəqqinin 

nailiyyətlərindən istifadənin standartların dünya üzrə fərqliliyi, gen mühəndis-

liyinin inkişafı fonunda genofondların qorunması cəhdləri və bu zəmində 

ölkələrarası rəqabətin kəskinləşməsi iqtisadiyyatın vacib hissəsi sayılan aqrar 

sahəyə diqqətin artırılmasını və dəyişən tələblərin təsiri altında yeni elmi-

nəzəri yanaşmaların gündəmə gəlməsini zəruri etmişdir. Prezident İlham 

Əliyev tərəfindən 24 nоyabr 2003-cü ildə imzalanmış «Azərbaycan Respubli-

kasında sоsial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında» Fərma-

na, 16 yanvar 2014-cü il tarixli "Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları bazarının 

fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında" Sərənca-

ma, 16 aprel 2014-cü il tarixli "Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi 

və institusional islahatların sürətləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında" 

Fərmana, 11 aprel 2017-ci il tarixli "Azərbaycan Respublikasında kənd təsər-

rüfatının inkişafı ilə bağlı tədbirlər haqqında" Sərəncama əsasən aqrar sahədə 

iqtisadi prоblemlərin həllini sürətləndirmək, müsbət meylli inkişafa nail оlmaq 

mümkün olmuşdur (1; 2; 3; 4). Aqrar sahədə müəssisələrin ümumi sayının 

1995-ci ildən 2017-ci ilə qədər olan dövrdə 31% azalmasına baxmayaraq 

onların  tərkibində  xüsusi  mülkiyyətə  aid  olan  müəssisələrin  sayı  4,8  dəfə  
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artmışdır. 2000-ci ildə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı müəssisəsindən 

47,5% gəlirlə işləyən olduğu halda, 2017-ci ildə artıq 94% gəlirlə, yalnız 6% 

ziyanla işləyib. 2000-ci ildə kənd təssərrüfatı müəssisələrinin ümumi gəliri 1 

milyon 118 min manatdan 2017-ci ildə 115 milyon 25 min manata çatmışdır. 

Ümumi rentabellik həmin dövrlər üzrə mənfi 19,2%-dən müsbət 14,1%-ə 

qədər yüksəlmişdir (18).  

Aqrar sahədə həyata keçirilən islahatlar bu sahənin müəssisələrinin həm 

istehsal, həm də kommersiya fəaliyyətində köklü dəyişikliklərə səbəb olmuş-

dur. Bazar münasibətləri şəraitində, inzibati-amirlik idarəetmə sistemindən tam 

fərqli, seçim müxtəlif səviyyəli idarəedənlərin ixtiyarına verilən idarəetmə 

mexanizmləri tətbiq edilir. Bu iki sistemin  aqrar modellərinin fərqli 

xüsusiyyətlərini aşağıdakı cədvəl 1-dəki kimi qeyd etmək olar.  

Cədvəl 1. 

İnzibati-amirlik və bazar münsibətləri əsaslı aqrar modellərin 

xüsusiyyətlərinin müqayisəsi 
 

Azərbaycan Respublikasında sovet (inzibati-

amirlik sistemi) aqrar modelinin xüsusiyyətləri: 

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının bazaryönümlü 

aqrar modelinin (post sovet) xüsusiyyətləri 

Torpağın dövlət inhisarında olması 

 

Torpağın kəndliyə verilməsi və ikinci bazarının 

yaradılması, resurs və əmtəələrin bölgüsünün bazar 

mexanizmi əsasında aparılması 

Dövlət və kolxoz təsəsrrüfat formalarının 

üstünlüyü 

Çoxnövlü mülkiyyət formalarının olması 

İstehsalçı və istehlakçı arasında qeyri-bazar 

əlaqələrinin mövcudluğu 

İstehsalçı və istehlakçı arasında bazar münasibət-

lərinin qurulması 

Mərkəzləşdirilmiş idarəetmə sistemi və seçim 

azadlığının məhdudluğu 

Seçim azadlığının verilməsi, müxtəlif səviyyələrdə 

idarəetmə qərarlarının qəbulunda iştirak və ya 

müstəqilliyin verilməsi  

Kənd iqtisadiyyatının diversifikasiyaya 

meylinin az olması 

Kənd iqtisadiyyatının diversifikasiyasının 

sürətləndirilməsi 

Həyat tərzində şəhərin kəndi üstələməsi, kənd 

infrastrukturunun inkişafdan geri qalması 

Kənd və şəhər arasında fərqin azaldılması üçün 

infrastrukturun inkişafı 
 

Aqrar sahənin inkişaf etdirilməsi dəyişən mühitə daim uyğunlaşmanı 

tələb edir. Bu səbəbdən  aqrar sahənin idarəetmə mexanizmlərinin dəqiqləşdi-

rilməsi və yenilərinin tətbiqi imkanının araşdırılması vacibdir.  

Aqrar sahənin idarə edilməsi fəaliyyətinə yanaşmanın dəyişməsi 

İqtisadi inkişafın və sistemin xüsusiyyətləri müəyyən nəzəri yanaşmalara 

əsaslanır və aqrar sahənin idarə edilməsinə dair nəzəri yanaşmalara diqqət 

yetirdikdə alimlərin çox saylı fikir ayrılığını müşahidə etmək olar. 

İqtisadi inkişafın ilk modeli F.Gene tərəfindən təqdim edilib. F.Geneyə 

görə məhsulların təkrar istehsalı və satılmasının təkamülü, davamlı fəaliyyət 

göstərən amillərin təsiri altında həyata keçirilir və istehsalçılarla mülkiyyətçi 

sinifləri arasında müəyyən iqtisadi proporsiya gözlənilir (9; 10). Eyni zaman-

da, o, kənd təsərrüfatını vahid istehsal kimi təqdim edərək cari və rasional ida-

rəetmə sistemlərində əldə edilən məhsulları müqayisə edir. Nəticədə, onun 

yanaşması, xalis məhsulun və ya əlavə dəyərin iqtisadi artım mənbəyi kimi 

müəyyən edilməsi cəhdlərindən biri oldu (11). 

Milli iqtisadi inkişaf məsələlərinin öyrənilməsində əhəmiyyətli addım 

olan K.Marksın "Kapital" əsərinin məqsədi, məhz cəmiyyətin hərəkətinin iqti-
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sadi hüququnun aşkar edilməsi idi. Bu nəzəriyyə statik məhdudiyyətlərdən iba-

rət bir sistemi ifadə edirdi və tarixin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi fikrinə 

əsaslanırdı. Belə yanaşma C.Şumpeterin (J. Schumpeter) iqtisadi inkişaf nəzə-

riyyəsinə də aiddir, yəni onun yanaşması qapalı bir iqtisadiyyatın tarazlıq və-

ziyyətini ifadə edən “təsərrüfat dövriyyəsinin” araşdırılması idi. Bu zaman in-

kişaf yolu kimi təsərrüfat dövriyyəsində iqtisadiyyatın özünün meydana gətir-

diyi dəyişiklikləri, yəni yalnız "öz ixtiyarında" təsadüfi dəyişikliklər qəbul edi-

lir və milli iqtisadiyyatın xaricindən gələn impulslar ilə idarə olunması nəzərə 

alınmırdı (24). 

Bu nəzəriyyələr statik ilkin şərtlərə əsaslanırdı və sahə iqtisadiyyatının 

inkişafına aid real vəziyyəti əks etdirən hipotezin qurulmasına icazə vermədi. 

Bir sıra iqtisadçılar idarəetməni inkişafla əlaqələndirirlər. Bu zaman pro-

sesin nəticə ilə əlaqəsinin qurulması və bundan irəli gələrək mexanizmlərin se-

çilməsində alimlərin yanaşma fərqləri tam aydın görünür. Əsasən də, D.Mak-

Kullox, T.Maltus, Sen-Simon, K.Ruvruye, Ş.Furye, R.Ouen (D. McCulloch, T. 

Malthus, Saint-Simon, C. Rouvrouet, S. Fourier, R. Owen) mənfəəti iqtisadi 

inkişafın əsas elementi və mənbəyi hesab edirlər (9). Lakin, mənfəət anlayışı 

vasitəsilə istehsalın inkişafını müəyyənləşdirmək cəhdi uğursuz hesab edilə 

bilər. Bunun bir çox səbəbi var və onlardan əsaslarını qeyd edə bilərik: 

Əvvəla, iqtisadi sistemdə istehsalın son məqsədinin mənfəət olmasına 

baxmayaraq, idarəetmə prosesi ondan fərqli olaraq özü hər zaman çox məqsəd-

lidir. Mənfəətlə yanaşı, istehsal və bazarların genişləndirilməsi, texnoloji yeni-

ləşdirmə, iş şəraitinin yaxşılaşdırılması və s. bu kimi hədəflərdən hər biri nəti-

cədə mənfəət əldə etməyə yönəlmiş olmasına baxmayaraq, mənfəətin əldə 

edilməsi məqsədi ilə eyniləşdirilə bilməz. İstehsal məqsədlərinin müxtəlif ol-

duğu müəyyən edilirsə, deməli onunla əlaqəli inkişaf strategiyaları da müxtə-

lifdir. Strategiyaların müxtəlifliyi isə idarəetmədə məqsədin və mexanizmin 

fərqliliyini yaradır. Xüsusilə, məqsədlərə diqqət yetirərkən, satış bazarlarının, 

texnoloji rəqabətin itirilməsi, kollektivdə mənəvi iqlimin pisləşməsi, kadr 

siyasətində səhvlər və s. üzrə idarəetmə məsələlərində mövcud olan problemlər 

barədə danışa bilərik. 

Nəhayət, idarəetməni inkişafla, inkişafı isə əldə edilən gəlirlərlə eyniləş-

dirmək düzgün deyil. Bu idarəetmə ilə bağlı konsepsiyanın süni şəkildə məh-

dudlaşdırılması, onun tərkibinin əsassız sadələşdirilməsi deməkdir. Çünki 

inkişaf prosesində itkilər (gəlirlərin azaldılması) və ya zərər mümkündür. Eyni 

zamanda aqrar sahənin məhsullarının uzunmüddətli saxlanması zamanı təbii 

çəkisinin azalması və ya texnoloji itkilərin (tullantının) olması bu proseslərlə 

əlaqəli deyil. Bu mənada, zərərin səbəbi kimi "təsadüfi hadisələr"i qeyd etmək 

və onların proqnozlaşdırılan səviyyələrdən də üstün olma ehtimalını nəzərə 

almaq lazımdır. Həmçinin, əlavə xərclər bəzi təsadüfi olmayan, amma arzu-

olunmaz tədbirlər nəticəsində yaranan risklərin azaldılması zamanı da ortaya 

çıxa bilər. Məsələn, veterinar fəaliyyəti xərclərini və xəstə malların müalicə 

xərclərini nəzərə alırıqsa, əlbəttə ki, bu zəruri xərclərdir. Amma mal-qara 

xəstəliyinin təhlükəsi minimal olduğu halda profilaktika xərcləri səmərəsiz 

hesab edilə bilər.  
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A. Y. Livşis hesab edir ki, iqtisadi inkişaf üç əsas şərt mövcud olduqda 

mümkündür: 1) iqtisadi artım intensiv yalnız ETT-nin nailiyyətləri və resurs-

lara qənaət edən texnologiyaların istifadəsi əsasında olur və məhsuldarlığın 

artırılması ilə müşayiət olunur; 2) istehsal artımının maddi məzmunu əsasən 

texnoloji inkişafı müəyyən edən və insan ehtiyaclarına xidmət edən sahələrin 

məhsulları hesabınadır; 3) iqtisadi inkişafın sosial cəhətdən təhlükəli olduğu 

hesab edilən sərhədlərin müəyyən edilməsi (18). 

O. Maslennikova və digər müəlliflər iqtisadi inkişafı istehsalın səmərəli-

liyi ilə əlaqələndirirlər. Onların fikrincə, səmərəlilik, əhalinin rifahının yüksəl-

məsi ilə xarakterizə olunur (20). Ancaq inkişaf prosesində təkcə əməyin və 

istehsalın səmərəliliyi artmır, həm də  azala bilir. N. Petrakov və V. Rotar inki-

şafa dair fərqli bir yanaşma təklif edirlər. Onların fikrincə inkişaf, aydın şəkil-

də müəyyən edilmiş məqsədə çatmanın ən qısa yolunu tapma prosesidir (23). 

Ancaq praktikada inkişaf proqressiv olsa da əməyin məhsuldarlığı və istehsalın 

səmərəliliyi aşağı düşə bilir.  

İ.Ş.Qarayevin rəhdərliyi altında hazırlanmış “Aqrar sferanın iqtisadiyyatı 

və idarə edilməsi” dərsliyində qeyd edilir ki, “idarəetmə münasibətlərinə ancaq 

təşkilatı-texniki xarakteristika baxımından yanaşıldıqda bir çox səbəb-nəticə 

əlaqələrini, idarəetməni müəyyənləşdirən məqsədi, onun əhatə dairəsini, forma 

və üsullarını açmaq mümkün olmur. Cəmiyyətdə baş verən proseslər öz əksini 

idarəetmə və təsərrüfat mexanizmində tapmadıqda istehsal münasibətləri ilə 

idarəetmə sistemi arasında münaqişələr baş verir, onlar isə dərinləşərək ziddiy-

yət formasına keçir” (5, s. 477). 

İnkişafı onun mənbəyi ilə qarışdırmaq olmaz, yəni sistemin ziddiyyətləri 

(13) və ya ətraf mühitə uyğunlaşma prosesinin vəziyyəti inkişafı əvəz etməmə-

lidir (12). Çatışmazlıqları düzəltmək və həll etmək üçün üç üsul istifadə olu-

nur: dəyişkənlik, varislik (reproduktivlik) və rəqabət prosesində baş verən 

seçim. 

Bu baxımdan İ.İbrahimov haqlı olaraq qeyd edir ki, “İdarəetmənin əsas 

vəzifəsi mövcud sistemin dinamik inkişafı və tarazlığını saxlamaqla onu 

təkmilləşdirmək və son iqtisadi-sosial nəticələrə nail olmaqdan ibarətdir. İdarə-

etmənin məqsədi inkişafın dəyişən şəraitinə uyğun aqrar sistemin strukturunda 

idarəetməni formalaşdırmaqdan ibarət olmalıdır” (7, s. 620).  

Nəzərə almaq lazımdır ki, idarəetmə, münasibətlər sistemi olmaqla, onun 

məzmunu və prinsipləri bu münasibətləri həyata keçirmək üçün müəyyən 

funksiyalar, vasitələr mexanizmi ilə tənzimlənir (7, s. 632). Nəzərə alaq ki, 

sahə iqtisadiyyatı hədəf kimi götürülən sistem deyil. İqtisadiyyatın məqsədi 

idarəetmə subyekti tərəfindən təyin olunur, çünki məqsədin həyata keçirilməsi 

bütün sistem səviyyəsində öz əksini tapmalıdır və iqtisadiyyatın inkişafı sub-

yektin inkişafı, fəaliyyəti və sarsıntıları ilə bağlı olduğundan onun motivasiya-

sında, eləcə də ixtisaslaşma dərəcəsində olan ciddi dəyişikliklərlə, maraqların 

koordinasiyası yollarının tapılması ilə bağlıdır. Eyni zamanda, aqrar sahənin 

inkişafı, nəzarət edilməsi çətin və gözlənilməz hallarla bağlıdır ki, bu da əsasən 

əmək vasitələrinin bioloji təbiəti, təbii iqlim şəraiti, istehsalatın ərazi bölgüsün-

dən asılılığı kimi qeyd edilir. İqtisadiyyatın inkişafı onun komponentləri və 
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elementləri (yalnız subyekti deyil, həm də inkişafın məqsədini), münasibətləri, 

bütün səviyyələrdə fəaliyyət göstərən mexanizmləri, eləcə də iqtisadi artımın 

növlərini və dərəcələrini də dəyişir. 

Aqrar sahənin idarə edilməsi mexanizmlərinə nəzəri yanaşmalar 

Təsərrüfat subyektlərinin, xüsusi ilə də aqrar sahəyə aid olan subyektlə-

rin idarə edilməsi mexanizmi mürəkkəb sosial-iqtisadi sistemlərə aiddir. 

“İdarəetmənin fəaliyyət mexanizmi onun yerinə yetirdiyi funksiyalarda ifadə 

olunur. İdarəetmə funksiyaları yerinə yetirilən vəzifələrin məzmununa, obyekt-

lərinə, strukturuna və təzahür formalarına görə fərqlənir. Lakin bu fərqlən-

mələr olsa da onlar eyni mahiyyəti ifadə edir, əsas məqsədlərin reallaşmasına 

xidmət edir” (7, s. 630).  

Aqrar sahədə təsərrüfat subyeklərinin formalaşması, fəaliyyət göstərməsi 

və inkişafı sistemli yanaşmanın ümumi qaydalarına rəayət etmədən müsbət 

nəticə əldə edilə bilməz. Tədqiqatlar göstərir ki, aqrar sahədə iqtisadi idarəet-

mə mexanizmi yeni formalaşmağa başlasa da, bunun üçün zəruri, hüquqi, iqti-

sadi, inzibati, təşkilati mühüt heç də yetərincə deyildir. Bu zaman aqrar sahədə 

iqtisadi prosesin gedişi, özünə uyğun gələ bilən bitkin bir idarəolunma 

mexanizmini tələb edir (8). Ona görə idarəetmənin proqnozlaşdırma, təhlil, 

planlaşdırma, təşkil, motivasiya, uzlaşdırma, uçot, nəzarət-yoxlama, qiymət-

ləndirmə kimi funksiyaları ilə paralel innovasiya və investisiya prosesləri də 

nəzərə alınmaqla strategiyanın işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsində, 

idarəetmə qərarlarının qəbulunda öz əksini tapır.  P.V. Qonçarov və N.A.Lıtne-

va (19) aqrar sahədə idarəetmə mexanizminin çox funksiyalı modelini təklif 

edən zaman innovasiya və investisiya mexanizmlərinə xüsusi diqqət yetirərək 

onların nəticə yönümlüklə əlaqəsini qeyd edirlər (bax: sxem 1.).  
 

Sxem 1.Aqrar sahədə idarəetmə mexanizminin çox funksiyalı modeli 
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Fikrimizcə burada uzlaşdırma, uçot və nəzarət-yoxlamaya diqqətin 

artırılması vacibdir. Həmçinin idarəetmə sistemi ilə idarə edilən sistemin 

arasındakı əlaqə aşağıdakı şəkildə ifadə edilə bilər (sxem 2). 

 

Sxem 2. İdarəetmə sistemi ilə idarə olunan sistem arasında əlaqə

 
İdarəetmə nəzəriyyəçilərinin əsərlərində ayrı-ayrı ictimai-iqtisadi 

formasiyalarda istehsalın iqtisadı və təşkilatı tərəfləri təhlil edilərək birgə 

fəaliyyət zamanı idarəetmənin xüsusi funksiyalarının məzmunu araşdırılmışdır. 

Onlar əmək prosesində istehsal və xidmət kooperasiyasının mahiyyət və 

xarakterini açmış və bu əsasda da xüsusi fəaliyyət növünün - idarəetmə 

funksiyasının mövcudluğunun obyektiv zəruriliyini göstərmişlər (5, s. 475).  

Aqrar sahənin milli iqtisadiyyatın digər sektorları ilə sıx əlaqədə 

olduğunu nəzərə alaraq A.A. Nikonov onu nəzərə alınması vacib olan insan, 

təbiət və texnologiyanın qarşılıqlı təsirinə əsaslanan kompleks,  dinamik, vahid 

istehsal sistemi kimi təqdim edir (23). 

İngilis iqtisadçıları E.Dolan və C. Lindsey (E. Dolan və J. Lindsay) 

iqtisadi inkişaf problemini "iş qüvvəsi" və "əhalinin təhsili" kimi həssas 

yanaşmalardan istifadə etməklə əsaslandırdılar. Bu elmi platforma mübahisə 

yaratdı. Çünki amillərin sayı məhdud götürülmüşdür (məsələn, əməyin 

vasitələri nəzərə alınmamışdır) (14). 

Bir çox alimlər ETT iqtisadi inkişafın hərəkətverici qüvvəsi hesab edir. 

ETT maddi istehsalın keyfiyyətli dəyişmələrini stimullaşdırır, əmək 

məhsuldarlığının daim artmasına gətirib çıxarır və cəmiyyətin həyatının bütün 

aspektlərinə təsir edir. Mövcud resurslar və iqtisadi artım arasındakı əlaqə 

qeyri-xəttidir. Bunu, resursları zəif olan Yaponiya və resurslarla zəngin olan 

bir sıra MDB ölkələrinin timsalında görmək olar.  İqtisadi artım, təbii və əmək 

resursları arasındakı əlaqənin qeyri-xətti əlaqəsinin olması ilk növbədə iqtisadi 

artıma çox saylı amillərin təsir etməsi ilə izah edilir. Bunlara resursların 

keyfiyyəti, mobilliyi və əvəzedilənliyi, xarici resurs qaynaqları, vergi və 

investisiya siyasəti, investisiyanın həcmi, yığım norması, ETT, iqtisadiyyata 

dövlət müdaxiləsinin dərəcəsi və metodları, qanunvericilik bazası, milli 

psixologiyanın, mentalitetin xüsusiyyətləri bir yerdə inkişaf strategiyasını 

müəyyənləşdirir.  
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Beləliklə, nəzəri tədqiqat zamanı aqrar sahənin inkişafına xarici və 

daxili, əsas və köməkçi, obyektiv və subyektiv, nəzarətli və nəzarətsiz, vacib 

və qeyri-əsaslı, birbaşa və dolayı amillər təsir edir. Aqrar istehsalın idarə 

edilməsinin əsas məqsədi iqtisadi qanunların tələblərinə uyğun iqtisadi, siyasi, 

sosial və s. vəzifələrin istehsalın artırılmasına, tələbatın ödənilməsinə və 

istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsinə yönəldilməsidir. 

İdarəetmənin vəzifələri idarə edilən obyektin xüsusiyyətələri ilə əlaqədar 

fəaliyyətin müəyyən elementlərinə məqsədyönlü təsirini təmin etmək üçün 

müəyyənləşdirilir. İdarəetmə funksiyaları idarəetmə sistemində onun 

qurulması, tabeçiliyi, idarəetmə obyekt və subyektlərinin hüquq, vəzifə və 

məsuliyyətinin müəyyən edilməsini nəzərdə tutur. İdarəetmə funksiyalarına 

uyğun idarəetmə quruluşu 3 müxtəlif quruluşun əlaqəsini: istehsal, təşkilat və 

idarəetmə quruluşlarını əhatə edir.  

Aqrar sahədə istehsal prosesi də daxil olmaqla, hər hansı bir iqtisadi 

proses davamlı və müxtəlif keyfiyyət və kəmiyyət dəyişikliklərinin 

birləşməsidir. Ancaq aqrar sahənin iqtisadi sistemində dönməz elementlər 

olduğundan, onun iqtisadi inkişafının bütün prosesi geri dönməzdir. Beləliklə, 

aqrar sahə iqtisadiyyatının inkişafı onun tərkibində, quruluşunda, əlaqələrində 

və fəaliyyətində baş verən keyfiyyət dəyişikliklərilə bağlıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

НАДЖИБА ГАДЖИЕВА  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ АГРАРНЫМ 

СЕКТОРОМ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НА ПРАКТИКЕ 

Основная цель статьи - выявить наиболее эффективные способы использования 

механизмов управления сельским хозяйством в период реформирования. Автор 

проанализировал необходимость внесения изменений в модель аграрного развития, 

степень вовлеченности руководителей на разных уровнях в принятия решений и 

различные подходы к доступу производителей к этому процессу. Выявлены 

существующие подходы и сложность взаимоотношений в различных структурах 

аграрной системы управления, выявлены недостатки в управлении. Автор указывает на 

теоретическое и практическое разъяснение механизмов принятия и реализации 

решений, проблем, с которыми сталкиваются предприятия при внедрении механизмов 

координации и контроля. В статье исследуются взгляды различных ученых на 

управление аграрным сектором и дается сравнительный анализ их подходов. Важные 

практически рекомендации были даны для повышения эффективности, использования 

продвинутых механизмов мотивации, разработки, принятия решений, контроля и 

исполнения решений в системе аграрного управления, а также улучшения 

информационного обеспечения. 

Ключевые слова: аграрный сектор, факторы, реформа, управление, функция, 

механизм 

 

SUMMARY 

NADJIBA HAJIYEVA  

CURRENT PROBLEMS IN PRACTICE AND THEORETICAL APPROACHES 

OF AGRAR SECTOR MANAGEMENT 

The main goal of the article is to identify the most effective ways to use agricultural 

management mechanisms during the reform period. The author analyzed the need for changes 

in the model of agricultural development, the degree of involvement of managers at different 

levels in decision-making and various approaches to producers' access to this process. The 

existing approaches and the complexity of the relationship in various structures of the agrarian 

http://ivdon.ru/ru/magazine/search?search=%D0%9D.%D0%AE.+%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2011/423
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management system are identified, deficiencies in management are identified. The author 

points to a theoretical and practical explanation of the mechanisms for making and 

implementing decisions, the problems that enterprises face when introducing coordination and 

control mechanisms. The article explores the views of various scientists on the management of 

the agricultural sector and provides a comparative analysis of their approaches. Important 

practical recommendations were given to increase efficiency, use advanced mechanisms of 

motivation, develop, make decisions, control and implement decisions in the agricultural 

management system, as well as improve information support. 

Key words: agricultural sector, factors, reform, management, function, mechanism 
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XANƏLİ KƏRİMLİNİN YARADICILIĞINDA VƏTƏNPƏRVƏRLİK MÖVZUSU 
 

Məqalədə müasir Naxçıvan ədəbi mühitinin nümayəndələrindən biri olan Xanəli 

Kərimlinin yaradıcılığından danışılır. Şairin əsasən vətənpərvərlik mövzusunda yazılan 

əsərlərinin təhlili aparılmışdır. Xanəli Kərimlinin vətən mövzusunda yazdıqları onun 

yaradıcılığının əsas istiqamətidir. İrəli sürülən elmi və nəzəri fikirlər şairin yaradıcılığına 

əsaslanır. 

Açar sözlər: poeziya, yaradicılıq, mövzu, fikir, vətənpərvərlik  
 

Ədəbiyyat hər hansı bir xalqın mədəniyyətində mühüm yer tutan, böyük 

tərbiyəvi əhəmiyyətə malik olan zəngin bir xəzinədir. Azərbaycan ədəbiyyatı 

bu baxımdan qədim dövrlərdən üzü bəri yaranıb inkişaf edən, zaman keçdikcə 

mövzu və məzmun cəhətdən təkmilləşən, yeniliklərlə səciyyələnən böyük mə-

nəvi-mədəni irs kimi diqqəti çəkən qaynaqlardandır. Onun ağır bir hissəsini 

təşkil edən Naxçıvan ədəbi mühitində yazılan əsərlər ədəbiyyatımızın sanbalı-

nın artmasında müəyyən qədər rol oynamışdır. Bu mühitin tanınmış nümayən-

dələrindən biri də Xanəli Kərimlidir. 

Xanəli Kərimli məhsuldar şair kimi mövzu bolluğu ilə seçilən sənət-

karlardandır. Onun yaradıcılığı rəngarəng mövzuları, yüksək ideyalı əsərləri ilə 

zəngindir. Sözsüz ki, şair zamanın övladıdır və o, cəmiyyətdə, həyatda baş 

verən hadisələrə laqeyd qala bilməz. Bu hadisələr şairi dilə gətirir və o, ətraf 

aləmə, insanlara münasibət göstərdikcə yeni-yeni əsərləri meydana çıxır.  

Xanəli Kərimli nədən yazır və hansı əhvalla yazır-yazsın, o vətəninin öv-

ladı kimi qələmə sarılır. Onun əsərlərinin mərkəzində Vətən dayanır. Şair bir 

vətəndaş şair kimi çox zaman fəlsəfi məzmun daşıyan əsərlərinin baş obrazı 

kimi vətənini təqdim edir. Bu mənada, onun “Azərbaycan” şeri diqqəti cəlb 

edən maraqlı əsərlərdəndir:  

Sən nə qədər can versən də, qan versən də, bilirsən ki, 

   Can verən xalq, qan verən xalq yaşayacaq, Azərbaycan! 

              Şərəfsiz bir ömür sürmək, aləm bilir, sənə yaddır, 

  Bir şərəfli ömür üçün ayağa dur, Azərbaycan! (2, s. 12). 

Göründüyü kimi, “Azərbaycan” şerində şairin fikirləri aforistik istiqamə-

tə yönələrək şairin arzuları ilə birləşmişdir. Bu əsər səslənmə gücü və daxili 

anlamı ilə M.Şəhriyarın “Azərbaycan” adlı əsərini yada salır.   

“Vətən”, “millət”, “xalq” Xanəli Kərimli yaradıcılığının təməl mövzuları-

dır. 

                                      Məramsız millətdə doğulan başlar 
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     Allah qarğadığı əzabkeşlərdir. 

                                      Şam tək yansalar da onun yolunda, 

                                      Axırı peşmanlıq, sonu hədərdir (2, s. 47). 

Şair “millət” və “məram” sözlərini bir-birindən ayırmır, məramsız mil-

lətlərin gələcək taleyinin sual işarəsi altında olduğunu, uğursuzluğunu düşünür. 

Belə millətlər haqqında fikir və düşüncələri ilə o, bir tərəfdən, vətəni haqqında 

narahat şair ürəyini ortaya qoyur, digər tərəfdən vətən oğullarına sanki tövsiyə-

lərini bildirir. Əsərin digər bəndində nigaran şairin duyğu və düşüncələri öndə 

dayanır: 

Nə qədər məramsız millət silinib 

Tarixin tərəfsiz daş səhifəsindən. 

                                     Ölkələr yaranıb, dövlət qurulub 

        Ölən millətlərin ərazisindən (2, s. 47). 

 Şerin son bəndində poetik əhval bir qədər dəyişərək şairin inamını önə 

çəkir. O, qürur hissi ilə bərabər, milləti haqqında mövqeyini də bildirir: 

Məramla yaşayıb bizim babalar, 

    Onunçün dünyanı tutmuş şöhrətim. 

   Bu gün bölünsə də beş yerə Vətən, 

                      Məramsız yaşamaq olmaz, millətim! (2, s. 47). 

 Məlumdur ki, 1980-ci illərin sonunda ictimai-siyasi hadisələrin gedişi 

zaman və cəmiyyətdə fərqli realist baxış formalaşdırdı ki, bu,  yeni tarixi mər-

hələnin məhsulu idi və ictimai-siyasi düşüncəyə təsir edirdi. “Ötən əsrin yet-

miş-səksəninci illər poeziyasında sosial-siyasi problemlər aparıcı mövqe tut-

maqda idi” (3, s. 36). 

Həmin dövr yazarlarının sosial-siyasi düşüncəsi  XX yüzilliyin ikinci ya-

rısında diqqəti çəkən məsələ kimi poeziyada yetərincə öz əksini tapırdı. Bu, 

Xanəli Kərimlinin yaradıcılığında da  qabarıqlığı ilə hiss olunur.  Şairin cəmiy-

yət, xalq haqqındakı gerçək baxışları, demək olar ki, bu mövzuda yazılmış 

bütün əsərlərində əks olunur. XX əsrin 18-20-ci illərində Azərbaycan bayrağı-

na olan maraq həmin dövrdə yenidən güclənməyə başlanmışdır. Mövzu yeni 

baxışla ədəbiyyata gəlirdi. Xanəli Kərimli “Azərbaycan bayrağı” adlı əsərində 

millətin bayraq altında ucaldığını, azadlığın pozulmaz ahənginin bayraqda 

olduğunu fəxarətlə göstərir: 

O qalxıb ucalanda 

 Bayraqların içində. 

Ucalır millətim də 

               Millətlərin içində (2, s. 13). 

Xanəli Kərimlinin ictimai-siyasi lirika örnəkləri içərisində yer alan əsər-

lərində Azərbaycan bayrağını müstəqil dövlət göstəricisi kimi ilk olaraq 

qaldıranları da unutmur, M.Ə.Rəsulzadə haqqında yazdığı şerdə deyir: 

Harda Azərbaycan bayrağı qalxsa, 

      Sən də o bayrağın sırasındasan (2, s. 19). 

Vətəndaşlıq poeziyası nəzm əsərlərinin bir hissəsi kimi bütün zamanlar-

da ədəbiyyatın bəzəyi olmuşdur. “Ədəbiyyatşünaslıq araşdırmalarının bir qis-

mi vətəndaşlıq poeziyasının çox zaman deklorativ səciyyə daşıdığını, poeziya-
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nı bədiilikdən məhrum edərək ritorikaya çəkdiyini cidd-cəhdlə əsaaslandırma-

ğa çalışdığı halda, digər qismi bunun tam əksini, əsl bədii sənətin məhz vətən-

pərvər olması zərurətini israrla müdafiə etməkdədir” (3, s. 36). Doğrudan da, 

həqiqi bədii yaradıcılığı vətəndaşlıq faktoru kimi dəyərləndirənlər haqlıdırlar. 

Vətəndaşlıq poeziyası üçün vətən mövzusunda əsər yazmaq kifayət deyil. 

Bunun üçün vətəndaş olmaq, vətənin dərdlərini içində yaşatmaq, bu dərdlərin 

sağalması yollarını axtarmaq, mövqe bildirmək lazımdır. Bir dəfə Bakı Dövlət 

Universitetinin tələbələri ilə görüşündə Ramiz Rövşənə verilən “Elə bir şair 

vardır ki, vətəni sevməsin, vətən mövzusunda şeir yazmasın?” sualına cavabın-

da şair demişdir: “Vətəni sevməyi bu   mövzuda əsər yazmaqla məhdudlaşdır-

maq olmaz. Mən şair tanıyıram ki, onun “Vətən” adlı bir dənə də şeri yoxdur, 

lakin ömrü boyu vətənin dərdlərindən yazıb. O, böyük Mirzə Ələkbər Sabir-

dir”. Doğrudan da, əsl şairlər həqiqi vətənpərvərlərdir.  Bu mənada, Xanəli 

Kərimli vətəndaş şairdir, vətəninə, millətinə, bayrağına ehtiram göstərən, 

onlarla fəxr edən vətənpərvərimizdir. O, bayrağı millətin digər göstəricisi olan 

dil ilə bərabər tutur: 

O mənim yad ellərdə 

Danışan saf dilimdi. 

Vüqarım, ləyaqətim, 

            Vətənimdi, elimdi (2, s. 13). 

Azərbaycan milləti, bu millətin yenilməz bayrağı Xanəli Kərimlinin 

səcdə yeridir. Lakin onun vətən içində doğma vətəni Naxçıvan da var və o, 

şairin qələmində isti duyğularla tərənnüm edilir: 

Bu dünya bir cənnətdirsə, 

                                     O cənnətin qapısı sən! 

      Varım, yoxum – nəyim varsa, 

                                     Cümləsi sən, hamısı sən! 

     Yaşa, xoşbəxt anım mənim – 

                                     Əbədi ünvanım mənim – 

                    Doğma Naxçıvanım mənim! (2, s. 21). 

 Xanəli Kərimli poeaziya ənənələrinə sadiq qalan şairlərdəndir. “Azər-

baycan poeziyasında çox vaxt modern Avropa poeziyasına, bədii fikrinə qaba-

rıq meyil duyulsa da, bu, zahiri qabıq xarakteri daşıyır. Dərinliklərdə, köklərdə 

təravətini itirməyən əbədi dəyər isə klassik Şərq, Azərbaycan poeziyası olaraq 

qalır” (1, s. 159). Xanəli Kərimlinin yaradıcılığında da Azərbaycan poeziyası-

nın maraqlı mövzuları, yüksək ideyaları öz əksini tapır. Onun “Bu da bir nağıl-

dı” əsəri şairin cəmiyyətdəki mövqeyini ortaya qoya bilir. Bu şeir, bir tərəfdən 

də, şairin cəmiyyətdəki mövqeyini, vətəndaşlıq keyfiyyətlərini oxucuya tanı-

dır:  

                                   Mən özüm bir canlı nağılam, bala, 

                                   Hələ oxunmayıb bir xəttim belə. 

                                   Oxunsam, görərlər qaya ömrümü 

    Necə əritmişəm mən gilə-gilə (2, s. 7). 

“Bu da bir nağıldı” əsərini oxuyanlar şair haqqında müəyyən bir təsəvvür 

əldə etmək imkanına malik olurlar:  
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                                     Çox olub dəndənə daşına dönüb 

Qoymadım uçula bir komanı da. 

                                     Səhrada nişangah daşına dönüb 

          Həqiqət eylədim çox gümanı da (2, s. 7). 

Əslində şerin hər hansı bir bəndində fikir bolluğu sözlərin kəmiyyətini 

kölgədə qoyur. Burada M.Qorkinin sözləri yada düşür: “Bədii əsərdə sözlər 

üçün darısqallıq, fikir üçün genişlik var” (4). Xanəli Kərimlinin yaradıcılığı 

belə bir keyfiyyəti ilə də yadda qalır. 

                              Bəzən bir dilsizə dil olmuşam mən, 

                                                  Dili söz tutanda kəsib dilimi. 

                                                  Bəzən bir əlsizə əl olmuşam mən, 

                                                  Əli əl tutanda kəsib əlimi (3, s. 7). 

Xanəli Kərimli zahirən nikbin adam təsiri bağışlayır. Onu tanıyanlar 

şairin zarafatcıl, məqamında yumoristik ifadələr işlətdiyini bilirlər. Lakin 

Xanəli Kərimli düşüncələr qoynunda olan bir insandır. Çox vaxt əsərlərində 

şairin zahiri təsiri itərək “nikbinliyi” ilə fikir və düşüncələri təzad təşkil edir. 

Onun əsərlərində dərin bir təəssüf hissi ilə qarşılaşırıq. Lakin əsərlərinin 

çoxunda şairin kədər və təəssüfü sonda nikbin notlarla bitir. Bütün narahat 

anlarında bir ümid yeri tapan şair bədbinliklərə qürur yerini dilə gətirməklə son 

qoyur:  

Nə müti olmuşam, nə də başkəsən, 

Mənim də meydanım, atım olubdu. 

Hər ucuz başlara baş verməmişəm, 

          Mənim öz nəcabət-zatım olubdu (3, s. 8). 

 Xanəli Kərimlinin lirikası vətəndaşlıqla yoğrulub. Təsadüfi deyildir ki, 

akademik İ.Həbibbəyli onu “yeni dövr Azərbaycan şerində vətəndaşlıq 

lirikasının əsas yaradıcılarından biri” kimi dəyərləndirmişdir. Beləliklə, Xanəli 

Kərimlinin yaradıcılığı onun vətəndaşlıq mövqeyini təsdiq etməkdə maraqlı və 

oxunaqlı bir qaynaqdır.  
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РЕЗЮМЕ 

НУРЛАНА АЛИЕВА 

ТЕМА ПАТРИОТИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ ХАНАЛИ КЕРИМЛИ 

В статье говорится о творчестве одного  из представителей современной 

Нахчыванской литературной среды Ханали Керимли. Поэт в основном занимается 

анализом произведений на патриотическую тему. Работы Ханали Керимли на тему 

родина считаются основным направлением его творчества. Выдвинутые научные и 

теоретические идеи основаны на примерах творчества поэта. 

Ключевые слова: поэзия, творчество, тема, идея, патриотизм 
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SUMMARY 

NURLANA ALIEVA 

THE TOPIC OF PATRIOTISM IN THE WORKS OF KHANALI KARIMLI 

The article refers to the work of one of the representatives of the modern Nakhchivan 

literary environment, Khanali Karimli. The poet is mainly engaged in the analysis of works on 

a patriotic theme. The works of Khanali Karimli on the theme of the homeland are considered 

the main focus of his creative activity. Â The advanced scientific and theoretical ideas are 

based on examples of the poet's work. 

   Key words: poetry, creativity, theme, idea, patriotism 
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ANA DİLİMİZİN İNKİŞAFINDA MİRZƏ İBRAHİMOVUN ROLU 

 

Məqalədə Mirzə İbrahimovun ictimai fəaliyyətində ana dilinin dövlət dili kimi 

tanınması və inkişafından, bu günü və sabahı haqqında dəyərli fikirlərindən bəhs olunur. 

Mirzə İbrahimov dilimizin incəliklərinə dərindən bələd olan görkəmli bir alim və dilin 

imkanlarından məharətlə istifadə etməyi bacaran istedadlı yazıçıdır. Mirzə İbrahimov XIII 

əsrdən başlayaraq müasir dövrümüzə qədər Azərbaycan dilinin keçdiyi inkişaf mərhələlərini 

nəzərdən keçirmiş, söz ustadlarımızın dilimizin saflaşmasında göstərdikləri xidmətlərini 

xüsusilə qeyd etmişdir. Məqalədə böyük ədibin Azərbaycan dilinin inkişafında göstərdiyi 

xidmətlərdən geniş danışılmışdır. 

Açar sözlər: dil, üslub xüsusiyyətləri, ədəbi dil, bədii dil, lirika 

 

Mirzə İbrahimovun ictimai fəaliyyətində ana dilinin dövlət dili kimi 

tanınması və inkişafı mühüm yer tutur. O, yaradıcılığa başladığı ilk dövrlərdən 

ana dilimizin ən fədakar keşikçilərindən biri olmuş, keçmişi, bu günü və sabahı 

haqqında dəyərli fikirlər söyləmişdir. Ədib millət anlayışında dilin 

müəyyənləşdirici roluna xüsusi əhəmiyyət vermişdir. Doğma ana dilinin taleyi 

bütün yaradıcılığı boyu Mirzə İbrahimovu tərk etməmişdir. Onun dilin 

mənşəyi, dilin inkişaf tarixi, milli dillər və s. haqqında yazdığı elmi və 

publisist məqalələri də bunu sübut edir. 

Vətənimizin strateji mövqeyi, yeraltı və yerüstü sərvətləri xarici 

müdaxiləçilərin diqqətini cəlb etmiş, yurdumuz saysız-hesabsız basqınlara 

məruz qalmışdır. Xarici müdaxiləçilər yalnız sərvətlərimizi talamaqla 

kifayətlənməmiş, həm də mənəvi sərvətlərimizi məhv etmişlər. Onlar minlərlə 

tarixi abidələri yerlə yeksan etmiş, ana dilində yazılan elmi və bədii əsərləri 

yandırmışlar. Bütün bu təzyiqlərə baxmayaraq xalqımız öz milli varlığını, 

dilini və adət- ənənələrini qoruyub saxlamışdır. 

 Hakimlərin məhkumları mütiləşdirmək siyasəti ancaq bu və ya digər 

elmi, ədəbi əsərin ana dilində yazılmasını qadağan etməklə bitmir. Ana dili 

nəinki kitablar və mədrəsələrdən, hətta bazardan, dövlət idarələrindən və 

ailələrdən qovulmağa başlayır. Müstəbid ona qarşı hər yerdə ümumi etinasızlıq 

yaratmağa, onun lazımsız olduğu fikrini doğrultmağa çalışır. 

 Bəli, müəllif haqlıdır. Biz xalqımızın tarixini vərəqlədikcə bu deyilən-

lərin şahidi oluruq. Hələ eramızdan əvvəl Makedoniyalı İsgəndərin məşhur 

“Avesta” kitabını yandırtması, ərəblərin maddi və mənəvi abidələrimizi məhv 

etməsi və başqa müstəbidlərin bu və ya başqa şəkildə göstərdikləri təzyiqlər 

hər kəsə məlumdur.  Lakin daha dəhşətlisi budur ki, bəzən xalqın öz içərsindən  
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çıxan satqınlar özgə qoltuğuna sığınaraq doğma ana dillərinə, milli adət-

ənənələrinə xor baxırlar. Belələrinə sonsuz-nifrətini ifadə edən ədib yazır: 

“Əlbəttə xalqın içərsində milli heysiyyat və namusunu itirmiş, öz doğma 

vətənini və dilini danan milli satqınlar da vardır. Ancaq xalq belələrini nifrətlə 

qarşılayıb, əbədi lənətlə yad edəcəklər” (1, s. 118). 

 Mirzə İbrahimov doğma xalqını, onun dilini və mədəniyyətini ürəkdən 

sevən bir yazıçı və alim kimi tanınmışdır. Böyük ədib ana dilimizin dövlət 

idarə və təşkilatlarında sıxışdırılmasına qarşı yorulmadan mübarizə aparmışdır. 

O, mühüm dövlət vəzifəsində işləyərkən, xüsusən əllinci illərin sonlarında 

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinə rəhbərlik etdiyi dövrlərdə bu məsələyə 

daha böyük qayğı ilə yanaşmışdır. O zaman çoxlarının açıb-ağarda bilmədiyi 

dilimizin dövlət dili kimi işlənməsi məsələsini cəsarətlə ortaya atmış, yüksək 

kürsülərdə və dövlət idarələrində bu dildə fəaliyyət göstərməyin vacibliyini 

Mirzə İbrahimov dönə-dönə qeyd etmişdir. Elə buna görə də ədib imperiya 

başçılarının təzyiqinə məruz qalmış və tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırılmışdır. 

Bütün bu təzyiqlərə baxmayaraq, vətəninin və xalqının vurğunu olan 

M.İbrahimov namuslu vətəndaş kimi elmi və ədəbi fəaliyyəti ilə mübarizəsini 

davam etdirmişdir. 

Mirzə İbrahimov vəzifədən uzaqlaşdırıldıqdan sonra da bu sahədə 

fəaliyyətini dayandırmamışdır. O zaman rus qrafikasından alınmış qoşa səsli 

“ə”, “ö”, “e” hərflərinin dilimizin nə orfoqrafiya, nə də orfoepiya normalarına 

uyğun gəlmədiyini, buna görə də həmin hərflərin əlifbamızdan çıxarılmasının 

təşəbbüsçülərindən biri də Mirzə İbrahimov idi. İlk baxışda sadə görünən bu iş 

o zamankı imperiya şəraitində böyük cəsarət tələb edirdi. Lakin buna 

baxmayaraq məhz hörmətli yazıçımızın və görkəmli alimlərimizin, habelə 

qeyrətli ziyalılarımızın səyi nəticəsində həmin qoşa səsli hərflər əlifbamızdan 

çıxarıldı. Doğrudan da, ədəbi bədii dilimizin normalarına cavab verməyən bu 

hərflərin çıxarılması dövrün tələbi idi. 

 Mərhum dilçi alim Y.Seyidov Mirzə İbrahimovun ədəbi əsərlərində bədii 

dilə münasibətini aşağıdakı kimi səciyyələndirirdi: “Mirzə İbrahimovun 

əsərlərinin dilində bədiilik heç vaxt ədəbi normaların dəyişdirilməsi hesabına 

meydana gəlmir. Burada yenilik, gözəllik, hər bir incə çalar, ən dərin psixoloji 

halların ifadəsi ən mürəkkəb xarakterlərin səciyyələndirilməsi üçün istifadə 

olunan materiallar bu normalara tabe halında özünü göstərir; bütün üslublar 

üçün zəruri olan ədəbi fon heç vaxt pozulmur. Bədii dil gözəlliyi ədəbi dil 

güzgüsünə elə həkk edilir ki, əsasla bəzəyi, fonla çaları ayırmaq mümkün 

olmur” (5). 

 Həqiqətən, dilimizin gözəlliyinə bu qədər qayğıyla yanaşan və ölməz 

əsərlərində bunun misilsiz nümunələrini yaradan böyük alim və ədib 

M.İbrahimov çox təssüf ki, bugünkü müstəqillik günlərimizin, dövlət 

başçımızın ana dilimizə sonsuz qayğı göstərdiyi müasir dövrümüzün sevincini 

bizimlə birlikdə yaşamadı.  

 Mirzə İbrahimovun arzuları yalnız ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən 

sonra həyata keçdi. Xüsusi ilə Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 

bilavasitə fəaliyyəti nəticəsində dilimiz dövlət dili elan olunmuşdur. İndi 
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dünyanın ən böyük kürsülərindən ölkəmizin və xalqımızın haqq səsini ana 

dilimizdə səsləndirə bilirik. Bu gün xalqımızın balaları dilimizin qanunlarına 

uyğun olan latın qrafikası ilə yazıb oxuyurlar. Artıq mühüm dövlət sənədləri 

və diplomatik danışıqlar doğma ana dilimizdə aparılır ki, bu, hamımızın 

sonsuz sevincinə səbəb olur. 

M.İbrahimov bədii dilin üslubi imkanlarını dərindən başa düşən, bunu 

bədii və elmi, habelə tərcüməçilik fəaliyyətində bacarıqla tətbiq edən ustad bir 

sənətkar idi. Ədibin roman, povest və hekayələrinə nəzər saldıqda sözdən necə 

zərgər dəqiqliyi ilə istifadə etməsinə heyran qalmamaq mümkün deyil. Dilin 

vahidləri olan sözlər onun əsərlərində elə sənətkarlıqla sıralanır ki, oxucu 

özünü unudub sözlərin sehrinə düşür. Söz və dil məna mündərəcəsini saxlaya-

saxlaya yeni çalarlar qazanır. Ədibin “İşıqlı kənd” hekayəsindən aşağıdakı 

parçaya diqqət edək:  

 “Yavaş-yavaş sısqa yağış başlamışdır. Saman və ot tayaları, qalın kol-

kos, yaşıl ağaclar islandıqca havanı xoş bir ətirlə doldururdu...” (2). 

 Nümunə üçün göstərdiyimiz bu iki cümlədə sözlərin ifadə etdiyi məna 

necə də şairanədir. Burada diqqəti çəkən söz “sısqa” sözüdür. Adətən bu söz 

ədəbi dildə insan haqqında, bəzən də bitki və heyvan haqqında da işlədilir. 

“Sısqa uşaq”, (cansız mənasında), “sısqa quzu” və s. deyilir. Lakin yazıçı 

“narın yağış” ifadəsi mənasında sısqa sözünü elə yerində işlətmişdir ki, fikrin 

məna çalarını daha da gözəlləşdirmişdir. Ədibin dilindəki bu zənginliyi 

dərindən duyan professor Y.Seyidov yazır: “Söz və dil bədii ədəbiyyat vasitəsi 

kimi, bütün varlığını, məna və mündəricəsini saxlaya-saxlaya yeni çalarlar 

qazanır, daha da güclü və qüdrətli olur, təsiri artır. Söz bədii sözə, dil bədii dilə 

çevrilir”(4, s. 58). 

Ədəbi dildə söz adi informasiya funksiyasını yerinə yetirir. Oxucu və 

dinləyicidə güclü emosiya yaratmır. Lakin söz poetikləşdikdə onun emosional 

təsiri güclənir, insanda ülvi duyğular yaradır. Heç şübhəsiz bu, sözü işlədən 

sənətkarın istedadından və bədii imkanlarından da çox asılıdır. Ədibin “Duz-

çörək” hekayəsindən aldığımız parçada sözlərin necə sənətkarlıqla düzül-

düyünə diqqət edək: “Bütün dənizlər kimi, bizim Xəzər də buludsuz və sakit 

havalarda füsunkar, mavi gözəlliklə adamın üzünə gülür, o qədər mehriban və 

munis olur ki, elə bilirsən təzə gəlindir, oturub yanında, öz nəfəsi və gözləri ilə 

canını qızdırır” (4, s. 92). 

Bu parçada “sakit dəniz”in təzə gəlinə bənzədilməsi, öz nəfəsi və gözləri 

ilə “canı qızdırması” ifadələri elə ustalıqla poetikləşdirilmişdir ki, insanda xoş 

emosiyalar yaradır, həyəcanlandırır, düşündürür. 

Öz əsərlərində sözün poetik funksiyasının parlaq nümunələrini yaradan 

ədib elmi və publisistik məqalələrində gənc yazıçı və şairlərimizi də sözdən 

istifadə edərkən ona ehtiyatla yanaşmağı tövsiyə edir.  

Mirzə İbrahimov bədii dilin formalaşmasında bədii yaradıcılıqla 

məşğul olanların-yazıçı və şairlərin əvəzsiz xidmətlərini xüsusi qeyd edir. 

Ədib XIII əsrdən başlayaraq ədəbi dilimizin xalq danışıq dili əsasında 

formalaşmasında o dövrdə yaşayıb yaradan İ.Həsənoğlu, Q.Bürhanəddin, İ.Nə-

siminin mühüm rol oynadıqlarını, xüsusilə Nəsiminin bu sahədəki xidmətlərini 
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ayrıca qeyd edir. Ədib Nəsiminin dilindəki xəlqiliyi, onun şifahi xalq 

ədəbiyyatı və ümumən xalq danışıq dilinə dərindən bələd olmasını nəzərdə 

tutaraq yazırdı: “Nəsimi elə axıcı, elə gözəl şeirlər yazıb ki, onları oxuyanda 

adam qeyri-ixtiyari olaraq düşünür ki, o, ana dilində çox zəngin və kamil bir 

şeir xəzinəsindən istifadə etmişdir. Belə bir təsəvvür heç də yanlış deyil. 

Doğurdan da, Nəsimi belə bir xəzinə tanıyırdı. Bu, xalq ədəbiyyatı və xalq dili 

xəzinəsi idi. Xalq ədəbiyyatının, xalq dilinin gözəl ənənələri Nəsiminin qanına 

hopmuşdur, bütün poetik təfəkkürünə və hissiyatına hakim idi. Əks təqdirdə 

onun şeirlərindəki sehrkar gözəlliyin və cazibənin necə yarandığını anlamaq 

çətin olardı” (1).   

XVI əsrin əvvəllərində ölkədə vahid Azərbaycan dövləti yaratmaq üçün 

əlverişli şərait yarandı. Bu şəraitdən bacarıqla istifadə edən səfəvilər sülaləsi 

hakimiyyəti öz əllərinə alıb qüdrətli, vahid Azərbaycan dövləti yaratmağa 

müvəffəq oldular. Belə bir qüdrətli dövlətin yaranması ölkənin siyasi və 

iqtisadi həyatında olduğu kimi mədəni həyatında da yüksəlişə səbəb oldu. 

Mədəniyyətin bir çox sahələri ilə bərabər yazılı ədəbiyyatın və habelə bədii 

dilimizin inkişafında da mühüm bir dövr başlandı. Səfəvilər dövlətinin əsasını 

qoyan Şah İsmayıl Xətai Azərbaycan dilini dövlət dili elan etməklə bərabər 

özü də doğma dildə misilsiz poeziya nümunələri yaratdı ki, bu da bədii dilin 

daha da inkişaf etməsində əhəmiyyətli rol oynadı. 

XVI əsr Azərbaycan poeziyası özündən qabaqkı əsr şerinin mütərəqqi 

ənənə və meyllərinin bilavasitə davamı, daha yüksək mərhələsi kimi meydana 

çıxdı. Xüsusi ilə Təbrizi paytaxt edən Şah İsmayıl dövlətinin fərmanları da 

Azərbaycan dilində idi. Bu isə dilimizin ətraf dövlətlər tərəfindən də 

tanınmasına, həmçinin doğma dildə yeni-yeni poeziya nümunələrinin 

yaranmasına təkan verdi. 

Mirzə İbrahimov yazır: “Bu dövrdə xalq ədəbiyyatı ilə yazılı ədəbiyyatın 

dili ibarə və təşbehləri daha artıq bir-birinə yaxınlaşmış və cilalanmışdır. XVI 

əsrin böyük aşıqlarından Qurbaninin dili ilə Xətayinin dilini çox zaman bir-

birindən seçmək mümkün deyildir. Dövrün ümumi ruhu ilə əlaqədar olaraq 

dildə fars təsirinə qarşı mübarizə yalnız ayrı-ayrı sözlərin əvəz edilməsi deyl, 

Azərbaycan dilinin elm və ədəbiyyatda hakim dil olması ilə nəticələnmişdir” 

(1, s. 118). 

Doğrudan da, Xətainin xalq ədəbiyyatı üslubunda yazılmış elə şeirlərinə 

rast gəlirik ki, onları xalq aşıqlarının dilindən, hətta xalq bayatılarının dilindən 

fərqləndirmək olmur. 

Böyük şairin 

Xətayi, işin düşər, 

Gediş-gəlişin düşər,  

Çeynəmə çiy loxmanı 

  Yerinə dişin düşər 

-bayatısı nəinki öz zəmanəsi üçün, bugünkü oxucu üçün də son dərəcə aydın 

və anlaşıqlıdır. Bayatıda bir dənə də olsun əcnəbi söz və ifadəsi ilə rastlaşmı-

rıq.  
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 Beləliklə, XIII əsrdən Həsənoğlunun adı ilə bağlı olan ədəbi dilimiz 

sürətlə inkişaf edərək yuxarıda adı çəkilən böyük söz ustalarımızın fəaliyyəti 

nəticəsində getdikcə ərəb, fars tərkiblərindən təmizlənmişdir. Bu dövrdə 

ümumxalq danışıq dili və folklorun güclü təsiri özünü göstərməkdə idi. Bu 

təsir xüsusilə M.Füzulinin yaradıcılığında öz yüksək zirvəsinə çatdı. Füzuli 

yaradıcılığından bəhs edən hörmətli alimimiz Y.Seyidov yazır: “Axı Füzuliyə 

qədər də Azərbaycan dilində gözəl şeir nümunələri yaranmışdır. Bu dövrdə 

xalq poeziya yaradıcılığının Həsənoğludan Xətayiyə qədər onlarla şairin 

Azərbaycan dilində yazdığı yüzlərlə şeir nümunələri vardır. Buna baxmayaraq, 

Azərbaycan dilinin bütün potensialı hərəkətə gətirilməmişdi. Hələ tam şəkildə 

sübut olunmamışdı ki, bu dildə klassik şeirin ən yüksək nümunələrini yaratmaq 

olar... Bunu isə Füzuli kimi istedadlı şair, zəmanəsini qabaqlayan bir mütəfək-

kir edə bilərdi. Füzuli bunu etdi. Bu, Azərbaycan bədii dili tarixində inqilab 

idi. Bu, Füzuli üslubunun orjinallığı, dilində bədii vüsətin əhatəliliyini göstərən 

əsas amil idi” (4). 

 Doğrudan da xalqımızın və ədəbiyyatımızın fəxri olan bu dahi sənət-

kardan bizi  beş əsr ayırsa da, o bu gün də bizimlədir. Bədii dilimizi kamala 

çatdıran bu misilsiz söz ustadından bu gün də bəhrələnirik. Təsadüfi deyil ki, 

Füzuli haqqında Şərqin və Qərbin şərqşünas alimləri öz sözlərini demiş, ən 

yüksək qiymətlərini vermiş, onu Şərqin ən böyük şairi hesab etmişlər.  

 Füzulinin qəzəllərinin və eləcə də məşhur “Leyli və Məcnun” poeması-

nın dili bu günkü oxucu üçün anlaşıqlıdır. Şairin bir qəzəlindən aşağıdakı 

beytlərə diqqət edək. 

Könüldə min qəmim vardır ki, pünhan eyləmək olmaz, 

 Bu həm bir qəm ki, el tənindən əfqan eyləmək olmaz. 

 Nə müşgül dərd olursa bulunur aləmdə dərmanı 

Nə müşgül dərd imiş eşqin ki, dərman eyləmək   olmaz. 

Şairin bu gözəl qəzəlində demək olar ki, anlaşılmayan söz yoxdur. 

Bununla belə şairin əsərlərində ərəb və fars tərkiblərinə də sıx-sıx yer verilir. 

Heç şübhə yoxdur ki, həmin tərkiblər Füzulinin yaşadığı dövrdə xalq 

kütlələrinin dilində də çox işlənən sözlər imiş. Əks təqdirdə “Nəzmi-nazik” 

yaratmaq kimi şərəfli bir vəzifəni öhdəsinə götürən və bu məqsədə çatmaq 

üçün ağlasığmaz hünər göstərən Füzuli kimi bir mütəfəkkir sənətkar yad 

tərkiblərdən istifadə etməzdi. 

 XVII əsr Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının daha çox inkişaf etdiyi bir 

dövrdür. Haqlı olaraq dilçi və ədəbiyyatşünas alimlərimiz bu əsri şifahi 

ədəbiyyatımızın və ədəbi dilimizin intibahı əsri adlandırırlar. 

 XVII əsrdə xalq lirikasının gözəl nümunəsi olan bayatılardan tutmuş 

dastanlaradək bütün xalq yaradıcılığında zəhmətkeşlərin nəcib hissləri, məhəb-

bət, vətənpərvərlik, səadət və mərdlik haqqındakı arzuları öz ifadəsini tapır. Bu 

dövrün dəyərli dastanı olan “Koroğlu”da zalımlara qarşı xalq qəzəbi, nifrəti 

ifadə olunur. “Şah İsmayıl”, “Aşıq Qərib”, “Əsli və Kərəm” kimi xalq dastan-

larında da vətənpərvərlik, dostluq, səadət kimi böyük hisslər tərənnüm olunur. 
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 Bu dövrdə aşıq ədəbiyyatı da sürətlə inkişaf edirdi. Öz incə lirik bayatı, 

gəraylı və qoşmaları ilə diqqəti cəlb edən Sarı Aşıq, Aşıq Valeh, Tufarqanlı 

Abbas kimi çox görkəmli xalq aşıqları yetişirdi. 

 Bu əsrdə yazılı ədəbiyyat da sürətlə inkişaf etməkdə idi. Füzuli ənənələ-

rini davam etdirən şairlərlə bərabər yenilik hissi ilə yaşayan, xalq ədəbiy-

yatının qaynar çeşməsindən bəhrələnən şairlərimiz də yazıb-yaradırdılar. Sahib 

Təbrizinin, Qövsi Təbrizinin, Məsihinin, Nisaf və Şakir Şirvaninin əsərlərinin 

dili xalq ədəbiyyatına daha da yaxınlaşır və XVIII əsrdə M.P.Vaqifin yaradıcı-

lığında ən yüksək zirvəsinə çatır. 

 Vaqifin lirikası öz sadəliyi və aydınlığı ilə oxucunun qəlbinə hakim olur. 

Bu qoşmalar, qəzəllər, müxəmməslər canlı xalq dili əsasında, şifahi xalq 

yaradıcılığı və zəngin klassik poeziyanın ən yaxşı nəaliyyətləri əsasında 

yaradılmışdır. M.P.Vaqifin yaradıcılığındakı xalq dili ilə qaynayıb-qarışmanı 

nəzərdə tutaraq M. İbrahimov yazır: “Zaman keçdikcə Azərbaycan dili büllur-

laşır, lüzumsuz fars və ərəb sözlərindən təmizlənir, XVIII əsrin ikinci yarısında 

Azərbaycanın Qarabağ xanlığında M.P.Vaqif kimi tamamilə Azərbaycan xalq 

dilində yazan bir şair meydana çıxır. Vaqifin gözəlləmələrini oxuyarkən valeh 

olmayan bir Azərbaycanlı tapmaq mümkün deyildir. Bu gözəlləmələr Azər-

baycan xalq dilinin böyük daxili qüdrət və gözəlliyini, musiqi və ahəngdarlığı-

nı əks etdirir” (1, s. 216). Müəllif fikrinin təsdiqi M.P.Vaqifin aşağıdakı 

misralarındakı dil sadəliyi diqqəti cəlb edir:  

     Xumar-xumar baxmaq göz qaydasıdır, 

     Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır, 

    Pərişanlıq zülfün öz qaydasıdır, 

    Nə badi-səbadan, nə şanədəndir. 

      Mirzə İbrahimov dilimizin incəliklərinə dərindən bələd olan görkəmli bir 

alim və dilin imkanlarından məharətlə istifadə etməyi bacaran istedadlı 

yazıçıdır. Mirzə İbrahimov XIII əsrdən başlayaraq müasir dövrümüzə qədər 

Azərbaycan dilinin keçdiyi inkişaf mərhələlərini nəzərdən keçirmiş, söz 

ustadlarımızın dilimizin saflaşmasında göstərdikləri xidmətlərini xüsusilə qeyd 

etmişdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dilinin saflığı uğrunda mübarizə onun 

həyat idealı olmuşdur. Ədib tərcümə məsələlərinə də öz münasibətini bildir-

miş, dünya ədəbiyyatı və elminin dəyərli əsərlərinin dilimizə tərcümə olunma-

sının əhəmiyyətini göstərməklə bərabər, bu mühüm məsələdə dilimizin imkan-

larından məharətlə istifadə etməyi bacaran tərcüməçilərə böyük ehtiyac 

olduğunu xüsusi nəzərə çatdırmışdır. 

 Böyük ədibin vaxtı ilə dilimizin inkişafına mane olanlara üzünü tutaraq 

ürək yanğısı ilə dediyi “Xalqın dilini tərgitmək, onu çox əsaslı bir müqavimət 

silahından məhrum etmək, onu bir xalq olaraq öldürmək deməkdir” (1) fikirləri 

müstəqil dövlətimizdə bu günkü oxucu üçün, bəlkə də, qəribə görünə bilər. 

Ancaq Mirzə İbrahimovun bu sətirləri yazdığı dövrdə doğrudan da xalqımızı 

bu mühüm silahdan məhrum etməyə çalışan qüvvələr mövcud idi. Artıq o 

günlər arxada qalmışdır. İftixar hissi ilə qeyd etməliyik ki, müstəqillik yolla-

rında inamla irəliləyən ölkəmiz, xalqımız ana dilində işıqlı sabaha doğru 

irəliləməkdədir. Bu gün beynəlxalq tribunalardan eşidilən doğma ana dilimiz 
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bunun əyani sübutudur. Qədirbilən xalqımız və dövlətimiz ədəbiyyatımızın, 

dilimizin, milli mədəniyyətimizin qeyrətli təəssübkeşlərindən biri olan Mirzə 

İbrahimovun arzularının həyata keçməsi üçün bundan sonra da böyük işlər 

görəcək, dili yad təsirlərdən qorumaq üçün əlindən gələni əsirgəməyəcək.  
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РЕЗЮМЕ 

АРИФА ЗЕЙНАЛОВА 

РОЛЬ М.ИБРАГИМОВА В РАЗВИТИИ НАШЕГО РОДНОГО ЯЗЫКА 

В статье рассматриваются ценные идеи М. Ибрагимова о настоящем и 

будущем родного языка, а также его развитие и признание его государственным языком. 

М.Ибрагимов выдающийся ученый, хорошо разбирающийся в тонкостях нашего языка, 

талантливый писатель, умеющий эффективно исползовать возможности языка. 

М.Ибрагимов осмотрел этап развития азербайджанского языка, начиная с XVIII века и 

до наших дней, и особо отметил услугу «мастер слова» для очищения нашего языка. 

М.Ибрагимов ознакомился с этапами развития азербайджанского языка с 13-го века до 

наших дней, отметив услуги, оказанные нашими мастерами по очищению нашего языка. 

В статье подробно описываются услуги, оказанные великим писателем для развития 

азербайджанского языка. 

Ключевые слова: язык, стилистические особенности, литературный язык, 

художественный язык, лирика   
                                                            

SUMMARY 

ARIFA ZEYNALOVA 

M.IBRAHIMOV’S ROL IN THE DEVELOPMENT OF OUR MOTHER 

TONGUE 

The article deals with M.Ibrahimov’s valuable ideas on the present and future of the 

mother tongue apart from its recognition as state language and development. M.Ibrahimov is a 

prominentscientist who is well familiar with the delicacy of our language besides being a 

talented writer using the language capabilities very skillfully. M.Ibrahimov looked through the 

development stage of the Azerbaijani language starting from the 18th century up to the modern 

times and made a special note of the word master’s service for the purification of our 

language. The article also talks broadly about the great author’s serving for the development of 

the Azerbaijani language. 

Key words: language, stylistic features, literary language, artistic language, lyrics 
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İSLAM SƏFƏRLİ POEZİYASINDA DƏNİZ  MÖVZUSU 

 

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən olan İslam Səfərli 

yaradıcılığının ayrı-ayrı dövrlərində bədii ədəbiyyatın müxtəlif növlərinə müraciət etsə də, ən 

çox lirik şair kimi tanınıb şöhrətlənmişdir. İslam Səfərlinin lirikası həm mövzu, həm də 

məzmun etibarı ilə zəngin və dolğundur. İslam Səfərli təkcə şeirlərində deyil, nəsr əsərlərində 

də neftçilərin həyatından bəhs edən “İnsan gələcəyə baxır”, “Yenilik yaradanlar”, “Dəniz 

qəhrəmanları” kimi oçerklər yazmışdır. Şairin Xəzər silsiləsindən olan şeirlərində və 

mahnılarında Xəzərin səsi, pıçıltısı eşidilir. İslam Səfərli "Pıçıldaşın, ləpələr", "Ay öpüşən, 

dalğalar", "Dəniz" mahnıları ilə musiqimizin Xəzər romansını yazmışdır. İslam Səfərlinin 

"Xəzərim" şeiri Azərbaycan poeziyasında Xəzər haqqında yazılan şeirlərin şahıdır. 

Ümumiyyətlə, İslam Səfərli Azərbaycan şeirinin Xəzər silsiləsini yaratmışdır. Onun şeirlərində 

Xəzərin özünəməxsus poetik obrazı canlandırılmışdır. 

Açar sözlər: ədəbiyyat, dəniz, poeziya, lirika,  mövzu, məzmun, Xəzər dənizi, vətən, 

torpaq 

 

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən olan 

İslam Səfərli yaradıcılığının ayrı-ayrı dövrlərində bədii ədəbiyyatın müxtəlif 

növlərinə müraciət etsə də, ən çox lirik şair kimi tanınıb, şöhrətlənmişdir. 

Şairin lirikasını tam halda nəzərdən keçirdikdə görürük ki, vətən torpağının 

gözəlliyi, dünyada baş verən fərəhli və nisgilli hadisələr, insanlar, onların 

taleyi, mənəvi aləmi, vurğunu olduğu Xəzər dənizinin əsrarəngsiz gözəlliyi və 

s. bu kövrək qəlbli şairin qəlbini ehtizaza gətirmişdir. 

İslam Səfərlinin lirikası həm mövzu, həm də məzmun etibarı ilə zəngin 

və dolğundur. Şairin yaradıcılığında üç əsas cəhət-vətənə, xalqa bağlılıq, özünə 

qarşı tələbkarlıq və təbiilik  üstünlük təşkil edir. Vətənpərvərlik və xəlqilik 

İslam Səfərlinin yaradıcılığında özünəməxsus biçimdə, fərdi poetik 

xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb edir. Onun elə bir şeiri yoxdur ki, orada 

Azərbaycan torpağının isti nəfəsi yüksək poeziya dili ilə, bədii şəkildə əks 

olunmasın. Şair  nahaq  yerə yazmayıb ki, “Axtaranda bu torpaqda axtarın, 

mən kökümlə bu torpağa bağlıyam”   Yurd sevgisi, doğma vətənin tərənnümü  

şairin şeirlərində elə sözlərdən biçilib, elə kəlmələrdən libas geyib ki, müəllifin 

poetik düşüncələrində, hiss və duyğularında qəribə bir can yanğısı duyulur. 

Şair “Vətənim var”, “Azərbaycanım”, “Odlar vətəni”, “Naxçıvanım”, “Batabat  

bulağı”, “Qızlar bulağı” və sair şeirlərində vətənin gözəl, təkrarsız mənzərələ-

rini özünəməxsus bədii boyalarla, rəssam həssaslığı ilə gözlərimizin qarşısında 

canlandırır. Sanki Azərbaycanın, doğulduğu Naxçıvan torpağının sözlə rəsmini 

çəkir, xeyli coğrafi adlar sadalayır:  

                Bir az da qalx Şahbuza sən,  
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 28.11.2019, qəbul edilib: 17.12.2019 
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    At üstə çıx “Qanlı gölə”  

    “Sərt dərədə” sən gecələ.  

    “Toğluqaya” toğlu kəsər 

    “Plov təpə” plov paylar, 

    “Yelli yurd” da olub çapar, 

    “Keçəl dağa” salam apar. (5, s. 44) 

Bu kiçik şeir parçasında qədim Naxçıvanın coğrafiyası, füsunkar təbiəti, 

zəngin sərvətləri öz poetik ifadəsini tapmışdır. Şair bu yerləri görməyən, 

gəzməyən oxucu da belə bu torpağa qarşı məhəbbət oyadır. Təbiilik, 

səmimiyət şairi oxucularına sevdirən əsas cəhətlərdəndir. Ömür yolunu, 

əsərlərini oxuduqca bir daha şahid olursan ki, onun həyatı və yaradıcılığı biri-

birini tamamlayır. Artıq dünya ədəbi tənqidində  də belə bir fikir hakimdir ki, 

hansı yazıçı öz həyatını yazırsa, yaşadığı hissləri qələmə alırsa, o, oxucuya 

daha çox yaxın olur. İslam Səfərlinin şeirləri, poemaları, dram əsərlərinin 

mövzuları yad  bir dünyanın həyatından deyil, yaşadığımız həyatdan, 

gördüyümüz mühitdən götrülüb. Buna görə də onun əsərlərinin hamısında 

şairin ürək döyüntüsü, həyatın bir parçasını görürük.  

 İslam Səfərlinin bir sənətkar kimi yüksəlməsinə səbəb özünə qarşı 

tələbkarlığı, yazdıqları ilə kifayətlənməməsi, daim məsuliyyət hiss etməsidir. 

O, tələbkarlığı nəticəsində daim təkmilləşib və bu təkmilləşmə prosesində 

yeni-yeni yaradıcılıq uğurlarıəlavə edib, bu gün yazdıqları ilə kifayətlənməyib, 

sabah üçün axtarışlar aparıb, əsərlərini ümümbəşəri hisslərlə rövnəqləndirib. 

Məhz bunun nəticəsidir ki, İslam Səfərli özünəməxsus istedadı ilə müasirləri 

arasında tanınıb. Yazıçı Mir Cəlal məqalələrinin birində yazır: “Böyük Vətən 

müharibəsi və müharibədən sonrakı quruculuq dövründə şeir cəbhəsinə yeni 

qüvvələr gəlmişdir. Onlardan biri də öz istedadı və bacarığı ilə seçilən İslam 

Səfərlidir. O, nəinki respublikamızda, onun hüdudlarından  kənarda belə 

tanınırdı” (2, s. 121). 

 Tarixən türk dünyasının maddi və mənəvi mədəniyyətində dənizin çox 

önəmli yeri olmuşdur. Azərbaycan  bədii salnaməsində dəniz haqqında olan 

bədii nümunələr dənizin sərvəti, dənizin neməti, dənizin xislətini əks etdirən 

çoxlu əsərlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Buna görə də istər  ədəbiyyatı-

mızda, istər mədəniyyət tariximizdə özünəməxsus yeri olan dəniz əsas 

mövzulardan birinə çevrilmişdir. Türk xalqlarının yüz illər boyu davam edən 

köklü tarixində öz bədii ifadəsini tapan dəniz mövzusu da tədqiqatçılara 

sonsuz material verən zəngin bir mövzudur.   

Ədəbiyyatda dənizi amansız  bir gecə də, cəzaya məhkum edilənlərin 

qərq olunduğu yer də, hədsiz iztirab da, qorxulu, əsəbi, vahiməli bir aləm 

adlandıranlar olsa da, onun hər damlasının, hər dalğasının, hər gecəsinin, 

gündüzünün əsrarəngiz bir dünya olduğunu söyləyənlərin də dilinə kəsər verən 

elə dənizin  şeiriyyəti olmuşdur.  Ümumiyyətlə, dəniz həmişə  türk xalqının bir 

simvolu kimi göstərilmişdir. Bunun ən gözəl nümunəsini Əhməd Cavad   

“Çırpınırdı Qara dəniz”  adlı şeirində vermişdir: 

    Çırpınırdı Qara dəniz, 

    Baxıb Türkün bayrağına. 
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    Ah deyərdim, heç ölməzdim, 

    Düşə bilsəm ayağına. (3, s. 24) 

Həqiqətən də, dəniz Azərbaycan poeziyasında bir çox şeirlərin yazılmasına 

səbəb olmuşdur.  Məsələn, xalq şair Rəsul Rza dəniz haqqında silsilə şeirlər 

yazmış – “Dənizin  rəngi”, “Dəniz, dalğalar, damlalar”, “Dəniz niyə əsəbidir”, 

“Dəniz və şeir”, “Dənizin ad günü”, Süleyman Rüstəm “Dəniz düşüncələri”, 

“Dəniz sahilində”, Bəxtiyar Vahabzadə  “Xəzri”, “Dənizdə düşüncələr”, Xəlil 

Rza  “Dəniz, taleyim mənim”, “Dalğalar qoynunda”, Nəbi Xəzri “Salam, Qara 

dəniz”, “İki Xəzər”, Əhməd Cəmil “Dənizdə şəhər”, “Xəzər neftçisi”, Zeynal 

Xəlil “Dənizə sözüm var ” və s. əsərlər məhz dənizin əfsanəvi təsirindən 

yazılmışdır. 

Azərbaycan bədii nəsrində də dənizlə bağlı bir şox əsərlər yazılmış, 

kinofilmlər çəkilmişdir. Bunların arasında yazıçı Mehdi Hüseynin Xəzər 

dənizinin sahılində yerləşən Bakı şəhərinin neft zənginliklərini əks etdirən 

“Qara daşlar”, “Abşeron”, İmran Qasımovun “Xəzər neftçiləri haqqında 

dastan”, “Dənizi fəth edənlər”, Tələt Əyyubovun “Dalğalar”, “Xəzərdə 

möcüzə” və s. əsərlərin ədəbiyyatımızda xüsusi yeri vardır. 

Bütün varlığı ilə dənizə bağlı olan, lirik duyğular şairi İslam Səfərlinin 

“Pıçıldaşın, ləpələr”, “Xəzərim”, “Dalğalar”, “Mən dənizəm”, “Bakı bir Bakı-

dır ki..”, “Xəzər, sirdaşım mənim”, “Mən Xəzərdən ayrılmaram”, “Dənizdə 

düşüncələr”,  “Mavi gözlü Xəzərim”,  “Xəzər romansı” kimi şeirləri bilavasitə 

Xəzər dənizinə sevgi və məhəbbətlə yazılmış şeirlərdir.     

        

Sinən bir ağ gümüşdü, gümüşdü, 

Gözüm hüsnünə düşdü, nə düşdü. 

Sahilində işıqlar qızıldı, 

Yel dəydi, göy köynəyin sızıldı, 

Suların çin-çin oldu, Xəzərim, 

Ləpən göyərçin oldu, Xəzərim. (4, s. 200) 

 

Gördüyümüz kimi, o, Xəzər haqqında ehtirassız yaza bilmir, çünki o, 

Xəzəri sevir, ona gözəllik tablosu kimi baxır. Bu sevginin nəticəsidir ki, şair 

kitablarından birini “Pıçıldaşın, ləpələr” adlandırmışdır. “Pıçıldaşın,ləpələr” 

adlı şeirində üç gecədir evinə qayıtmayıb dənizin qucağında buruq qazan, 

ömür yoldaşının yolunu həsrətlə gözləyən, mavi sulardan, pıçıdaşan dilsiz 

ləpələrdən xoş xəbər diləyən, körpəsinə layla çalan gənc bir ananın keçirdiyi 

hisslər, suları yara-yara buruqlara gedən, mehriban bakılı qızını sevən bir 

oğlanın sevgisi səmimiyyətlə, ilhamla tərənnüm olunmuşdur. İslam Səfərli 

üçün dəniz həm də sevgililər üçün bir görüş yeri, eşqin təlatüm etdiyi bir 

məkandır: 

   Gecə keçir... ay dolanır üfüqdə, 

   Göy Xəzərin sinəsində meh əsir. 

   Ah.. tez olun, darıxıram, ey sular, 

   Müjdə verin, sevən qəlbim tələsir. (4, s.132)  
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İslam Səfərli dənizi sirli-sehirli bir aləm kimi təsvir edir. Xəzəri Bakının 

aynəbəndi adlandırır: 

   Bakı bir Bakıdır ki, 

   Mehriban sinəsində, 

   Ömür sürmək gözəldir, 

   Bakı bir Bakıdır ki, 

   Onun günəşə baxan 

   Aynəbəndi Xəzərdir. (4, s.19)  

Şair  “Heca vəzinliyəm mən...” adlı şeirində  Xəzəri körpələrin ömrünü bəzə-

yən  bənzərsiz şəhər, Xəzərin dalğalarını isə  cəngi, holaylı adlandırır: 

    Xəzərimin dalğası,  

    Holaylıdır, cəngidir. 

    Şeirim Azərbaycanın 

    Dilinin ahəngidir. (4, s. 27) 

 

            İslam Səfərlinin yaradıcılığında sanki Azərbaycanın poetik xəritəsi 

canlandırılmışdır. Şairin yaradıcılığında Bakıya və Xəzərə həsr olunmuş şeirlər 

geniş yer tutur. İslam Səfərlinin "Bakı, sabahın xeyir" şeiri ritminə və ahənginə 

görə asanlıqla mahnıya çevrilmişdir. "Bakı, sabahın xeyir" Bakı haqqındakı 

mahnıların zirvəsində dayanır. Ötən yarım əsr ərzində paytaxtımıza həsr 

olunmuş bu səviyyədə mahnı və şeir meydana çıxmamışdır. Görkəmli bəstəkar 

Emin Sabitoğlunun bənzərsiz axıcı musiqisinin, məşhur müğənni Şövkət 

Ələkbərovanın ecazkar səsinin və İslam Səfərlinin mükəmməl lirik şeirinin 

vəhdəti "Bakı, sabahın xeyir" mahnısını poeziyamızın və musiqi mədəniy-

yətimizin nadir bədii sərvətinə çevirmişdir. "Bakı, sabahın xeyir" şeirimizdə 

də, musiqimizdə də əbədi yaşamaq haqqı qazanmışdır: 

 

  Qayıdıb xoş güzərdən, 

     Günəş qalxır Xəzərdən. 

    Sevgilim keçən yerdən 

Bütün şəhər yeriyir, 

                Bakı, sabahın xeyir! (5.s. 102) 

 

         Ümumiyyətlə, İslam Səfərli Azərbaycan şeirinin Xəzər silsiləsini 

yaratmışdır. Onun şeirlərində Xəzərin özünəməxsus poetik obrazı 

canlandırılmışdır. İslam Səfərlinin Xəzər silsiləsindən olan şeirlərində və 

mahnılarında Xəzərin səsi, pıçıltısı eşidilir. İslam Səfərli "Pıçıldaşın, ləpələr", 

"Ay öpüşən, dalğalar", "Dəniz" mahnıları ilə musiqimizin Xəzər romansını 

yazmışdır. İslam Səfərlinin "Xəzərim" şeiri Azərbaycan poeziyasında Xəzər 

haqqında yazılan şeirlərin şahıdır. Şeirdəki "ulduzlar xalınmıdır, gecələr, 

dalğalar yalınmıdır, gecələr" misralarındakı təşbehlər İslam Səfərliyə məxsus 

bədii kəşflərdir. Suları qırçın, ləpələri göyərçin və qağayı, ağ dalğası - ağ ayı 

kimi orijinal bənzətmələrlə tərənnüm edilən Xəzərin İslam Səfərlinin 

təqdimatında xüsusi bir görkəmi vardır: 
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  Demə qoca Narginim qaladı, 

  Dəniz mənzərəsində o taladı.  

Mayakların qızarır nar kimi, 

   Sinən necə soyuqdur qar kimi: 

    Ağ dalğan-ağ ayıdır, Xəzərim, 

                 Hər ləpən qağayıdır, Xəzərim. (5, s. 67) 

 

Türk dünyasının bir parçası olan Azərbaycan türklərinin də dəniz 

məhsullarında xüsusi bir yeri var. Xəzər dənizinin Azərbaycana aid olan 

bölgəsində dünyada məşhur olan Xəzər kürüsü, Xəzərin dənizaltı sərvətləri ilə 

bərabər Xəzərdən çıxarılan çox keyfiyyətli neft də şair və yazıçılarımız üçün 

ilham mənbəyi olmuşdur. O cümlədən, nəğməkar şair İslam Səfərli də dənizin 

bu möcüzəsindən heyrətini gizlədə bilməmişdir: 

    Neft-bütün yer üzündə 

    bir əbədi həyatdır. 

    Neft-uçan raketlərə 

qırılmayan qanaddır. 

Neft-yüz milyon çıraqlı, 

    Bakının çələngidir, 

    Neft-dalğalı Xəzərin  

ən güclü pələngidir. (4, s. 96) 

“Neftçilər”, “Neft daşlarının nəğməsi”, “Dənizçilər”, “Buruqlar”, “Dalğalar 

qoynunda” kimi şeirləri məhz dənizin əfsanəvi neft yataqları ilə bağlı 

yazılmışdır. Şair bu şeirlərində Xəzəri “Dəniz neftçilərinin əfsanəvi şəhəri”, 

“Dəniz altında dəniz həniri duyan şəhər”, “Polad ayaqlarını dalğalar yuyan 

şəhər” kimi təşbihlər yaradaraq dənizlə insan həyatı arasında oxşarlığı, dənizi 

insan həyatına təsir edən bir amil kimi göstərir. Tənqidçi Əkbər Ağayev yazır: 

“İslam Səfərlinin poeziyasında Xəzərin ləpələri pıçıldaşır, müasir kəndin və 

şəhərin müxtəlif təbiətli adamları tərənnüm olunur. Vətən də, onun təbiəti də 

İslam Səfərlinin poeziyasında özünəməxsus boyalarla verilib” (8, s. 68)  

                        Qırçın, qırçın göy ləpələr, 

   Nə xəfifdir, nə incədir, 

   Onu şeirə çəkmək olmaz, 

   O ən zərif düşüncədir. ( 4, s.54) 

 

Başqa bir şerində şair mavi gözlü Xəzərin gözəlliyindən yox, əksinə, 37-ci ildə 

ölümün gözünə dik baxaraq xalq, vətən yolunda canlarını fəda edən vətən 

övladlarının dənizin dalğaları arasından hayqırdığını, bu dənizin xalqın 

nahaqdan tökülən qanından, nakam aşiqlərin göz yaşlarından yarandığını 

poetik dillə, obrazlı şəkildə  təsvir etmişdir.  

İslam Səfərli təkcə şerlərində deyil, nəsr əsərlərində də neftçilərin 

həyatından bəhs edən “İnsan gələcəyə baxır”, “Yenilik yaradanlar”, “Dəniz 

qəhrəmanları” kimi oçerklər yazmışdır. Bu oçerklərdə yazıçının poema və 

pyeslərin prototipləri vardır. Neft daşları şair-dramaturqun qələminə qüvvət 

vermişdir. İslam Səfərlinin “Abşeron yatağı”, “ Fırtınalar adası”, “İnsan ləpiri” 
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kimi əsərləində real hadisələr canlandırmışdır. Dənizin ortasında, sahildən yüz 

kilometrlərlə uzaqda salınmış əfsanəvi şəhər, bütün dünyada anoloqu olmayan 

“Neft daşları” dənizin ortasında minlərlə adamın yaşayıb-işlədiyi bu ada-şəhər  

ədibin qələminə kəsər vermişdir. İslam Səfərli əsərlərində  böyük işlər görən 

fədakar insanların surətini yaratmış, onların zəngin daxili aləmini bütün 

əzəməti ilə canlandırmağa müvəffəq olmuşdur. 

  Ümumiyyətlə, bu qənaətə gəlmək olar ki, dəniz İslam Səfərli üçün hər 

şeydir: o, dincəlmək istəyəndə də, əsəblərini sakitləşdirəndə də, bəzən 

dostlarından, doğmalarından laqeydlik görüb onlardan uzaqlaşanda da, 

həyatdan küsəndə də, sevgilisinə qovuşmaq istəyəndə də, arzularına çatanda  

da, bir sözlə, insan oğlu bütün parametrlərdə üzünü dənizə tutur, dənizə 

vurğunluğunu, qasırğalı, tufanlı dəniz olmaq istədiyini  və dənizdən heç vaxt 

ayrılmayacağını poetik dillə belə ifadə edir: 

    Mən Xəzərdən ayrılmaram, 

    Çünki Xəzər 

    Mənim aydın, 

    Mənim mavi üfüqümdür. (4, s. 218)  

  

Hətta şair ömrünün son anlarında belə “Qaldırın bir doyunca Xəzərə 

baxım” (6). demişdir. Şairin Xəzərə bağlılığından doğan bu həyacanlı nida 

onun ömrünün son akkordu olmuşdur.  Qəlbən, ruhən, bütün varlığı ilə Xəzərə 

bağlı olan şair bu gün də ləpələrlə pıçıldaşır, dalğaların qoynunda uyuyur. 

Bəlkə də bu dənizə bağlı şairin müqqədəs ruhuna ən böyük hörmətdir ki , 

İslam Səfərlinin adını əbədiləşdirmək məqsədi ilə Xəzər dənizində üzən 

gəmilərin birinə "İslam Səfərli"nin adı verilmişdir.  

  
ƏDƏBİYYAT 

 

1. Ağayev  Ə . Azərbaycan Sovet poeziyası // Azərbaycan/ 2010, N8, 178 s. 

2.  Ədəbi proses. II hissə. Bakı: Elm, 2007, 308 s. 

3. Əhməd C. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Öndər, 2005,  217 s. 

4. Rüstəmov N. Nəğmələr qoynunda // Azərbaycan/ 1956, N7, 251 s. 

5. Səfərli İ.Seçilmış əsərləri. Bakı: Lider, 2005, 223 s. 

6. Səfərli İ. Pıçıldaşın, ləpələr. Bakı: Azərnəşr,  1964, 121 s. 

7. Səfərli İ.  Adsız zirvə. Bakı:  Azərnəşr, 2001, 138 s. 

8. Səfərov  Ə., Ağaqızı A. İslam Səfərli zirvəsi. Bakı:  Mütərcim, 2007. 

 

РЕЗЮМЕ 

АЙПАРА БЕХБУДОВА 

ТЕМА МОРЕ В ПОЭЗИИ ИСЛАМА САФАРЛИ 

Ислам Сафарли как адин из выдающихся представителей Азербайджанской 

литературы в разные периоды своего творчества обращался к многим разновидностям 

художественой  литературы, но в основном стал известным как лирический поэт. 

Лирика Сафарли как в отношении темы, так и содержанию является богатым и 

содержательным. Поэт как в поэзии так и прозе уделяет большое внимание на жизнь 

нефтяников и из его пера вышли такие очерки, как “Человек смотрит в будишее”, 

“Создатели новшества”, “Герои моря”. В стихах и песнях поэта слышатся голос и щепот 

моря, он своими песнями, такими как “Шепчите, волны” (“Pıçıldaşın, ləpələr”), 

“Целующиеся волны” (“Ay öpüşən dalğalar”), “Море” (Dəniz) создаль музыкалный 
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романс Каспию, а его знаменитое “Мой Каспий” (“Xəzərim”) считается одним из 

лучших стихов посвященных Хазару. 

Ключевые слова: литература, море, лирический, тема, содержание, Каспийское 

море, родина, земля 

 

SUMMARY 

AYPARA BEHBUDOVA 

THE  THEME  OF SEA IN ISLAM SAFARLI’S POETRY 

Islam Safarli, one of the prominent representatives of the 20th century Azerbaijani 

literature, was mostly known as famous as a lyric poet even  he has applied to different fields 

of fiction in different periods of  his creativity. slam Safarli's lyric is rich and important both 

topic and structure. Islam Safarli wrote essays on the life of oil workers not only in his poems 

but in prose works as “Insan geleceye baxir” (“The man looks at the future”), “Yenilik 

yaradanlar” (“Innovation creators”), and “Dəniz qəhrəmanları” (“Sea Heroes’). İn poems and 

songs of his Khazar chain it is possible to hear voice and whisper of the Caspian sea. Islam 

Safarli has written the Caspian romance of our music with songs such as “Pıçıldaşın, ləpələr” 

("Whisper, humpbacks"), “Ay öpüşən, dalğalar” ("Oh,  kissing, waves"), “Dəniz” ("Sea"). 

Islam Safarli's  "Khazar" poem is a masterpiece of poems written about the Caspian in 

Azerbaijani poetry. In general, Islam Safarli created the Caspian chain of Azerbaijani poetry. 

The poetic image of the Caspian Sea  is described in his poems. 

Key words:   literature, sea, poetry, lyric, theme, Caspian sea, homeland,  land 
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V. ŞEKSPİR DÜHASINA “MOLLA NƏSRƏDDİN” EHTİRAMI 
 

“Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbində yaradıcılığına xüsusi dəyər verilən Avropa 

müəlliflərindən biri də ingilis şairi Vilyam Şekspirdir.  C.Məmmədquluzadə hələ 4 fevral 1904-

cü il tarixdə “Şərqi-rus” qəzetinin 13-cü sayında çap etdirdiyi “Ədəbiyyat” başlıqlı yazıda 

Şekspirdən söz açmışdır. “Molla Nəsrəddin” jurnalının 1911-ci ilə qədərki saylarında Vilyam 

Şekspirlə bağlı hər hansı bir məlumata rast gəlmirik. Dərginin 9 mart 1911-ci il tarixli 10-cu 

sayında isə iki məqamda ingilis dramaturqu Şekspirin “Otello” əsərindən bəhs edildiyini 

görürük. “Molla Nəsrəddin” jurnalındakı materialların tədqiqi deməyə əsas verir ki, ingilis 

yazıçısı V.Şekspirdən ustad mollanəsrəddinçi C.Məmmədquluzadə, Azərbaycan satirik şerinin 

bayraqdarı  M.Ə.Sabir, 1913-1914-cü illərdə jurnalın ikinci redaktoru olmuş Ə.Qəmküsarın 

qardaşı R.Nəcəfov, qüdrətli yazıçı Ə.Haqverdiyev və “Böyük ədəbiyyat nəhəngi” M.S.Orduba-

di söz açmışdır. Bu müəlliflərin hər biri öz növbəsində Şekspir sənətinin qüdrətini dəyərləndir-

miş, Azərbaycan elmi-ədəbi və ictimai fikrinin Şekspir haqqındakı bilgilərini bir qədər də 

zənginləşdirmişlər. Mollanəsrəddinçilər bu mövqedən çıxış etmişlər ki, dramaturgiya, yaxud 

teatr sahəsində çalışanların Şekspir əsərlərini öyrənmələri, Şekspir meyarlarını 

mənimsəmələri mühüm şərtdir.  

Açar sözlər: ədəbiyyat, ingilis, tamaşa, nəhəng, düha, ehtiram,  C.Məmmədquluzadə 

mühiti, fürsət, Şekspir adı 
 

“Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbində yaradıcılığına xüsusi dəyər verilən 

Avropa müəlliflərindən biri 1564-1616-cı illərdə yaşamış və öz yaradıcılığı ilə 

Avropa intibah ədəbiyyatını yeni bir mərhələyə qaldırmış ingilis şairi Vilyam 

Şekspirdir.  O da var ki, “Molla Nəsrəddin” jurnalının yaradıcısı C.Məmməd-

quluzadə hələ 4 fevral 1904-cü il tarixdə “Şərqi-rus” qəzetinin 13-cü sayında 

çap etdirdiyi “Ədəbiyyat” başlıqlı yazıda Tiflisdə teatr məclisinin təşkil olun-

masından və orada  Mirzə Fətəli Axundzadənin «Mərdi-xəsis Hacı Qara» 

əsərinin oynanılmasından, bununla belə din qardaşlarının teatra biganəliyindən 

bəhs edərək teatr və cəmiyyət məsələsinə belə aydınlıq gətirmişdir:  “Çоx səhv 

edirlər о şəxslər, hansılar ki, teatr məclisini оyun-оyuncaq məclisi mənziləsin-

də tuturlar, çünki teatr məclislərindən murad о deyil ki, burada adam gülsün. 

Mötəbər ingilis şairi Şekspir düzdüyü təmsilatı teatrlarda оynayan vaxt tamaşa 

edənlərin ağlamağı tutur, nəinki gülməyi. Əgər Tiflisdə qоnşu millətlərimizin 

banizam və cəlallı teatr dəstgahlarını müsəlmanlarımız öz gözləri ilə görməmiş 

оlsaydılar, biz bu barədə dəxi də çоx danışardıq. Güman edirik ki, bu 

dediyimiz kifayət verə. 

Dəxi təəccüb eləmirik ki, «Hacı Qara» məclisinə az müsəlman cəm 

оlmuşdu” (2, s. 79). 

Fikrimizcə, bu açıqlama ilə C.Məmmədquluzadə bir tərəfdən müsəlman 

qardaşların teatra münasibətində dönüş yaratmağa çalışmışsa, digər tərəfdən  
 

Məqalə tarixçəsi: 
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Şekspir yaradıcılığını  nəzər nöqtəsinə çəkməyə səy göstərmişdir. Əslində 

yuxarıdakı müqayisə Azərbaycan mətbuatında V.Şekspirlə bağlı ilk məlumat-

lardan biri, bəlkə də birincisidir. “Mötəbər ingilis şairi Şekspir düzdüyü 

təmsilatı teatrlarda оynayan vaxt tamaşa edənlərin ağlamağı tutur, nəinki 

gülməyi” cümləsi isə deməyə əsas verir ki, C.Məmmədquluzadə hələ gənc 

yaşlarından V.Şekspir yaradıcılığına bələd olmuşdur. Mrzə Cəlil haqqında 

çoxsaylı mübahisələrə son qoyan akademik İsa Həbibbəyli hələ Qori 

Müəllimlər Seminariyasında təhsil alarkən C.Məmmədquluzadənin artıq 

V.Şekspir əsərlərini oxuması qərarına gələrək yazmışdır: “C.Məmmədquluza-

dənin seminariya kitabxanası ilə əlaqələri, rus və dünya ədəbiyyatının klassik 

nümunələrini mütaliə etməsi də onun ədəbi dünyagörüşünün formalaşmasına 

əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. Doğrudur, seminarist Cəlilin hansı əsərləri 

oxuması, konspektləşdirib öyrənməsi barədə əlimizdə tutarlı bir arxiv sənədi 

yoxdur. Lakin müxtəlif xatirə və qeydlərdən gələcək yazıçının Sokratın, 

Darvinin, Şekspirin, İ.A.Krılovun, N.V.Qoqolun, Derjavinin, L.N.Tolstoyun, 

görkəmli pedaqoqlardan Pestalotsi və Uşinskinin, Azərbaycan ədəbiyyatından 

M.Füzuli, M.P.Vaqif, Q.Zakir, M.F.Axundov, S.Ə.Şirvani və başqalarının 

əsərlərini mütaliə etdiyini öyrənirik”  (1, s. 105). Bununla belə, “Molla Nəsrəd-

din” jurnalının 1911-ci ilə qədərki saylarında 1564-1616-cı illərdə yaşamış, 

ədəbi irsi haqqında yüzlərlə tədqiqat əsərləri yazılmış ingilis yazıçısı Vilyam 

Şekspirlə bağlı hər hansı bir məlumata rast gəlmirik. Dərginin 9 mart 1911-ci il 

tarixli 10-cu sayında isə iki məqamda ingilis dramaturqu Şekspirin 

yaradıcılığından, dəqiq desək, “Otello” əsərindən söz açıldığını görürük. Belə 

ki, məcmuənin qeyd edilən sayında “Teleqraf xəbərləri” başlığı ilə guya 20 

şəhərdən vurulan teleqraf oxucuların diqqətinə çatdırılır ki, həmin 

teleqraflardan biri Şekspirin “Otello” əsəri ilə bağlıdır. Daha doğrusu, 

haqqında danışdığımız teleqraf belə bir mətndən ibarətdir: “Tiflis – Mart 

ayının 2-də müsəlman dram cəmiyyəti Haşım bəy Vəzirovun türk dilinə 

tərcümə elədiyi “Otello” faciəsini mövqeyi-tamaşaya qoydu. Tərcümə nəhayət 

dərəcədə camaata xoş gəldiyindən, artistlərdən təvəqqə elədilər ki, haman 

faciəni dübarə oynasınlar”   (5, s. 80). 

Əlbəttə, bu teleqrafın birinci cümləsi reallığa uyğundursa, ikinci cümləsi 

müəllif kinayəsindən ibarətdir və müəyyən qədər də subyektiv xarakter 

daşımaqdadır. Budur, Q.Məmmədlinin məşhur salnaməsindən öyrənirik ki, 

doğrudan da  2 mart 1911-ci il tarixində  Tiflis dram artistlərinin ifasında 

Haşım bəy Vəzirovun tərcümə etdiyi “Otello” faciəsi oynanılmış və Mirzə 

Ələkbər Sabir də  həmin tamaşaya baxmışdır (4, s. 236). Maraqlıdır ki, Qulam 

Məmmədlinin bu qeydlərində  müalicə üçün Tiflisə gəlmiş Sabirə “Otello” 

tamaşanın necə təsir göstərməsi haqqında hər hansı bir məlumata rast gəlmirik. 

“Molla Nəsrəddin” jurnalının yenə də  9 mart 1911-ci il tarixli 10-cu sayında 

“Otello” tamaşası ilə əlaqədar dördmisralıq bir “Qırmanc”ın çap edildiyini 

görürük. Elmi ədəbiyyatlarda Sabirə aid edilən həmin şeirdə artıq tərcüməçi 

tənqid deyil, təhqir olunmuşdur: 

   Öylə bir tərcümə kim, ruhi-Şekspir görcək 

Ağladı ruhi- “Otelloy”la bərabər özünə. 
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   “Ax mütərcim!” deyə bir odlu tüpürcək atdı, 

   Şübhəsiz, düşdü o da tərcüməkarın gözünə. ( 5, s. 81)  

Fikrimizcə, bu qırmancın Sabirə aidliyini qəti şəkildə təsdiqləmək doğru 

deyil. Birincisi, ona görə ki, Sabirin heç bir şeirində kimsə təhqir olunmur. 

İkincisi, haqqında danışılan satiranın “Hophopnamə”nin bütün nəşrlərində 

deyil, ikinci, beşinci və altıncı nəşrlərində verilməsi də, yəqin ki, şeirin müəl-

lifinin mübahisəli olması faktından qaynaqlanmışdır. Üçüncüsü, dörd misralıq 

bir şeirdə işlənən “Otello”, “Şekspir”, “tüpürcək”, “tərcüməkar” sözlərinə 

Sabir əsərlərinin leksikasında başqa bir məqamda rast gəlmirik. Yəni həmin 

sözlər əslində Sabir leksikasına aid deyil. Dördüncüsü, yenə də normal təsir 

bağışlamır ki, “Qırmanc”ı guya Sabir yazdığı halda  H.Vəzirov cavab şeirində 

Məhəmmədəli Sidqi Səfərovu töhmətləndirərək yazmışdır: 

   Düşdü pambıq dalına, getdi Cəlil çöl, meşəyə, 

   Bəyliyi sevməz idi, leyk yalanmış nitqi. 

   Naib olmuş ona bir tifl, o da düşmüş peşəyə, 

   Söyləyir gahi quru, gahi tüpürcək Sidqi. (10, s. 71) 

Nəhayət, nəzər nöqtəsinə çəkdiyimiz qırmancda müəyyən qədər məntiq-

sizlik də mövcuddur. Daha doğrusu, Sabirin “Otello”nun qüsurlu tərcüməsin-

dən danışması məntiqli görünmür. Bunun üçün şairin orijinalla da tanış olması 

lazım gəlirdi ki, bu da qeyri-mümkün idi. Bütün bunlarla bərabər, təqdirediləsi 

haldır ki, Azərbaycan ziyalısı artıq milli təfəkkürün Avropa ədəbiyyatı ilə 

təmasına məxsusi diqqət göstərir və bu istiqamətdə ciddi işlər görülürdü.  

“Molla Nəsrəddin” jurnalında Şekspirin adına rast gəlinən materiallardan 

biri məcmuənin 26 fevral 1914-cü il tarixli 7-ci sayında getmiş “Fürsət” 

sərlövhəli felyetondur. Haqqında danışılan felyeton “Lağlağı” imzası ilə 

oxuculara təqdim olunmuşdur və hesab edirik ki, satirik publisistikanın bu 

maraqlı nümunəsinin müəllif Rzaqulu Nəcəfovdur. Çünki Q.Məmmədlinin 

“İmzalar” kitabında “Lağlağı” kriptoniminin hansı mollanəsrəddinçi qələm 

sahibinə məxsus olması belə açıqlanmışdır: “Lağlağı – Ömər Faiq Nemanzadə, 

“Molla Nəsrəddin”. 

“Lağlağı – Cəlil Məmmədquluzadə, “Molla Nəsrəddin”. 

“Lağlağı – Haqverdiyev Əbdürrəhim, “Molla Nəsrəddin”. 

“Lağlağı – Nəcəfov Rzaqulu,  “Molla Nəsrəddin”, 1913” (3, s. 59). 

“Fürsət” felyetonuna əsaslansaq, Qulam Məmmədlinin “Lağlağı” 

imzası ilə açıqlamalarında bir qədər düzəliş aparılmalıdır. Yəni belə demək 

mümkündür ki, hətta 1914-cü ildə də R.Nəcəfovun “Molla Nəsrəddin” jur-

nalında “Lağlağı” imzası ilə felyetonları çap olunmuşdur. Hər halda “Fürsət” 

felyetonu C.Məmmədquluzadəyə məxsus deyil.  Çünki “Fürsət”in Lağlağısı 

özünü Mirzə Cəlilə oxşatmağa çalışsa da, bəzi məqamlarda onun təcrübəsizliyi 

açıq-aşkar görünməkdədir. Məsələn, tənqid obyektlərini seçərkən R.Nəcəfov 

bir qədər pərakəndəliyə yol vermiş, sanki bir felyeton daxilində xoşu gəlməyən 

hər bir kəsi acılamağa çalışmışdır. Sübutdur ki, felyetonu “Qəyyum” sözünün 

mənasını aydınlaşdırmaqla başlayan müəllif  birdən-birə Peterburqda yaranmış 

“Siratül-müstəqim” cəmiyyətindən söz açmış, az sonra Bakı şəhərində yazıçılı-

ğın həddindən çox inkişaf etməsinə etirazını bildirmiş, bununla da kifayətlən-
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mədən müəyyən mənada Azərbaycan maarifçilik hərəkatına qarşı çıxaraq belə 

bir ümumiləşdirmə aparmışdır: “Əlbəttə, bu işlər yerin də xasiyyətinə bağlıdır. 

Məsələn, Qarabağ oxuyanlan-çalan, Naxçıvanlan Gəncə şipyonlan şeytan, 

Bakı isə milyoner, şair, teatr, ədib və molladan opera yazan yetirməkdə 

məşhurdur. Fazil Şamqazanın yazdığına görə, göydə bir daş var, hər kəs özünü 

ağılsız bilə onun başına düşər. Hər Bakılının ki, yazıçılıqda Şekspir və Tolstoy 

da olmasa, Əli bəy Hüseynzadə dərəcəsinə yetişməyində və dövlətlilikdə 

gələcəkdə Tağıyev və Nağıyev də olmasa beş milyon, on milyon sahibi 

olacağına şəkki olsa o bakılı deyil və ağlı yoxdur, o daşdan biri mütləq onun 

başına düşəcək” (5,  s. 733). 

Aşkar görünür ki, Lağlağı süni şəkildə Şekspir, Tolstoy və Əli bəy 

Hüseynzadənin adını çəkmişdir. Hətta demək olar ki, həmin sıralamada müəllif 

Avropa yazıçılarının adlarını öyrənməyə belə vaxt tapa bilməmişdir. Bütün 

bunlarla bərabər, “Fürsət” felyetonu artıq Qərb estetikasının Azərbaycan bədii-

publisistik təfəkküründə yer tutmasını təsdiqləməkdədir.  

Əlbəttə, mollanəsrəddinçilərin bütün hallarda Avropa müəlliflərini 

mükəmməl şəkildə öyrənmədən onlardan bəhs etmələrini söyləmək qeyri-

obyektivlik olar. “Molla Nəsrəddin”in ustad qələm sahibləri sənətdə məhz ona 

görə böyük uğurlara imzalar atmışlar ki, onlar Şərq və Qərb ədəbiyyatını 

dərindən öyrənmək yolu ilə sənətin sirlərini mənimsəmiş, yeni ədəbiyyatı 

yaratmaqda ənənə və novatorluq prinsipinə sadiq qalmışlar. Bu mənada 

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Həmşəri başburtu” feyletonu məxsusi 

dəyərləndirilməlidir. Ümumiyyətlə, digər ustad mollanəsrəddinçilər kimi 

Ə.Haqverdiyev də bütün ömrü boyu dünya ədəbiyyatını mütəmadi olaraq 

mütaliə etmiş, məhz bu zəmində ölməz ədəbi nümunələr yaratmışdır. “Həmşəri 

başburtu” feyletonu deməyə əsas verir ki, “Molla Nəsrəddin” ədəbi cəbhəsini 

layiqincə təmsil edən Ə.Haqverdiyev ingilis yazarı Şekspirin yaradıcılığına 

dərindən bələd olmaqla yanaşı, bu Avropa müəllifinin ideyalarını yeni zaman 

və mühitə uyğunlaşdırmaqdan belə çəkinməmişdir. Budur, “Molla Nəsrəddin” 

jurnalının 16 fevral 1917-ci il tarixli 2-ci sayında və 23 fevral 1917-ci il tarixli 

3-cü sayında getmiş “Həmşəri başburtu” feyletonunda müəllif Şekspirlə xəyali 

polemikaya  girməkdən belə çəkinməyərək yazmışdır: “Məhşur ingilis ədibi və 

faciənəvisi Vilyam Şekspir özünün komediyalarından birində deyir: “Dünya 

bir teatrodur, bizim hamımız bu teatrın artistləriyik. Hər birimiz bir rol 

oynayırıq. Bəzimiz öz rolumuzu gözəl ifa edirik, bəzimiz miyana, bəzimiz 

xarab və bu teatr səhnəsinə bacarıqsız gəlib ya bacarıqsız gedirik. Heç kəs bizə 

afərin deyib əl çalmır. Bu Şekspirin sözü” (6, s. 22). 

Həkim Nuni-Səğirin, yəni Ə.Haqvediyevin bu izahını bir neçə cəhətdən 

mənalandırmaq mümkündür. Birincisi, aydın olur ki, mollanəsrəddinçi satira 

ustası nəinki Şekspir əsərlərinin məzmununa, hətta o əsərlərin hansı janrda 

yazılmasına da bələddir. İkincisi, azərbaycanlı yazıçı ingilis müəllifinin faciə 

və komediyalarında əsas hadisələrin mahiyyətini dəyərləndirməklə yanaşı, 

Şekspirin fəlsəfi-estetik fikirlərinə də laqeyd deyil və həmin estetikadakı 

özünəməxsusluğu duymağa və qiymətləndirməyə qabildir. Nəhayət, 
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Ə.Haqverdiyev Avropa ədəbiyyatına sadəcə kor-koranə pərəstişdən uzaqdır və 

Şekspir sözünə “düzəlişdən” çəkinmir.  

Onu da qeyd etməyə ehtiyac vardır ki, Şekspir tərəfindən qələmə alınmış 

və “dünya bir teatrodur, bizim hamımız bu teatrın artistləriyik” fikrinin irəli 

sürüldüyü əsər  bu gün belə Azərbaycan dilinə tərcümə olunmayıb. Daha 

doğrusu, həmin fikrlə ingilis yazıçısının “Sizə necə gəlirsə” (türkcə “Size nasıl 

geliyorsa” ) əsrində qarşılaşırıq. Əsərdə müəyyən qədər filosofyanə sözləri ilə 

diqqəti çəkən Jaques həyatı bütünlüklə bir səhnə, kişilər və qadınları isə 

oyunçu hesab edir. Yaquesə görə, insan həyatının yeddi mərhələsi yeddi səhnə 

deməkdir. İlk pərdədə həyatının çocuqluq dövrünü canlandıran insan 2-ci 

pərdədə məktəbli, 3-cü  pərdədə sevən gənc, 4-cü pərdədə şan-şöhrət axtaran 

əsgər, 5-ci pərdədə hər şeyi rəsmiyyətə salan məmur, 6-cı pərdədə gözlüyü 

burnunun üstünə düşmüş arıq bir qoca rollarını oynayır. Jaquesin təsvirində 

tamaşa belə başlanır və belə bitir:   

Tümüyle bir sahnedir yaşam. 

Erkeklerle kadınlarsa, hepsi birer oyuncu;  

Biri çıkar, öteki girer ve her biri,  

Kendine düşen sürede pek çok rol oynar; 

 İnsanın yedi dönemi yedi perde eder...  

İlginç olaylarla dolu bu tarihsel oyunun son sahnesi 

 İkinci çocukluk ve sınırsız unutkanlıktır; 

Ne diş kalmıştır artık, ne göz, ne tat,  

Ne de başka bir şey. (11,  s. 65) 

“Həmşəri başburtu” feyletonunda Həkim Nuni-Səğir dünyanın teatr 

səhnəsi olması haqqında Şekspirin sözlərini nəzər nöqtəsinə çəkdikdən sonra 

məsələyə aşağıdakı şəkildə müdaxilə etmişdir: “Amma mən Həkim Nuni-Səğir 

dünyaya özgə bir nəzər ilə baxıram və dünya barəsində özgə bir əqidədəyəm. 

Milan deyil, ancaq bir böyük qumarxanadır; biz hamımız da qumarbazıq. 

Amma hər birimiz bir növ qumarbazıq; bəzimizin qumarı tutur qazanırıq, 

bəzimiz həmişə “nəqş” oynayanda iyirmidən qara surət çəkib uduzuruq, necə 

ki, şair buyurub:  

Evdə acdır uşaqları, övrəti, 

Gecə-gündüz qumar olub sənəti, 

İyirmidən çəkir qara surəti 

Durub kimə yalvarım... 

Ölürəm kimə yalvarım...” (6,  s. 22-23)  

Göründüyü kimi, Ə.Haqverdiyevi düşündürən heç də Şekspirin 

yaradıcılığı deyil, Azərbaycan cəmiyyətində kök salmış zərərli həyat tərzidir.  

“Molla Nəsrəddin” jurnalının fevral 1926-cı il tarixli 9-cu sayındakı 

birici səhifədə maraqlı bir karikatura ilə qarşılaşırıq. Karikaturanın mövzusu o 

dövrdə cəmiyyətin hər bir üzvünü ciddi şəkildə düşündürən bir hadisədən – 

Bakıda ümumtürkoloji qurultayın cağırılmasından və həmin qurultayda ərəb 

əlifbasından imtina məsələsinin güdəmə gətirilməsindən alınmışdır.  İlk 

öncədən vurğulamağa ehtiyac vardır ki, karikatuanın ideyasının aydınlaş-

dırılması xüsusi təhlil tələb edir. Çünki karikaturanın yuxarısında “Əsrimizin 
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“Hamlet”i”, aşağısında “Köhnə əlifba – Qalmalımı? Qalmamalımı?” sözləri 

yazılmışdır  (7, s. 631).  

Şübhəsiz ki, “Molla Nəsrəddin” jurnalında yeni əlifba mövzusundan 

bəhs edilməsi tamamilə qanunauyğun bir hal idi. C.Məmmədquluzadə başda 

olmaqla daima Azərbaycan dilinin saflığı uğrunda mübarizə aparan 

mollanəsrəddinçilər cəmiyyətin kütləvi şəkildə savadlanması üçün ərəb 

əlifbasından imtina etməyi vacib sayır, bu sahədə də əzmkarlıq nümayiş 

etdirirdilər. Qeyd edilən səbəbdəndir ki, 1926-cı ilin 26 fevral -6 mart 

tarixlərində Bakıda keçirilmiş I Türkoloji qurultayda həlligərəkli problemlər-

dən biri kimi əlifba məsələsi də gündəmə gətirilmişdir. Akademik Möhsün 

Nağısoylu “I Türkoloji qurultay – tarixə düşmüş əlamətdar hadisə” məqa-

ləsində həmin böyük hadisənin əhəmiyyətini qeyd edərkən əlifba məsələsinin 

öndə dayandığını vurğulayaraq yazmışdır: “I Bakı Türkoloji Qurultayında türk 

dillərinin aşağıdakı yeddi böyük problemi müzakirə obyekti oldu və müvafiq 

qərarlara imza atıldı: 1. Əlifba məsələsi; 2. İmla-orfoqrafiya problemi; 3. 

Termin məsələsi; 4. Tədris-metodika məsələsi; 5. Qohum və qonşu dillərin 

qarşılıqlı əlaqəsi və interferensiya problemləri; 6. Türk dillərinin ədəbi dil 

problemləri, o cümlədən, ortaq ədəbi dil məsələsi; 7. Ulu dil nəzəriyyəsi və 

türk dillərinin tarixi problemləri. 

Məlum olduğu kimi, Yaxın Şərqdə əlifba islahatı məsələsi ilk növbədə 

görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri, böyük maarifçi Mirzə Fətəli Axundzadənin 

adı ilə bağlıdır. İsmayıl bəy Qaspıralı, Üzeyir bəy Hacıbəyli, Cəlil 

Məmmədquluzadə, Məmmədağa Şahtaxtılı, Firidun bəy Köçərli, Vəli Xuluflu 

da bu yöndə səmərəli fəaliyyət göstərmişlər. Onu da qeyd edək ki, 

Azərbaycanda hələ Qurultaydan öncə - 1922-ci ildə Cəlil 

Məmmədquluzadənin rəhbərliyi altında “Yeni yol” qəzeti latın əlifbası ilə nəşr 

olunurdu. …Bununla belə, Azərbaycanda, bütünlüklə latın əlifbasına keçid 

məsələsi bir neçə il sonra gerçəkləşdi”  (9). 

“Molla Nəsrəddin” jurnalında “Əsrimizin “Hamlet”i” başlıqlı karikatura-

da bir bina, bir də insan şəkli təsvir olunmuşdur. Binanın üzərində “Türkoloji 

qurultay” sözlərini oxuyuruq. Həmin binanın önündə dayanmış və binadan 

hündür görünən insan isə islam dünyasını təmsil etməkdədir. Maraqlıdır ki, 

sanki insanın əl-qolu zəncirə çevrilmiş ərəb əlifbası ilə bağlanmışdır. İnsan, 

yəni islam dünyası isə əlində silah üsyan edir. Bu satirik rəsm əsərində diqqəti 

cəkən daha bir göstərici əsrimizin Hamletini, yəni islam dünyasını əhatə edən 

mühitin tamamilə qara rənglə təsvir olunmasıdır. Yalnız Türkoloji qurultay 

keçirilən binanın ön hissəsi sarı işıq rəngindədir. Düşünürük ki, karikaturada 

islam dünyasının Hamletlə müqayisədə təqdim olunması təsadüfi deyil və bu 

məqamda Hamletin məşhur monoloqunu diqqətə şəkməyə də ehtiyac vardır. 

İngilis intibah ədəbiyyatının qüdrətli nümayəndəsi olan Şekspir insan və həyat 

haqqında düşüncələrini Hamletin dili ilə belə ifadə etmişdir:  

Olum, ya ölüm, budur məsələ. 

Hansı şərəflidir? Azğın taleyin 

Müdhiş oxlarına susub dözməkmi, 

Yoxsa fəlakətlər nəhrinə qarşı 
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Silaha sarılıb üsyanmı etmək: 

Ya qələbə çalmaq, ya həlak olmaq! (12, s. 206 ) 

 Beləliklə, haqqında söz açdığımız karikaturada Hamlet surətini  yada 

salan müəllif belə bir mövqedən çıxış etmişdir ki, əslində ərəb əlifbasına 

münasibət islam dünyasının “olum, ya ölüm” dilemması qarşısında qalması 

deməkdir. Başqa sözlə, islam dünyası məhv olmamaq üçün özündə cəsarət 

tapıb ərəb əlifbasından imtina etməlidir.  

 C.Məmmədquluzadənin “Teatr konfransı” felyetonunda (“Molla Nəsrəd-

din”, 10 fevral 1928) Şekspir adının Şiller, Qoqol, Mirzə Fətəli Axundzadə, 

Molyer, Ostrovski adları ilə yanaşı çəkildiyini görürük. Qeyd edək ki, bu 

yanaşı adçəkmədə müəllifin məqsədi heç də müqayisə aparmaq olmayıb. 

Felyetonla tanışlıq nəticəsində aydın olur ki, əslində Mirzə Cəlil bu publisistik 

əsərində tamamilə kinayədən istifadə etmiş, felyetonu məhz o dövrdə guya 

teatrlarda göstərilən tamaşalardan razı qaldığını  bildirmək üçün yazmışdır.  

 Felyetonun əvvəlində özünün teatr işlərindən xəbərsiz olduğunu bildirən 

Molla Nəsrəddin az sonra istehza ilə o zaman göstərilən teatr tamaşalarından 

razı qaldığını yazır, tamaşaçılarda böyük ruh yüksəkliyi yaratması səbəbindən  

teatr evlərində nümayiş etdirilən tamaşaları yüksək dəyərləndirir. Əslində 

C.Məmmədquluzadə yeni qurulmuş cəmiyyətdə teatrların yarıtmaz fəaliyyətini 

belə tənqid atəşinə tutmuşdur: “Vaqiən insan bu beşgünlük dünyada ömrünü 

dilxoşluqla keçirməlidir. Bu barədə teatrlarımızın xidməti müntəhasızdır. O  

iki-üç saat ki, orada əyləşib tamaşaya cumursan, dünyada ziqiymət olan cahan 

hökmdarları arzu etdikləri, Quranın iman əhlinə vədə verdikləri hallar, 

yaranmışlar, nemətlər, ləzzətlər... xülasə...” ( 8,  s. 460). 

 C.Məmmədquluzadə tamaşaçı cəlbindən ötrü yeni pyes yazanların öz 

əsərlərinə  süni surətdə balet dəstəsi və rəqs məclisləri yapışdırmalarını tənqid 

atəşinə tutaraq insanın mənəvi yüksəlişində məbəd rolu oynayan teatrları 

əyləncə məkanına çevirənləri lənətləmiş, Şekspirləri, Şillerləri, Qoqolları yada 

salaraq gənc müəllifləri o böyük sənətkarların yaradıcılığından öyrənməyə 

çağırmışdır. Bu məqamda guya klassik yazarların sənət sirlərindən 

xəbərsizliyini nəzər nöqtəsinə çəkən Mirzə Cəlil bu fikridə olmuşdur ki, 

teatrlar yenidən klassiklərin əsərlərinə müraciət etməli, Şekspirin, Şillerin, 

Mirzə Fətəlinin, Qoqolun əsrləri dönə-dönə oynanılmalıdır. C.Məmmədqu-

luzadə hətta rejissorlara göstərilməli olan əsərləri adlarını da xatırladaraq 

yazmışdır: “Keçmiş belə deyil idi, eşitdiyimə görə Şekspir və Şillerlər, 

Qoqollar və Mirzə Fətəlilər bəlkə, bu nöqtəni necə ki, lazımdır düşünməyiblər. 

Buna mənim aydın dəlilim budur ki, xah “Hamlet” və “Quldurlar” və xah 

“Revizor” və “Hacı Qaralar”, ya “Məstəli şah” ilə “Kimyagər”lər, bunlar mən 

aciz bəndəyə o qədər təsir bağışlamayıblar, o qədər mənə ləzzət verməyiblər, 

nə qədər ki, indiki əsrimizin pyesa nümayişləri verir” (8, s. 460). 

Əlbəttə, bu açıqlamalarında Mirzə Cəlilin kinayəsi açıq-aşkardır. Müsbət 

cəhət odur ki, C.Məmmədquluzadə Şekspirdən, Şillerdən, Qoqoldan bəhs 

edərkən Mirzə Fətəli Axundzadənin də xatırlamış, sanki Azərbaycan 

ədəbiyyatının dünya ədəbiyyatı müstəvisində özünəməxsus məqama sahib 

olmasını da bir daha təsdiqləmişdir.   
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Maraqlıdır ki, “Teatr konfransı” felyetonu ilə bərabər “Molla Nəsrəd-

din”in eyni tarixli sayında “Hərdəmbirçi” imzası ilə getmiş “Hərdənbir!...” 

başlıqlı yazıda da teatr sahəsində qeyri-qənaətləndirici işlərdən bəhs edən 

M.S.Ordubadi sanki C.Məmmədquluzadənin səsinə səs vermiş, Bakıda 

göstərilən sirk tamaşalarında əsas məqsədin qazanc əldə etmək olduğunu 

yazaraq öz fikrini Şekspirin “sözü ilə” təsdiqləməyə çalışmışdır. “Mən 

körpəlikdən elə anlardım ki, bir tamaşa-filan verildikdə ondan məqsəd odur ki, 

tamaşaya baxanlara bir ruhani qida verilsin, oradan tamaşaçı özünə bir 

şəmməyi ibrət əxz eləsin. Teatrlarımız da bu qəbildəndir. Məsələn: Şekspir 

“Hamlet”də deyir ki: “İnnə məəlhimaru qismanənd, qismən sallağ qulağun və 

qismən dikqulağ” (8, s. 462).    

Əlbəttə, Şekspirin “Hamlet” faciəsində “İnnə məəlhimaru qismanənd, 

qismən sallağ qulağun və qismən dikqulağ” cümləsinə rast gəlmək qeyri-

mümkündür. Bununla belə, ingilis yazıçısının adıçəkilən əsərində teatr 

sənətinə də münasibət bildirildiyini görürük. Daha doğrusu, əsərdə müəllif 

Hamletin dili ilə teatr haqqında düşüncələrini  oxucuya, teatr aktyorlarına və 

müasirlərinə çatdırmış,  göstərmişdir ki, səhnədə aktyorlar öz nitqlərinin təbii 

və aydın olmasına diqqət yetirməli, bağıra-bağıra danışmaqdan çəkinməli, 

tamaşaçının əsəbiləşdirməkdən ehtiyat etməlidirlər. Beləliklə,  “Hamlet” 

faciəsində əsas surətin aşağıdakı nitqi deməyə əsas verir ki, Şekspir səhnədə 

aktyor oynuna xüsusi tələbkarlıqla yanaşmışdır: “Təvəqqə edirəm, sizə necə 

demişdimsə, eləcə də təbii və aydın danışın. Əgər siz öz nitqinizi, aktyorların 

əksəriyyəti kimi bağıra-bağıra söyləyəcəksinizsə, yaxşı olardı ki, mən öz 

şeirimi şəhər carçısına verəydim. Havanı mişarla doğrayırmış kimi əl-qolunuzu 

ölçməyin, hər şeyin öz həddini gözləyin. Hiss və həyəcanınızın ən daqın, ən 

coşqun vaxtında, mən deyərdim ki, fırtınalı, qasırğalı məqamında təmkinli 

olun. Bu sizin nitqinizə rəvanlıq və gözəllik verər. Ah, başına parik qoymuş bir 

nataraz heyvərə hiss və həyəcanlarını sağa-sola səpələyərək, anlaşılmaz lal 

səhnələrdən və hay-küydən başqa, heç nə bilməyən tamaşaçıların qulaqlarını 

kar edəndə necə əsəbiləşməyəsən! ... Xahiş edirəm, belə şeylərdən uzaq 

olasınız” (12, s. 211). 

“Molla Nəsrəddin”in “Hərdəmbirçi” imzalı müəllifini qəzəbləndirən isə 

odur ki, illyuzonist Kasfiksini tamaşaçıların mənəvi dünyası qətiyyən 

maraqlandırmır. Daha doğrusu, M.S.Ordubadi eyni zamanda tamaşa və teatr 

işlərinə cavabdeh olan rəhbərlərin Kasfiksin kimilərə şərait yaratmalarına 

təəccüblənir. Yəni prinsipcə  M.S.Ordubadinin “Hərdənbir!...” felyetonu 

C.Məmmədquluzadənin “Teatr konfransı” felyetonunun sözardı təsiri 

bağışlayır.  

Beləliklə, “Molla Nəsrəddin” jurnalındakı materialların tədqiqi deməyə 

əsas verir ki, ingilis yazıçısı V.Şekspirdən ustad mollanəsrəddinçi C.Məmməd-

quluzadə, Azərbaycan satirik şeirinin bayraqdarı  M.Ə.Sabir, 1913-1914-cü 

illərdə jurnalın ikinci redaktoru olmuş Ə.Qəmküsarın qardaşı R.Nəcəfov, 

qüdrətli yazıçı Ə.Haqverdyev  və “böyük ədəbiyyat nəhəngi” M.S.Ordubadi 

söz açmışdır. Bu müəlliflərin hər biri öz növbəsində Şekspir sənətinin 

qüdrətini dəyərləndirmiş, Azərbaycan elmi-ədəbi və ictimai fikrinin  Şekspir 
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haqqındakı bilgilərini bir qədər də zənginləşdirmişlər. Mollanəsrəddinçilər bu 

mövqedən çəxəş etmişlər ki, dramaturgiya, yaxud teatr sahəsində çalışanların 

Şekspir əsərlərini öyrənmələri, Şekspir meyarlarını mənimsəmələri mühüm 

şərtdir.  
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РЕЗЮМЕ 

ИМАН ДЖАФАРОВ 

ОГРОМНОЕ УВАЖЕНИЕ ЖУРНАЛА "МОЛЛА НАСРЕДДИН" В 

АДРЕСС ГЕНИАЛЬНОСТИ В. ШЕКСПИРА 

Английский поэт Уильям Шекспир является одним из авторов, творчество 

которого особо ценилось в  литературной школе «Молла Насреддин». Дж. 

Мамедгулузаде еще 4 февраля 1904-ого года  говорил о Шекспире в статье 

«Литература», опубликованной  в 13-ом номере  газеты «Шарги-рус». Мы не находим 

никакой информации об Уильяме Шекспире в выпусках журнала «Молла Насреддин» 

вплоть до  1911 года. В 10-м выпуске номера от 9 марта 1911 года мы видим два случая 

упоминания произведения «Отелло», написанного английским драматургом 

Шекспиром. Изучение статей опубликованных в журнале «Молла Насреддин» 

свидетельствует о том, что об английском писателе В. Шекспире, рассказывали великий 

мастер молланасреддинец М. Мамедгулузаде, флагман сатирической поэзии 

Азербайджана М. А. Сабир, второй редактор журнала в 1913-1914 гг. и брат Р. 

Гамкусара Р.Наджафов, великий писатель А.Хаквердев и «великий литературный 

гений» М.С.Ордубади. Каждый из этих авторов, в свою очередь, оценил силу искусства 

Шекспира и обогатил знания о Шекспире в азербайджанском научном, литературном и 

общественном мнении. Молланасреддинцы утверждают, что для тех, кто работает в 

сфере драмы или театра, изучение произведений Шекспира и освоение критерий 

Шекспира должно быть основным  фактором. 

Ключевые слова: мир, литература, английский, представление, великан, 

гениальность, уважение, среда Дж.Мамедгулузаде, возможность, имя Шекспира 

 

SUMMARY 

IMAN JAFAROV 

HUGE RESPECT OF "MOLLA NASREDDIN" TOWARDS THE GENIUSNESS  OF 

W. SHAKESPEARE 

The English poet William Shakespeare is one of the authors, whose work was 

especially appreciated in the literary school of "Molla Nasreddin." As early as February 4, 

1904, J. Mammadguluzade talked about Shakespeare in the article "Literature" published in 

the 13th issue of the “Shargi-Rus” newspaper. We do not find any information about William 
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Shakespeare in the issues of the magazine "Molla Nasreddin"  until 1911. In the 10th issue 

dated on March 9, 1911, we see two cases of mentioning the work "Othello" written by the 

English playwright Shakespeare. A study of the articles published in the magazine “Molla 

Nasreddin” testifies to the fact that M. Mammadguluzade, the great writer Mollanasreddin-

supporter, M. A. Sabir, the flagman of satirical poetry of Azerbaijan, R. Najafov, the second 

editor of the magazine in 1913-1914 and brother of  R. Gamkusar , the great writer A. 

Hakverdev and the “great literary genius” M.S. Ordubadi spoke about the English writer W. 

Shakespeare. Each of these authors, in their turn, appreciated the power of Shakespeare's art 

and enriched knowledge of Shakespeare in Azerbaijani scientific, literary and public opinion. 

Mollanasreddin’s supporters argue that for those working in the field of drama or theater, the 

study of Shakespeare's works and mastery of the Shakespeare criterion should be the main 

factor.  

Key words: world, literature, English, performance, huge, genius, respect, 

environment of J. Mammadguluzade, opportunity, the name of Shakespeare 
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MUXTARİYYƏT DÖVRÜNDƏ NAXÇIVAN ONOMASTİKASININ ÖYRƏNİLMƏSİ 

MƏSƏLƏLƏRİ 

 

Muxtariyyət dövründə Azərbaycan dilinin onomastikasında gedən proseslərin 

əhəmiyyətli hissəsi xüsusi adların elmi tədqiqi sahəsini əhatə etmiş, bu dövrdə Azərbaycan dili 

onomastikasının bu və ya digər qollarına dair araşdırmalar daha da genişlənmişdir. Təsadüfi 

deyil ki, məqaləmizdə adları çəkilən əksər müəlliflərin onomastika sahəsinə dair əsərlərinin 

çoxu məhz muxtariyyət dövründə qələmə alınmış və çapdan çıxmışdır. Bu dövrdə ayrı-ayrı 

tədqiqatçılar tərəfindən onomastikanın indiyə qədər haqqında az söhbət açılan sistemləri 

tədqiqata cəlb edilmiş, konkret nəticələr ortaya qoyulmuşdur. Bu məqalədə muxtariyyət 

dövründə Naxçıvan onomastikasında baş vermiş proseslərin araşdırılması və bunları köklü 

şəkildə tədqiq edən alimlərin tədqiqatlarından bəhs olunur. Məqaləmizdə Naxçıvan 

onomastikasının inkişafından, xüsusilə, də muxariyyət dövründə mühüm onomastik tədqiqatlar 

aparmış naxçıvanlı tədqiqtçılardan (Əbülfəz Amanoğlu Quliyev, Adil Bağırov, Firudin Rzayev, 

Akif İmanlı, Qalibə Hacıyeva və b.) əhatəli şəkildə bəhs olunmuşdur. 

Açar sözlər: Muxtariyyət, onomastika, toponim, naxçıvanlı tədqiqatçılar  
 

Naxçıvanın muxtariyyət statusunun zəruriliyini əsaslandıran görkəmli 

dövlət xadimi Heydər Əliyev deyirdi: “Naxçıvanın muxtariyyəti mühüm 

hadisədir. Bu, çətin bir dövrdə, böyük bir mübarizənin nəticəsi olubdur. 

Naxçıvanın statusunu qoruyub saxlamaq üçün Moskva müqaviləsinin və 

xüsusən Qars müqaviləsinin böyük əhəmiyyəti olubdur. Naxçıvan 

Azərbaycanın əsas torpağından ayrı düşdüyünə görə Naxçıvanın bütövlüyünü, 

təhlükəsizliyini, dövlətçiliyini, muxtariyyətini gələcəkdə də təmin etmək üçün 

Qars müqaviləsi bizim üçün çox böyük, əvəzi olmayan bir sənəddir. Belə ağır 

şəraitdə Naxçıvanın yaşamasının, inkişaf etməsinin əsas şərtlərindən biri də 

odur ki, Naxçıvana o vaxt muxtariyyət hüququ veriblər. Bu muxtariyyət 

hüququ çətin vəziyyətdə yaşamaqda, inkişaf etməkdə olan Naxçıvana böyük 

şərait yaradıbdır. Amma Naxçıvanın bundan sonra da buna ehtiyacı vardır, 

müstəqil Azərbaycan dövlətinin içində buna ehtiyacı vardır”. 

Naxçıvanın Azərbaycan SSR-in tərkibində Muxtar Respublika hüququ-

nun qanuni yolla təsbit edilməsi 1924-cü ilin fevralınadək ləngidilmişdir. 

Həmin il fevralın 9-da Azərbaycan SSR MİK-in dekretinə əsasən, Naxçıvan 

Muxtar Ölkəsi Azərbaycan SSR-in tərkibində Naxçıvan MSSR-ə çevrilmişdir. 

Bununla da Naxçıvanın statusu qəti şəkildə müəyyənləşdirilmişdir (6).  

Naxçıvan 1921-ci il martın 16-dan Naxçıvan SSR, 1923-cü il iyunun 16-

dan sonra Naxçıvan diyarı, 1924-cü il fevralın 9-dan Naxçıvan MSSR, 1990-cı 

il noyabrın 17-dən isə Naxçıvan Muxtar Respublikası adlandırılmışdır. 
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 03.12.2019, qəbul edilib: 20.12.2019 
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Naxçıvanın muxtariyyət statusunun hüquqi bazasının yaradılması 1924-cü ilin 

aprelində Azərbaycan SSR MİK tərəfindən təsdiq edilmiş, Naxçıvan MSSR 

haqqında Əsasnamənin qəbulu ilə başlamışdır. Bu əsasnaməyə görə Naxçıvan 

Azərbaycan SSR-in tərkib hissəsi kimi ona muxtar respublika şəklində daxil 

olurdu (6).   

1990-cı ilin iyul ayının 22-də görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin 

Naxçıvana qayıtması, burada yaşayıb fəaliyyət göstərməsi, 1991-ci il 

sentyabrın 3-də isə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 

seçilməsi bu diyarı gözləyən təhlükələrdən xilas etmişdir. Ulu öndər Heydər 

Əliyevin gəlişi ilə xalqın gələcəyinə ümidi özünə qayıtmış, Naxçıvan 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və istiqlaliyyəti uğrunda mübarizənin mərkəzinə 

çevrilmişdir.  

Naxçıvan ərazi baxımından Azərbaycandan ayrı düşdüyü üçün ona muxta-

riyyət statusu verilmişdir (6).  

Xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev Azərbaycanda ikinci dəfə siyasi 

hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra da Naxçıvan Muxtar Respublikasının hərtərəfli 

inkişafını daim diqqət mərkəzində saxlamış, blokada şəraitində olan qədim 

diyarın dirçəlişi və inkişafı üçün mühüm tədbirlər həyata keçirmişdir. 

  Muxtariyyət dövründə Azərbaycan dilinin xüsusi adlar sistemində baş 

verən köklü dəyişikliklər onomastik vahidlərin dövrün ictimai-siyasi 

reallıqlarına qarşı son dərəcə həssaslığından irəli gəlir. Xüsusi adlar 

ekstralinqvistik amillər tərəfindən ən çox idarə olunan, bu amillərin diqtəsi ilə 

zamanın şərtlərinə uyğunlaşan dil vahidləridir. Təsadüfi deyil ki, tarixin izləri 

dilin lüğət tərkibinə aid leksik vahidlərdən ən çox xüsusi adlar qrupunda özünü 

göstərir. 

Müstəqillik illərində Azərbaycan dili onomastikasında baş verən 

proseslər çoxşaxəlidir. Bu proseslər dilimizin xüsusi adlar sisteminin ictimai 

həyatla daha yaxından bağlı olan bütün kateqoriyalarını əhatələyir və hər 

kateqoriya üzrə spesifik əlamətlərlə təzahür edir.  

Azərbaycan xüsusi adlarının, əsasən, toponimlərin toplanaraq tarixi 

mənbələr üzrə dəqiqləşdirilməsi, bu qiymətli mədəniyyət abidələrinin gələcək 

nəsillər üçün qorunması, habelə onomastikanın ayrı-ayrı qolları üzrə advermə, 

addəyişmənin elmi prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsi müasir dövrdə qarşıda 

dayanan ən mühüm vəzifələrdən biridir. 

Muxtariyyət dövründə Naxçıvan onomastikasında baş verən proseslərin 

tarixi-linqvistik aspektdə tədqiqat predmeti kimi seçilməsi də elə bu zərurətdən 

irəli gəlmişdir. Bu məqalədə əsas məqsəd muxtariyyət dövründə Naxçıvan 

onomastikasında baş vermiş proseslərin araşdırılması və onları köklü şəkildə 

tədqiq edən alimlərdən və onların tədqiqatlarından bəhs olunur. 

Toponimlər və onlardakı addəyişmənin elmi prinsipləri nəzəri mənbələr 

əsasında müəyyən edilir, muxtariyyət dövründə Naxçıvan onomastikasında baş 

verən bu proseslər məhz bu prizmadan qiymətləndirilir. 

Türkologiyada xüsusi adların izahına dair ilk nümunələrə M.Kaşğarinin 

“Divani-lüğət-it türk” əsərində və orta əsrlərə aid bəzi elmi mənbələrdə təsadüf 

edilir. XIII-XIV əsr müəlliflərindən olan F.Rəşidəddin də “Cami ət-təvarix” və 
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“Oğuznamə” əsərlərində advermə, habelə addəyişmə ənənələri barədə söhbət 

açmışdır (5, s. 21-34; 7, s. 139).  

Azərbaycanda xüsusi adların ilk dəfə elmi şəkildə izahı A.Bakıxanovun 

adı ilə bağlıdır. O “Gülüstani-İrəm” əsərində Azərbaycanın şimal bölgəsinin 

yer-yurd adlarını öyrənərkən çox haqlı olaraq ərazidəki digər adlarla yanaşı, 

Kəngərli, Xələc, Xəlilli kimi onomastik vahidləri qədim türk tayfa adları hesab 

edir ki, bu adlar da Naxçıvan ərazisindəki eyni adlı onomastik vahidlərlə 

paralellik təşkil edir, türk mənşəli adların qədimliyini, areal xüsusiyyətlərini 

dəqiqləşdirir (1, s. 20). 

XX əsrdə Azərbaycanda xüsusi adlarla bağlı ilk tədqiqat əsəri isə 

M.Baharlının (Vəliyev) 1921-ci ildə çapdan çıxmış “Azərbaycan” kitabıdır. O, 

bu kitabda ilk dəfə olaraq dilimizin, tariximizin öyrənilməsində toponimlərin 

rolunu yüksək qiymətləndirmiş, Naxçıvan toponimləri ilə bağlı, yəni Kəngərli, 

Xalac, Bəydili, Dəmirçilər, Şahtaxtı, Kotam, Kilit, Sirab, Xəlilli kimi coğrafi 

adların mənşəyi haqqında fikir və mülahizələrini söyləmişdir (8, s. 20-64). 

Naxçıvan toponimlərinin öyrənilməsi sahəsində professor Q.Ə.Qeybul-

layevin əməyi xüsusi qiymətləndirilməlidir. Tarixçi-alim elmi fəaliyyəti boyu 

toponimikanın ümumi məsələləri eləcə də, Naxçıvanın toponimləri, onların 

yaranma tarixi, yayılma arealları, məna açımı və dil mənsubiyyətlərini elmi 

şəkildə böyük dəqiqliklə açıqlayıb, tədqiq etmişdir (4, s. 10).  

Akademik B.Ə.Budaqovun da bu coğrafi adlarla bağlı tədqiqat əsərləri 

vardır ki, onlar da elmi cəhətdən əhəmiyyətlidir. O, Naxçıvan coğrafiyasının, 

tarixinin, dilinin öyrənilməsi sahəsində toponimlərə böyük əhəmiyyət vermiş, 

toponimikanın ayrı-ayrı problematik məsələləri barədə məqalələr çap 

etdirmişdir (2, s. 3).  

Muxtariyyət dövründə Azərbaycan dilinin onomastikasında gedən 

proseslərin əhəmiyyətli hissəsi elə məhz xüsusi adların elmi tədqiqatı sahəsini 

əhatə etmiş, bu dövrdə Azərbaycan dili onomastikasının bu və ya digər 

qollarına dair araşdırmalar daha da genişlənmişdir. Təsadüfi deyil ki, yuxarıda 

adları çəkilən müəlliflərin onomastika sahəsinə dair əsərlərinin çoxu məhz 

müstəqillik dövründə qələmə alınmış və çapdan çıxmışdır. Bu dövrdə ayrı-ayrı 

tədqiqatçılar tərəfindən onomastikanın indiyə qədər haqqında az söhbət açılan 

sistemləri tədqiqata cəlb edilmiş, konkret nəticələr ortaya qoyulmuşdur.  

Quliyev Əbulfəz Aman oğlu 27 mart 1950-ci ildə  Naxçıvan şəhərində 

anadan olmuşdur. 1966-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya 

fakültəsinin dil-ədəbiyyat ixtisasına qəbul olmuş, 1971-ci ildə oranı fərqlənmə 

diplomu ilə bitirərək təyinat üzrə Naxçıvana gəlmişdir. Bir il şəhər 1 saylı orta 

məktəbdə müəllim işləmiş, 1972-ci ildə yeni yaradılan Naxçıvan Elm 

Mərkəzinə kiçik elmi işçi olaraq qəbul olunmuşdur. 1993-2003-cü illər ərzində 

NDU-da Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müdiri olmuş, 2003-cü ildə burada 

professor kimi fəaliyyətini davam etdirməklə yanaşı, AMEA Naxçıvan 

Bölməsində İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru təyin 

edilmişdir. 1979-cu ildə namizədlik, 2003-cü ildə doktorluq dissertasiyası 

müdafiə etmişdir. 2004-cü ildən AYB üzvüdür. 2007-ci ildə AMEA-nın 

müxbir üzvü seçilmiş, 25-dən çox kitabı 350 dən artıq elmi məqaləsi nəşr 

https://az.wikipedia.org/wiki/Nax%C3%A7%C4%B1van
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_D%C3%B6vl%C9%99t_Universiteti
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edilmişdir. Onun onomastikaya dair çox qiymətli əsərləri çap olunmuşdur ki, 

bunlardan “Qədim türk onomastikasının leksi-semantik sistemi”, “Orxon- 

Yenisey abidələrində toponim və etnonimlər”, “Qədim türk onomastikası”, 

“Əski türk onomastik sözlüyü” kimi əsərlərini nümunə göstərmək olar.  

Azərbaycan dilçiliyində öz imzası, dəsti-xətti olan AMEA Naxçıvan 

Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu Onomastika şöbəsinin müdiri 

olmuş, filologiya elmləri doktoru Adil Bağırov Şahbuz rayonunun Nur-

su kəndində doğulmuşdur. Ömrünün 47 ilindən çoxunu müəllim kimi yaşayan 

Adil müəllim uzun illər Naxçıvan  Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda, 

Naxçıvan MR Təhsil Nazirliyində işləmiş, elmin, maarifin, mədəniyyətin daim 

təbliğatçılarından biri olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya 

fakültəsini bitirmiş Adil Bağırov müəllimliklə başladığı şərəfli əmək yolunu 

həm də  ciddi elmi tədqiqat işi ilə davam etdirmiş, dilçiliyin müxtəlif 

sahələrinə dair məqalələr, elmi əsərlər yazmışdır. O, elmi axtarışa türk 

dillərində aktual məsələlərdən biri olan yarımçıq fellərin tədqiqi ilə başlamış, 

bu mövzuda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

Onun elmi tədqiqat dairəsi Azərbaycan  müstəqillik əldə etdikdən sonra 

daha geniş və məhsuldar olmuşdur. O, bu müddətdə doktorluq dissertasiyası 

müdafiə etmiş, son 20 ildə milli yaddaşımız olan onomastik vahidlərin tədqiqi 

ilə bağlı “Naxçıvanın hidronimləri” (Bakı, 2000), “Naxçıvan toponimlərinin 

linqvistik xüsusiyətləri”, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının  onomastik 

vahidlər sözlüyü” (Bakı, 2003), “Naxçıvanın oykonimləri” (Bakı, 2008), iki-

cildlik “Onomalogiya problemləri” (Bakı, 2010, 2012), “Naxçıvan urbano-

nimləri” (2014) kimi monoqrafiyaları, “Oronimlərin linqvistik xüsusiyyətləri” 

(Bakı, 2011) adlı dərs vəsaitini yüksək səviyyədə işləmiş, “Türk dillərinin 

müqayisəli qrammatikası” (Bakı, 2008), “Türkologiyaya giriş” (Bakı, 2008) 

adlı tədris proqramlarını hazırlamış, “Naxçıvanın hikmət xəzinəsindən” (Bakı, 

2005, 2007) adlı folklor toplusunu (Kamilə Bağırova və Bəxtiyar Məm-

mədovla birlikdə) oxucuların ixtiyarına vermişdir. 150-dən çox dəyərli elmi 

məqalənin, ağır zəhmətlər bahasına başa gələn kitab və  monoqrafiyaların, ali 

məktəblərin filologiya fakültələri üçün dərs vəsaitlərinin müəllifi olan bu 

zəhmətkeş və təmənnasız insan respublika və xarici ölkələrdə keçirilən bir sıra 

beynəlxalq elmi konfransların, simpozium və tədbirlərin iştirakçısı 

olmuşdur. Onun 6-cı və 7-ci Uluslararası Türk Dil Qurultaylarında (2008, 

2012), Bakı, Naxçıvan, Rize, Qars şəhərlərində keçirilən beynəlxalq elmi 

simpoziumlardakı çıxışları  dinləyicilər tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. 

A.Bağırovun elmi fəaliyyəti, çap etdirdiyi məqalə və monoqrafiyaları onun 

məhsuldar  bir yaradıcılıq yolu keçdiyinin əyani sübutudur. Naxçıvan 

bölgəsindəki  onomastik vahidləri sistemli şəkildə öyrənmək, xüsusi adların 

etimologiyasını açmaq, onları ciddi faktlar əsasında tədqiq edib geniş oxucu 

kütləsinə, elmi, ədəbi ictimaiyyətə təqdim etmək əsl vətəndaşlıq mövqeyində 

dayanan bir alimin uzaqgörən fəaliyyətinin bəhrəsidir. 

AMEA-nın müxbir üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor Tofiq Ha-

cıyev A.Bağırov yardıcılığı haqqında  belə yazır: “…Adil Bağırovun əsərini 

oxuduqca gözlərinin qarşısında Naxçıvanın tarixi və tarixi coğrafiyası canlanır. 
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Aşkarca görürsən ki, bu tarix türkündür, bu coğrafiyada bütün tarix boyu məhz 

türklər yaşayıblar. Dünya  mədəniyyəti, dünya elmi, dünya tarixşünaslığı bunu 

həqiqət kimi qəbul edir ki, toponimlər torpağın tarixi yaddaşıdır… Adil Bağı-

rovun tədqiqatındakı bu qəbildən yüzlərlə Naxçıvan toponimlərindən bir neçə-

sinə baxmaq da yetər ki, tarixi mənzərəni əyani şəkildə təsəvvür edək, reallığı 

sənədlərlə qavrayaq. Budur həmin etnotoponimlərin “vəkilləri” – nümunələri 

olan coğrafi adlar: Kəngərli, Xalxal, Keçili, Türkeş, Bəydilli, Böyükdüz, Xə-

ləc, Qazançı, Qarkun, Oğuzdaşı, Cığatay, Biçənək, Qarabağlar, Maxta” və s. 

 F.H.Rzayev 1953-cü ildə anadan olmuşdur 1983-cü ildə M.F.Axundov 

adına Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun Rus dili və ədəbiyyatı ixtisasını 

bitirmişdir. O, 2004-cü ildə Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsində 

Onomastika şöbəsinə müdir  təyin edilmiş, 1 aprel 2005-ci  ildən AMEA 

Naxçıvan Bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun elmi işlər üzrə 

direktor müavini vəzifəsində çalışmış, 1 noyabr 2016-cı ildən Onomastika 

şöbəsinə müdir təyin edilmişdir. Qədim dövr (e.ə. VI-I minilliklər) Naxçıvan 

onomastik vahidlər sistemini tədqiq edən tədqiqatçı, bu sahədə tədqiqat aparan 

9 doktorant və dissertanta öz təcrübəsini təlqin etmiş, onların fəlsəfə 

doktorluğunun müdafiəsində rəsmi opponent olmuşdur. O, 2000-ci ildə 

Azərbaycan Xarici Dillər Universitetinin dissertantı olmuş, 20 sentyabr 2003-

cü  ildə “Əlincə vadisi toponimlərinin türk layı” mövzusunda dissertasiya 

müdafiə etmişdir.  

F.H.Rzayev qədim Hett, Assur, Urartu, Axiyyava yazıları üzərində təhlil 

və tərcümələr bacarığına malikdir. O, bir tədqiqatçı kimi türkologiya sahəsində 

ölkə və dünya alimlərinin son araşdırmaları ilə yaxından maraqlanmaqla 

tədqiqatlarını, əsasən qədim türk dilləri, arxeoloji, etnoqrafik faktlar 

müqabilində qurur, adlar sisteminin etimoloji və linqvistik təhlillərində əsasən 

bu tarixi faktlara söykənir. F.Rzayevin Respublika, Rusiya, Ukrayna, İran, 

Türkiyə kimi xarici ölkələrin nüfuzlu elmi jurnallarında məqalələr dərc 

etdirmiş, 2 monoqrafiya (2-ci iki cilddə olmaqla) və 160-dan artıq elmi 

məqalənin (31 məqaləsi xaricdə dərc olunmaqla) müəllifidir, 50-dən çox 

beynəlxalq simpozium və konfranslarda məruzə etmişdir. 

 F.H.Rzayev “Qədim Şərur oykonimlərinin mənşəyi”, “Naxçıvan əhalisi-

nin etnogenezi tarixindən (e.ə. VI-III minilliklər)  I cild”, “Naxçıvan əhalisinin 

etnogenezi tarixindən (e.ə. II-I minilliklər). II cild” kimi müəllifi olduğu 

əsərlərində Naxçıvan toponimlərini, xüsusilə də Naxçıvan oykonimlərini 

dərindən tədqiq etmişdir. Tədqiqatçı burada etnooykonimlərin milladdan 

öncəki tarixinə söykənərək Naxçıvan etnooykonimlərinin qədim tarixə aid 

olduğunu sübut etmişdir. Tədqiqatçı həmçinin, “Naxçıvan ensiklopediyası I 

cild”, “Naxçıvan ensiklopediyası II cild”, “Naxçıvan abidələri ensiklopedi-

yası”, “Naxçıvan tarixi  I cild”, “Dədə Qorqud yurdu-Naxçıvan” tarixi, coğrafi 

və etnoqrafik atlas, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyası. II cild” 

kimi fundamental əsərlərinin də həmmüəllifidir. 

 İmanlı Akif Kazım oğlu Şərur rayonunun Axura kəndində anadan 

olmuşdur. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda işləyir. Naxçıvan MR “Əməkdar 

müəllimi” fəxri adına və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 
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“Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanına layiq görülmüşdür. Filologiya üzrə elmlər 

doktoru olan  tədqiqatçımız bir çox kitabça və kitabın müəllifidir ki, bunlardan 

“Şərurun Arazboyu oykonimləri” (2006), “Şərur düzünün toponimləri 

(oykonimlər)” (2008), “Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları (oykonimlər)” 

(2008), “Yaşayış yeri adları” (2010), “Onomastika məsələləri” (2011), “Araz 

vadisinin oykonimləri” (2013), “Tarixin izləri yer adları” (2014), “Naxçıvan 

çevrəsinin yer adları” (2016), “Qədim türk yurdunun oykonimləri” (2017) kimi 

kitabları sırf onomastika elminin inkişafına həsr olunan əsərlərdəndir. 

 Qalibə Hacıyeva “Tariximizi yaşadan adlar Güney Azərbaycanda fars-

laşdırılmış qədim türk toponimləri”, “Türk mənşəli erməni antroponimləri”, 

“Tavr etnonimi əsasında yaranmış toponimlərin işlənmə arealı” və s. kimi 

məqalələri ilə onomastika elminin inkişafına öz töhfəsini vermişdir. 

Bəhs etdiyimiz tədqiqatçıların elmi fəaliyyətinin kökündə, məğzində bir 

tarixçilik prinsipi dayanır, kökə, milli dəyər və düşüncəyə bağlılıq durur. 

Çünki istər dil faktorlarından, istərsə də ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin elmi, ədəbi, 

ictimai fəaliyyətindən yazmaq elə mənsub olduğu Vətənin, millətin tarixindən 

yazmaq deməkdir ki, bunlar muxtariyyət dövrünün elmə açdığı yolun elmi 

nəticələridir. 
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РЕЗЮМЕ 

ДЖАМИЛА  МАГЕРРАМОВА, АЙСЕЛЬ ЭМИНОВА 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ОНОМАСТИКИ НАХЧЫВАНА В 

ПЕРИОД АВТОНОМИИ 

Важная часть процессов ономастики азербайджанского языкав период 

автономии охватывает область научных исследований собственных наименований, и 

еще более стало распространятьсяисследование той или иной отрасли ономастики 

азербайджанского языка. Не случайно, что большинство работ многих авторов в 

области ономастики были написаны и опубликованы в период автономии. В этот период 

некоторые исследователи занимались исследованиями неупомянутых систем ономас-

тики, и были выдвинуты конкретные результаты. Эти исследованиясосредоточены на 

изучении процессов, имеюших место в ономастике Нахчывана в период автономии, и 

коренном изучении исследований ученых. В статье широко рассматривается развитие 

нахчыванской ономастики, а также, важнейшие ономастические исследования в период 

автономии исследователей Нахчывана (Абульфаза Аманоглу Гулиева, Адиля Багирова, 

Фирудина Рзаева, Акифа Иманлы, Галибы Гаджиевой и других). 

Ключевые слова: автономия, ономастика, топонимы, нахчыванские 

исследователи 

http://emtv.az/index.php?newsid=1255
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SUMMARY 

JAMILA MAHARRAMOVA, AYSEL EMINOVA 

PROBLEMS OF STUDY IN NAKHCHIVAN ONOMASTICS 

DURING THE AUTONOMY 

During the autonomy, processes in the onomastics of Azerbaijan language have 

embraced the scientifical research of special names, in this period researches about some 

branches of the onomastics of Azerbaijan language have expanded. It is no coincidence that, 

most of the authors’ works which are mentioned in our article have been written and printed 

during the autonomy. In this period some systems of onomastics which had been less 

mentioned till now have been researched by different researchers and specific results have 

been introduced. The search of the processes in Nakhchivan onomastics and research of 

scientists which had researched these processes fundamentally ara mentioned in this research. 

The development of Nakhchivan onomastics, espacially researchers from Nakhchivan (Adil 

Bagirov, Firudin Rzayev, Akif Imanli, Abulfez Amanoglu Quliyev, Qalibe Hajiyeva and etc.) 

which have carried out improtant researches during the autonomy ara mentioned 

comprhensively in our article. 

Key words: autonomy, onomastics, toponym, researchers from Nakhchivan 
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DİL VƏ MƏDƏNİYYƏT ƏLAQƏLƏRİNİN DİNİ KONTEKSTDƏ TƏZAHÜR 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Məqalədə dil və mədəniyyət probleminin qoyuluşu, mədəniyyətin dilə təsiri, mədəni 

amillərin mətndə verballaşması və linqvokulturoloji səciyyə daşıyan fikirlərin kontekstin 

mənasının izahında rolu tədqiq olunmuşdur. Tədqiqat məqsədilə dini kontekstdə işlənən 

terminlərin mənalarının aydınlaşdırılmasının mədəniyyətlərarası kommunikasiya prosesində 

zəruri olması aşkara çıxarılır. Məqalədə dini terminlərin müvafiq dini görüşlər prizmasından 

şərhinin vacibliyi müəyyənləşdirilmişdir. Məqalə din və mədəniyyət probleminə müəyyən mətn 

və onda təzahür edən mədəni məsələlərin, xüsusi halda dini kontekstlərin dil daşıyıcısının, 

eləcə də mətn müəllifinin mənsub olduğu din prizmasından aydınlığı üçün tələb olunan fon 

bilikləri haqqında məlumat verilir.    

Açar sözlər: dil, mədəniyyət, linqvokulturologiya, kontekst, dini kontekst, 

kommunikasiya, mədəniyyətlərarası kommunikasiya 

 

Dil insanın əsrlər boyu əldə etdiyi təcrübəni, bilik və bacarıqları, 

davranış və həyat tərzini öz daxilində saxlayan, onu qoruyan və ötürən 

mürəkkəb mexanizm və sistemdir. Tarixi inkişaf əvvəlcə mədəniyyət amilinin, 

sonralar isə bütövlükdə mədəniyyətin yaranmasını şərtləndirmişdir. Belə 

dinamikanın mövcudluğunun əsasında həmişə dilin dərk və qəbul olunanları 

saxlamaq, nəsildən-nəsilə ötürmək funksiyası dayanır. “Dil və mədəniyyət” 

dilçilik və kulturologiyanın kəsişdiyi bir nöqtədə əmələ gəlmiş və xalqın 

dilində möhkəmlənmiş mədəni təzahürləri tədqiq edən bir dilçilik sahəsidir” 

(1, s. 19). Müasir dövrdə bu məsələ daha, çox linqvokultrologiyada araşdırılır. 

Eyni zamanda, qeyd olunan problem etnolinqvistika ilə də sıx bağlıdır. 

Etnolinqvistika konkret etnosların dilində mədəniyyətin izlərini, onun 

göstəricilərini öyrənir, onların dilə təsirini aydınlaşdırır.  

«Dil və mədəniyyət» problemini XIX əsrin əvvəllərində Qrimm 

qardaşları ortaya atmış, Rusiyada XIX əsrin 60-70-ci illərində F.I.Buslayev, 

A.N.Afanasyev, A.A.Potebnayanın tədqiqatlarında onu öyrənmək, əsaslandır-

maq işləri davam etdirilmişdir. V.Humboldtun dilçilik görüşlərində «xalq 

ruhu» ilə dil bir-biri ilə sıx əlaqədədir. V.Humboldta görə, dil mədəniyyətin 

həqiqi reallığıdır, o insanı mədəniyyətə aparıb çıxara bilər. Dil mədəniyyətin 

dünyanın yaradılışına və öz-özünə dəqiq baxışıdır (2; 3, s. 151).   

V. Humboldt belə hesab etmişdir ki, dilin araşdırmaq “insanın özünü 

dərk etməsi və öz ətrafında gözə görünən və gizli olan nə varsa, ona 

münasibətini öyrənmək məqsədinə tabedir” (2, s. 383).  

Dil-mədəniyyətin yarısıdır, onun məhsulu və onun əsasıdır. Dil 

mədəniyyətdən asılı olmadan mövcud deyil. O, mədəniyyətin qırılmış bir  
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hissəsi deyil, müəyyən vaxtda və müəyyən yerdə yaşayan xalq mədəniyyətinin 

vacib bir hissəsini toplayır (1, s. 23).  

Müəyyən etnosun mədəniyyət elementləri, təşkilediciləri,  bir qayda 

olaraq digər mədəniyyətin daşıyıcıları tərəfindən həmişə tam şəkildə qəbul 

olunmur, stereotip xarakterli bir sıra elementlərdə təzahürünü tapır: resipient 

digər mədəniyyətdə gördüyü hər bir şeyi nəzərə alır, lakin bu mədəniyyətdəki 

hər bir şeyi, hadisəni başa düşmür. Mədəniyyətin sabitliyi onun bütövlüyünü 

təyin edən strukturun nə dərəcədə inkişaf etməsi ilə şərtlənir. Belə mədəni 

strukturda din də özünəməxsus yer tutur.  

Din çoxşaxəli mürəkkəb ictimai hadisə olub müxtəlif forma və tiplərə 

malikdir. Mədəniyyət tarixində üç din-buddizm, xristianlıq və islam xüsusi yer 

tutur. Din gerçəkliyin elə inikas formasıdır ki, burada psixoloji amil, irrasional 

elementlər –insanın əhval-ruhiyyəsi, fikir və duyğuları, çətin izah olunan 

hadisələrə münasibəti aparıcı rol oynayır. Qədimə getdikdə mifik təfəkkür, 

mifləşdirmə, ilahiləşdirmə insan iradəsindən kənarda olan böyük, ilahi 

qüvvəni, ilahi və gözəgörünməz olanı qəbul etmək zərurəti dinin təşəkkülünə, 

formalaşıb sabitləşməsinə səbəb olmuşdur.  

Müasir dinlərin yaranışında da qədim insanın inam və inancları, təbiət 

hadisələrinə, eləcə də başqa varlıqlara münasibət əhəmiyyətli rol oynamışdır. 

Mifləşdirmə, mifin hökmranlığı təsadüfi səciyyə daşımamışdır. İnsan izah edə 

bilmədiklərini, çəkinib qorxduğu hadisələri mifin varlığı ilə izah etməyə 

çalışmışdır. Dinlərin yaranışı, söykəndikləri mifik təfəkkür, dinin əsasları və 

mahiyyəti dil vasitələri ilə təqdim olunmuşdur. Ona görə də dildə mifologizm-

lər, həmçinin dini leksik vahidlər, elmi-nəzəri prizmadan yanaşsaq, dini ter-

minlər çoxdur. Dünyada müxtəlif dinlərin mövcudluğu və hər bir dinin də 

özünün spesifik terminlərinin olması mədəniyyətlərarası kommunikasiyada bu 

cür vahidlərin informativliyinə güclü təsir göstərir. Qeyd edilən cəhət dini 

kontekstlərin qavranmasına da öz təsirini göstərir.  

Kommunikativ funksiya diqqəti məlumat üzərində cəmləşdirməyə xid-

mət edir. Dilin kommunikativ fyunksiyasının özünün forma və növləri vardır. 

Bu forma və növlər dildən hansı şəkildə və formada istifadə edilməsindən irəli 

gəlir. Əgər kommunikasiya mətn əsasında gerçəkləşirsə, bu zaman mətnin 

kommunikativ funksiyaları ön planda durur.  

Ünsiyyət vasitəsi kimi dil ayrılıqda götürülmüş bir fərdə, sosial strata, 

sosiuma xidmət göstərir. Kimə xidmət göstərməsindən asılı olmayaraq, dil 

kommunikativ funksiyanı yerinə yetirərkən kommunikativ aktın iştirakçıları-

nın məqsədlərini ifadə edir. Nitq aktları sahəsində tədqiqatçıların diqqət mər-

kəzində olan əsas məsələlərdən biri danışanın və dinləyənin, yaxud adresantın 

və adresatın canlandırılana subyektiv münasibəti məsələsidir. Fikri sosial, 

fərdi-psixoloji məqamları, onun deyilməsindəki niyyətin açıqlığı, qapalılığı, 

həqiqiliyi, doğruluğu kimi məsələlər dilin kommunikativ funksiyasına təsir 

göstərir. Bu cəhətlərin qiymətləndirilməsi və kommunikativ funksiyanın onla-

rın fövqündə qiymətləndirilməsi nitq aktları nəzəriyyəsində önəmli yer tutur. 

Bütün bunlar dilin və nitqin kommunikativ funksiyasının yerinə yetirlməsi 
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prosesində meydana çıxan yeni cəhətlərə diqqət yetirmək tələbini ortaya 

çıxarır. 

Linqvokulturologiyada mədəniyyət vahidlərinin dildə səpələnməsi, onla-

rın leksikləşməsi üsulları öyrənilir. Burada dil və mədəniyyətin əlaqə formala-

rı, tipləri əsas tədqiqat obyektidir. Tədqiqat məqsədindən asılı olaraq linqvo-

kulturologiya milli dildə yaradılmış etnomədəniyyəti və özünəqədərkiləri 

modelləşdirən mətnlərin toplusudur. Digər tərəfdən, linqvokulturologiya dildə 

maddiləşən mədəniyyət amillərinin çoxluğudur. Linqvokulturoloji tədqiqat ya 

tam linqvomədəniyyət, ya da onun müəyyən fraqmentləri əsasında aparılır. Bu 

baxımdan linqvokulturoloji oblastın spesifik xüsusiyyətləri və xassələri olur. 

Dini kontekstlər və dini mətnlər də linqvokulturoloji cəhətdən diqqəti cəlb 

edir. “Hər bir dinin təzahürü, bu və ya digər şəkildə (və miqyasda) təbliği və 

yayılması  kifayət qədər mürəkkəb dil proseslərilə  müşayiət olunmuşdur. 

Dinin dili bizim "insanlar arasında ən mühüm ünsiyyət  vasitəsi" kimi 

tanıdığımız adi dildən bu və ya digər dərəcədə fərqlənir. Əsas  fərq də ondan 

ibarətdir ki, bu  dil ali üslubi xarakteri (və strukturu) etibarilə fövqəladə (eyni 

zamanda heç bir polemikaya gəlməyən) müqəddəs metafizik izhalrın dili olub 

bir-biri ilə sıx bağlı zəngin simvolik - obrazlı mühakimələr sistemindən 

ibarətdir” (4). 

Qeyd etmək lazımdır ki, fərqli dinlərə aid kontekstlərin qavranması və 

dərk olunmasında dini mənsubluq aparıcı rol oynayır. Ona görə də şair və 

yazıçıların əsərlərində dini kontekstlər çox zaman onların öz dinləri ilə 

bağlılığa malik olur. Bunun əsas səbəblərindən biri də yazılanın dil daşıyıcısı 

ilə, dini mənsubluqla əlaqələnməsidir. Şair və ya yazıçının əsərindəki dini 

kontekst onun özünün dindaşları üçün ona görə  nəzərdə tutulur ki, onlar bu 

kontekstin daşıdığı mənanını qavrayırlar.   

Guşumda sırğadı, sinəmdə dağdı, 

Ağıllı unutmaz, nеcə ki sağdı: 

Dövlətdən qismətin bеş arşın ağdı, 

Çəkdiyin qovğadı, qaldı dünyada. 

 

Yığılar məxluqat, qurular məhşər, 

Boyunlarda kəfən, əllərdə dəftər, 

Onda vay halına, yazıq Ələsgər, 

Özün gеtdin, sözün qaldı dünyada (5). 

Aşıq Ələsgərin qoşmasından götürülmüş parçadakı birinci bənddə dini 

terminin danışıq dilindəki, yaxud qeyri-standart variantından istifadə edilmiş-

dir. Kəfən islam dini qaydaları ilə basdırılan ölünün, cəsədin büründüyü ağ 

pambıq parçadır. Onun ölçüsü, bir qayda olaraq, 5 arşın nəzərdə tutulur. Kəfən 

parçanı ortadan kəsməklə ölünün boynuna salınır. Nümunədəki birinci bənddə 

insanın bu dünyadan özü ilə “beş arşın ağ”dan başqa heç bir şey aparmadığını 

ifadə edir. “Beş arşın ağ” kəfən anlayışının təkrar nominasiyası kimi istifadə 

olunan sabit birləşmədir. İslam dininə mənsub olan şəxs bu birləşmənin hansı 

məzmun daşımasını aydın başa düşür. Lakin mədəniyyətlərarası kommunikasi-
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ya baxımından, qoşmanın bu konteksti başqa dinə mənsub şəxs üçün izah və 

şərh tələb edir.  

Qeyd edək ki, qoşmanın sonrakı bəndindəki dini kontekst, əvvəlki 

bənddəki “beş arşın ağ” birləşməsi ilə koheziyaya malikdir. Linqvokulturoloji 

vahid sonrakı bənddəki “kəfən” termini ilə eyni anlayışın nominasiyasına görə 

əlaqələnirsə, digər linqvokulturoloji əlaqə xətti İslam dininə görə “məhşər”in 

bəsit təsviri ilə bağlılığa malikdir. Buradakı “boyunlarda kəfən” birləşməsində 

insanın o dünyaya yola salınması prosesinə işarə vardır. Qiyamət günündə 

ölülər də, dirilər də bu dünyada etdiklərinə, yaxud bu dünyadakı əməllərinə 

görə sorğu-suala çəkiləcəklər. Bu məqsədlə onlar qəbirlərində qalxmalı 

olacaqlar. Şair məhşərə çəkilən ölülərin hansı geyimdə, yaxud hansı formada 

olacağını təsvir edir. Kontekstdəki “əllərdə dəftər” insanın pis və yaxşı 

əməllərinin yazıldığı lövhədir. İslam dininə görə insanının çiynində oturmuş 

iki mələk onun bütün ömrü boyu etdiyi pis və yaxşı əməlləri yazır. “Əllərdə 

dəftər” bu əməllərin yazıldığı mənbəyə işarədir. Yenə də mədəniyyətlərarası 

kommunikasiya baxımından linqvokulturoloji informasiya daşıyan vahidlər və 

kontekst izah və şərh tələb edir.  

Qeyd edək ki, dini terminlər lüğətlərində məhşər və qiyamət terminlə-

rinin müxtəlif izahlarına rast gəlinir. N.Seyidəliyevin lüğətində “məhşər” 

terminindən sonra “qiyamət” termininə baxdırma qoyulmuşdur. Bu da 

müəllifin bu iki anlayışı eyniləşdirməsi kimi də başa düşülə bilər. Bununla belə 

onun qiyamət termininin izahında məhşər termini də istifadə olunmuşdur. 

Müəllif qiyamət terminini belə izah etmişdir: “QİYAMƏT - 1. dini əqidəyə 

görə axırüzzəmanda bütün ölülərin dirilib qalxması; məhşər, haqq-hesab günü; 

qiyam; 2. Quran surələrindən birinin adı” (6, s. 54). Burada qiyam, haqq-hesab 

günü və məhşər terminlərinin eyni mənada verilməsi aşkardır. Başqa bir 

lüğətdə məhşər və qiyamət terminlərinin ayrı-ayrılıqda izahı verilmişdir.   

“Məhşər. Termin kimi həşr; insanların öldükdən sonra dirilib dünyaday-

kən etdikləri işlərdən və söylədikləri sözlərdən ötrü sorğu-suala çəkilmək üçün 

“məhşər” yerə aparılmaları və burada toplanmalarıdır. Qiyamət gününə 

“yovmül-bəs” (təkrar dirilmə günü) “yovmün-nəşr” deyildiyi kimi, “yovmül-

həşr” (toplanma günü) də deyilir” ( 7, s. 243-244). 

“Qiyamət. Dini termin kimi qiyamət dünyanın sona çatması və ölülərin 

qəbirlərindən qalxaraq məhşərə yönəlməsidir” (7, s. 224). Onu da qeyd edək 

ki, bu mənbədə məhşər insanların toplandığı meydan da adlandırılmışdır. Təbii 

ki, dini terminin linqvokulturoloji izahı hər iki lüğətdə tamlıq səciyyəsi 

daşımır. Burada qiyamət həm “sorğu-sual günü”, həm “dirilmə günü”, nəhayət 

“son gün” mənalarını daşıyır. İkinci mənbədə qiyamətin izahında “məhşərə 

yönəlmə”, fikrimizcə, özünü doğrultmur. Yəni məhşərə yönəlmə qiyamət ola 

bilməz. Əslində qiyamət günü dirilmə və sorğu-sual günüdür. Məhşər konkret 

yer adı kimi qəbul edilərsə, bütövlükdə qiyamət gününün mənası açılmır. 

Burada vacib məqam ölülərin və dirilərin əməllərinə görə sorğu-sual edilməsi 

və bu əməllərə görə cəzanın da verilməsi kimi bir prosesin getməsidir. 

Azərbaycan dilində “məhşərə çəkmək” frazeoloji birləşməsi vardır ki, onun 
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mənası sorğu-suala çəkmək də olur. Yəni frazeologizm sorğu-sual meydanına, 

yerinə aparmaq (çəkmək) kimi başa düşülmür.   

     Müasir linqvokulturologiyada və mədəniyyətlərarası kommunikasiya 

nəzəriyyəsində milli kommunikativ üslub anlayışı işlənib-hazırlanmışdır. 

Kommunikativ üslub mədəni və linqvistik olmaqla, inteqral şəkildə təyin 

olunmuş mahiyyətdir. Dominant kommunikativ üslub həm də qrammatik 

təşkilə söykənir. Məsələn, bir sıra linqvomədəniyyətlər üçün səciyyəvi olan 

kommunikasiya xeyli dərəcədə kontekstdən asılıdır. Bu cəhət başqa 

göstəricilərlə yanaşı nitqin qeyri-müəyyənliyi halında, həmçinin mülahizələrin 

qəti olmayan formalarında aşkara çıxır.   

Praqmatika ifadələr və onların aid olduqları obyektləri, eləcə də həmin 

ifadələri bu və ya digər şəraitdə istifadə edən şəxslər arasındakı münasibətləri 

araşdırır. Praqmalinqvistika insanı tədqiqata daxil edir, linqvistik tədqiqat isə 

subyektlə obyekt arasındakı münasibətin fəlsəfi ümumiləşdirilməsi səviyyəsinə 

qaldırılır. Qeyd etmək lazımdır ki, kommunikativ yanaşma mətnin sintaktik-

semantik xüsusiyyətlərini bir kənara qoymur.   

Dünyanın dillə qavranılmasının meydana çıxmasının spesifik xüsusiyyət-

lərini, dünyanın dərk edilməsinin, hər şeydən əvvəl, dil vasitələri sestemindən 

keçməsini vurğulamaq, şübhəsiz ki, zəruridir. Kultural simvollar da dil 

vasitəsilə ötürülür. Eyni zamanda terminoloji vahidlər, müəyyən mədəniyyətə 

əsaslanan kulturoloji simvollar əlavə biliklər tələb edir. Belə simvolların 

mətndə işlənməsi və belə mətnin başqa mədəniyyət daşıyıcısına, xüsusi halda 

başqa dinə mənsub olana təqdim edildikdə mədəniyyətlərarası kontekst 

formalaşır.  Sözlərin mənalarını tərcümə etmək nə qədər çətindirsə, cümlə 

qurluşunun verdiyi mənaları tərcümə etmək daha da mürəkkəb işdir. Diskurs 

təcrübəsi imkan verir ki, danışan şəxs güman etdiyi mənalara diqqət 

yetirmədən belə onları öz nitqində ifadə edə bilsin.  

“Hesabdarlar gələr, çəkər hesabı, 

Günahkarlar necə gətirər tabı!? 

Mizan, Sirat, sual, qəbir əzabı– 

Bu işlər qabaqda var, olacaqdı” (8). 

Bu nümunədə qeydə alınan “hesabdar” sözü maliyyə terminologiyasına 

aid deyildir. Qoşmada söhbət yenə də axirət dünyasından gedir və kontekst 

dini mahiyyət daşıyır. Onun məzmunu bilavasitə İslam dini ilə bağlıdır.  

“Mizan. Ölçü və çəki işində istifadə edilən tərəzi, ölçü aləti. Axirətdə 

günah və savabların, yaxşılıq və psliklərin ölçüləcəyi mənəvi ölçü aləti.”  

Qiyamət günündə yaxşı və pis əməllərin miqdarının ölçülərək 

bilinməsinə məxsus mizan (tərəzi) haqdır. Uca Allah qiyamət günündə 

qoyulacaq bu tərəzi üçün buyurur: “Qiyamət günü ədalət tərəziləri qoyacağıq. 

Heç bir kimsəyə heç bir haqsızlıq edilməz. Xardal dənəsi boyda belə olsa 

ediləni ortaya qoyaraq. Hesab görənlər olaraq bizlər yetərik (Ənbiya, 21/47) 

(7, s. 259).  

Sirat yol, əsas yol, ana yol mənasında olan sözdür. “Siratal-müstəqim” 

Allahın yolu, doğru yol deməkdir.  
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Beləliklə, qoşmada olan “hesabdarlar” sözünün “qiyamət günündə hesab 

götürənlər” mənası aydınlaşır. Bundan əlavə, qoşmada işlənmiş “mizan”, 

“sirat”, “sual”, “qəbir əzabı” terminləri də izahını tapmış olur. İnsanlar qiyamət 

günü sorğu-suala çəkilirlər. Lakin qiyamət günü insana onun etdiyi əməllər 

barədə sual verilməyəcəkdir. Qiyamət günü pis və yaxşı əməllər mizana 

çəkiləcəkdir. Azərbaycan dilində “tərəzinin mizanını düzəltmək” ifadəsi 

işlənir. Bu ifadə tərəzinin iki qolu bərabər səviyyədə durmayanda, yəni bir qol 

digərindən ağır və ya yüngül olduqda istifadə edilir. Belə hallarda yüngül 

tərəfə nəsə kiçik bir şey qoymaqla bərabərlik təmin edilir. Bəzən həmin 

qoyulan şeyə tərəzinin mizanı da deyilir. Fikrimizcə, qoşmada “mizan” haqq 

tərəzisi, yaxşılıq və pisliklərin ölçüldüyü tərəzidir. Sirat insanların keçəcəyi 

haqq yoludur və bu yolada, “Siratal-müstəqim”də Cəhənnəm körpüsü də 

vardır. Pis əməlləri, günahları olanlar bu körpüdən keçə bilməyəcəklər. Qeyd 

olunduğu kimi, qiyamət günündə insanlara etdiklərini aydınlaşdırmaq 

məqsədilə suallar verilmir, onların əməlləri mizanda ölçülür. Qoşmada isə 

“sual” terminindən də istifadə edilmişdir və həmin termindən sonra “qəbir 

əzabı” terminoloji birləşməsi gəlir. Əslində insanlar öldükdən sonra qəbirdə 

sorğu-suala tutulurlar. Qoşmada sual məhz bunu ifadə edir. Qəbir əzabı isə 

suallara cavab verə bilməməkdən irəli gələcək əzab mənasındadır.  

 İ.V.Arnolda görə, leksik mənanı təşkil edən semlər adlandırılan obyekti 

verilmiş dilin qəbul etdiyi, tanıdığı əlamətləri əks etdirir. Ona görə də semlər 

lüğət definisiyasında təyin olunmalıdır. Definisiya metoduna görə sözün 

mənası onun lüğət izahına bərabərdir (9, s. 52-55). Leksik vahidlərin lüğət 

definisiyasının təhlili semləri linqvistik araşdırmaya cəlb etmək imkanı 

yaradır. Lakin linqvokulturoloji səviyyə üçün bu yetərli deyildir. Çünki 

linqvokulturologiyanın əsas vəzifəsi etnos mədəniyyətinin onun dili ilə 

ifadəsinin xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmaqdır.  

Linqvokulturoloji və linqvistik tədqiqatlarda tətbiq olunan definisiya 

təhlili bir-birindən müəyyən qədər fərqlənir. Bu da tədqiqat sahəsinin 

xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Ümumi şəkildə götürüldükdə dil mədəniyyəti qeyd 

və əks etdirən vasitə kimi əsas tədqiqat obyekti olur. Dar mənada isə dilin bir 

və ya bir neçə etnosun mədəniyyəti, etnik xüsusiyyətləri ilə bağlı cəhətlərini 

əks etdirən dil vasitələri tədqiqat obyekti olur. Dil vasitələri mədəniyyətin 

universal və ya spesifik xüsusiyyətlərini özündə birləşdirə bilər. 

Linqvoulturologiyada tədqiqat predmeti etalon, metaforlaşmış və simvolik 

mədəni amillərə malik dil vasitələridir. Definitiv təhlil linqvokulturoloji 

araşdırma üçün əhəmiyyət daşıyan semləri müəyyənləşdirməyi və onların 

müqayisə zəminində açılmasını nəzərdə tutur. 

Dil cəmiyyətlə bağlı olan ictimai hadisədir. Cəmiyyət üzvləri arasında 

ünsiyyətin həyata keçirilməsində əsas vasitə kimi çıxış edən dil bu cəmiyyətin 

müxtlif sosial sferalarına məxsus kollektivlərin təsiri altında olur və hər bir 

sfera dilə özünün linqvokulturoloji təsirlərini də göstərir.   
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РЕЗЮМЕ 

ДИЛБАР ОРУДЖОВА 

ПРОЯВЛЕННЫЕ  ОСОБЕННОСТИ СВЯЗЕЙ  ЯЗЫКА И  КУЛЬТУРЫ  В 

КОНТЕКСТЕ РЕЛИГИИ 

В статье исследованы постановка проблем языка и культуры, воздействие 

культуры на язык, вербализация в тексте культурных факторов и роль в толковании 

значения контекста мнения, носящего лингвистически-культурологический характер. С 

целью исследования выявляется необходимость выяснения значений терминов, 

используемых в контексте религии в процессе межкультурной коммуникации. В статье 

определена необходимость пояснения религиозных терминов через призму религиозных 

встреч. В статье дается информация о требуемом фоне знаний в специальных случаях в 

контексте религии носителей языка, а также  через призму религии к коему 

принадлежит автор текста, для пояснения  определенного текста о проблеме религии и 

культуры и  проявлении в нем культурных задач. 

Ключевые слова: язык, культура, лингвистическая культурология, контекст, 

религиозный контекст, коммуникация, межкультурная коммуникация. 

                                                                                    

SUMMARY 

DILBAR ORUJEVA 
LANGUAGE AND CULTURE ARE NEW FEATURES İN THE RELİGİOUS 

CONTEXT 

The article deals with the problem of language and culture, the development of 

culture, the verbalization of cultural factors in the text, and the role of thoughts in interpreting 

the context with linguocultural phenomena. The research aims to clarify the meaning of the 

terms used in the religious context. The article explains the importance of interpreting religious 

terms from the prism of religious meetings. The article provides background information on 

the problems of religion and culture in a specific text and in a new way, which requires the 

clarity of the religious prose of the author of a religious text that draws the attention of those 

who associate with religion. 

Key words: language, culture, linguoculture, context, religious context, 

communication, intercultural communication 
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EYNƏLİ BƏY SULTANOVUN  TƏRCÜMƏÇİLİK FƏALİYYƏTİ 
 

Məqalədə Naxçıvan ədəbi mühitin yetirdiyi  görkəmli yazıçı-publisist Eynəli bəy 

Sultanovun çoxşaxəli fəaliyyətindən bəhs edilmişdir. Eyni zamanda onun tərcüməçilik 

fəaliyyətindən də bəhs olunmuşdur. Yazıçı-publisist müxtəlif vaxtlarda ədəbi tərcümə ilə  

məşğul olmuşdur. Məqalədə göstərilmişdir ki,  Eynəli bəy Sultanov özünün tərcümələrində 

orijinaldan bədii tərcümə etmək üçün hər iki dili kamil bilməsi ilə yanaşı, özünün də xüsusi 

şairlik, nasirlik istedadını açıb göstərmişdir. O, Azərbaycan gerçəkliyini rusdilli mətbuatda 

geniş oxucu kütləsinə çatdıran sənətkarlardan olmuşdur.  

Açar sözlər: Naxçıvan ədəbi mühiti, yazıçı, publisist, tərcüməçilik, maarif, tədqiqatlar, 

görkəmli şəxsiyyətlər  
 

         Tarixin bütün dövrlərində Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında Nax-

çıvan xüsusi rol oynamış, bu qədim bölgə zaman-zaman görkəmli şəxsiyyətlər 

yetişdirmişdir. Naxçıvan ədəbi mühitinin XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərin-

də yetirdiyi ədəbi simalardan biri  Eynəli bəy Sultanov olmuşdur.  Görkəmli 

yazıçı-publisist Eynəli bəy Sultanovun çoxşaxəli fəaliyyəti Azərbaycan ictimai 

fikir tarixində mühüm mərhələ təşkil edir. O, dövrünün tanınmış  ziyalılarıyla  

daim əlaqə saxlamış,  xüsusən də Naxçıvan ədəbi mühitində özünəməxsus yeri 

olan C.Məmmədquluzadə ilə möhkəm dost olmuşdur. İ.Həbibbəyli “Cəlil 

Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri” kitabında E.Sultanovla C.Məmməd-

quluzadənin dostluğundan söhbət açaraq yazır: “C.Məmmədquluzadə onu 

özündən artıq hüşyar dost” kimi qiymətləndirmiş, “maarif aləminə” daxil 

olmasında gimnaziya məzununun müstəsna  rolunu xüsusi qeyd etmişdir. 

Əlbəttə, “dostluq hər iki yazıçı üçün xeyirli olmuşdu”. E.Sultanov da öz 

növbəsində C.Məmmədquluzadənin timsalında özünün məslək və əməl 

dostunu tapmışdır. Onlar bir-birinin “səsinə səs verən sirdaşlar” kimi vahid 

cəbhədə birləşmişlər”. 

          İlk təhsilini Naxçıvan qəza məktəbində aldıqdan sonra “İrəvan kişi 

gimnaziyası”nda təhsilini davam etdirən Eynəli bəy Sultanov öz bilik 

səviyyəsini xeyli zənginləşdirərək dövrün tanınmış ziyalısına çevrilmişdir. O, 

həmçinin Avropa ədəbiyyatını və Qərb maaarifçiliyini də dərindən 

mənimsəmişdir.  Akademik İsa Həbibbəylinin apardığı tədqiqatlar nəticəsində 

əldə olunan sənədlər əsasında Eynəli bəyin İrəvan gimnaziyasında təhsil aldığı 

faktlarla təsdiq edilmişdir. O, burada rus, latın, yunan dillərini öyrənmiş, 

riyaziyyat, fizika, tarix, coğrafiya, ilahiyyat və digər fənləri dərindən 

mənimsəmişdir. Sonralar çox xarici  dilləri bilməyi onu tərcüməçilik fəaliyyəti 

ilə də məşğul olmağa sövq etmişdir. Yazıçı-publisist müxtəlif vaxtlarda ədəbi 

tərcümə ilə də məşğul olmuş, Mirzə Fətəli Axundzadənin “Molla İbrahimxəlil  
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kimyagər” və “Hacı Qara” komediyalarını, Sədinin “Gülüstan” kitabından 

nümunələri və Baba Tahirin “Allah insan məhkəməsi qarşısında” adlı ictimai 

ruhlu məsnəvisini  rus dilinə, Maksim Qorkinin “Həyatdan lövhələr”, Vladimir 

Mayakovskinin “Bakı” şeirini, Krılovun “Tülkü və üzüm” təmsilini 

Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir. Rus ədiblərini də Azərbaycan oxucusuna 

tanıdan Eynəli bəy Sultanov istedadlı nasir idi.  

          Azərbaycan Avropaya inteqrasiya etməklə yanaşı, dünya mədəniyyətinin 

yaratdığı qiymətli nə varsa hamısından faydalanmağa, milli və mənəvi 

sərvətimizi bu nailiyyətlərlə zənginləşdirməyə çalışır. Müasir mərhələdə 

ölkəmizin digər dövlətlərlə siyasi-iqtisadi-mədəni sahələrdə belə geniş və  

sürətli əlaqələr yaratmasında, heç şübhəsiz, hər cür tərcümə işi, xüsusilə də 

bədii tərcümə sənəti mühüm rol oynayır. Bu gün, demək olar ki, dövlətlər 

arasında intensiv əlaqənin əsas açarı tərcüməçilik, tərcümə sənəti ilə də 

bağlıdır. Tərcümə nəinki dövlətlər arasında əlaqə vasitəsi,  həm də “böyük 

dostluq” körpüsüdür. Dövlətlər və millətlər arasında bütün əlaqələr,  qarşılıqlı 

zənginləşmə bu körpünün üstündən keçir. Ona görə də bu körpünün dayaqları, 

sütunları nə qədər möhkəm olarsa, mədəni, mənəvi əlaqələr, qarşılıqlı 

zənginləşmə də bir o qədər sürətlə inkişaf edər, effektli olar. Onu da qeyd 

etmək lazımdır ki, Eynəli bəy Sultanov özünün tərcümələrində orijinaldan 

bədii tərcümə etmək üçün hər iki dili kamil bilməsi ilə yanaşı, özünün də 

xüsusi şairlik, nasirlik istedadını nümayiş etdirmişdir.  Hər hansı bir əsəri 

ucdantutma, cümləbəcümlə tərcümə etmək orijinala da, doğma dilə də qəsd 

etmək deməkdir. Çünki hər bir əsər vahid ideyaya, məna və ahəngə malik 

bütöv bir sənətdir. Bu sənəti hissələrə bölməklə yenidən yaratmaq olmaz. Bu 

cür tərcümələr nəinki orijinalı təhrif edir, o həmçinin doğma dili, onun 

qanunlarını da korlayır. Məhz bu cür məsuliyyətlə edilən bədii tərcümələr 

başqa xalqın bədii söz xəzinəsində mövcud olan orijinal ifadə və bədii təsvir 

vasitələrini doğma dilə gətirə bilər. Çünki, tərcüməçinin ən əsas 

xidmətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, dilə başqa dillərdən yeni-yeni bədii 

formalar, bədii ifadə vasitələri, obrazlar gətirsin, dili zənginləşdirsin, 

poetikləşdirsin. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, istər bədii tərcümə 

yaradıcılığında, istərsə də tərcümə nəzəriyyəsi və praktikasının tədqiqində 

şəxsi təcrübə və şəxsi bədii yaradıcılıq çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir 

          Bədii tərcümə sahəsində çalışmaq istəyən mütərcim üçün əsas tələb odur 

ki, o gərək hər iki dili-öz doğma dilini və əsərini tərcümə edəcəyi müəllifin 

dilini yüksək səviyyədə, bütün incəlikləri ilə hər iki xalqın əsl nümayəndəsi, 

hər iki torpağın əsl vətəndaşı kimi, özü də bir ədəbiyyatşünas, şair, nasir kimi, 

nəhayət, bir tərcüməçi məsuliyyəti və peşəkarlığı ilə bilsin. Eynəli bəy 

Sultanov da belə tərcüməçilərdən olmuşdur. 

         Tərcüməçi- nasir, publisist Eynəli bəy Sultanov  hər bir konkret poetik 

əsəri istər forma və məzmun vəhdətinə, istər müəllif üslubuna, istərsə də əsərin 

leksik-semantik-estetik cəhətlərinə, həmçinin ahəng, ritm, vəzn prinsiplərinə 

görə ciddi şəkildə öyrənmş, əsərin bütün bu cəhətlərinə görə doğma dildə 

vahid prinsiplə deyil, bütöv halda əsərin bərabər dəyərliliyini hərtərəfli 

yaratmağa çalışmışdır. Çünki, tərcümə yaradıcılığında mütəxəssislərin hesab 
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etdiyi ən doğru prinsip məhz budur. Eynəli bəy Sultanov da öz tərcümələrində 

bu prinsiplərdən çıxış edərək doğma ana dilinin saflığını qorumağa müvəffəq 

olmuşdur.     

İstər Naxçıvanda yaşadığı illərdə, istərsə də sonralar qələmə aldığı 

hekayələrdə sadə insanların həyatı, başlarına gələn qəribə əhvalatlar, maraqlı, 

bədii ümumiləşdirmələrlə qələmə alınıb. O, ilk Azərbaycan nasiridir ki, öz 

hekayələrini rus dilində yaradaraq təbliğ edə bilib. Onun bütün nəsrində 

köhnəliyin tənqidi, maarifçi ideyaların təbliği, folklor motivlərinin tərənnümü, 

qədim adət-ənənələrimizin təsviri öz əksini tapıb. Yaradıcılığında əsasən dram 

və nəsr əsərləri yazan Eynəli bəyin “Tatarka” pyesi ilk dəfə Naxçıvanda 

tamaşaya qoyulmuşdur. Sonralar isə həmin əsər İrəvanda kitab halında çap 

olunmuşdur. “Tatarka” pyesi qadın azadlığı məsələsinə həsr edilmişdir. Eynəli 

bəy Sultanovun müxtəlif tamaşalara yazdığı resenziyalar, ayrı-ayrı aktyorlar 

haqqında çap etdirdiyi məqalələr Tiflisdəki Azərbaycan teatrının təşəkkülünə 

müsbət təsir göstərmiş, eyni zamanda onun dövrünün görkəmli teatr tənqidçisi 

kimi tanınmasına da səbəb olmuşdur. Azərbaycan gerçəkliyini rusdilli 

mətbuatda geniş oxucu kütləsinə çatdıran publisist 1891-ci ildən “Novoe 

obozrenie” qəzetində ardıcıl olaraq ədəbi-publisist yazılarını dərc etdirmişdir. 

O, 1905-1908-ci illərdə “Kaspi” qəzetinin İrəvan və Naxçıvan üzrə xüsusi 

müxbiri olmuşdur. Eynəli bəy harada yaşamasından və çalışmasından asılı 

olmayaraq, heç vaxt Naxçıvan mühiti ilə əlaqəsini kəsməmiş, ədəbi-mədəni 

tədbirlərdə iştirak etməyə çalışmış, mətbuat səhifələrində “Naxçıvan 

xəbərləri”, “Naxçıvanda nə danışırlar”, “Naxçıvan əhli”, “Naxçıvan publikası” 

rubrikalı silsilə yazıları ilə çıxış etmişdir. Eynəli bəy Sultanov bir müddət 

İrəvan dairə məhkəməsində tərcüməçi də işləmişdir. Hətta hüquq idarələrində 

təcrübə toplayaraq prokurorluq orqanlarında prokuror köməkçisi vəzifəsində 

də çalışmışdır.  Eynəli bəy Sultanov 1912-1916-cı illərdə Tiflisdə təşkil 

edilmiş qadın gimnaziyasında rus dili dərslərini tədris etmiş, daha sonralar isə 

ana dili müəllimi və sinif nəzarətçisi kimi də fəaliyyət göstərmişdir.  

Azərbaycanda latın qrafikalı əlifbaya keçid sahəsində iyirmi ilə yaxın fəaliyyət 

göstərən Eynəli bəy Sultanov 1924-cü ildə Yeni Əlifba Komitəsi Tiflis 

şöbəsinin katibi vəzifəsini həyata keçirmiş, 1930-cu ildə bu komitənin 

tərcüməçisi vəzifəsindən təqaüdə çıxmışdır.   

          Eynəli bəy Sultanovun təşkilatçılığı və rəhbərliyi altında Naxçıvanda 

1882-ci ildə “Ziyalılar cəmiyyəti” təşkil edilmişdir.  Bu cəmiyyətə o, şəhərin 

bütün tərəqqipərvər və açıq fikirli adamlarını – Paşa ağa Sultanovu, Mirzə 

Cəlil Şürbini, Mirzə Ələkbər Xəlilovu, Əsəd ağa Kəngərlini, Qurbanəli 

Şərifovu, Baxşəli ağa Şahtaxtlını, Nəsrulla Şeyxovu və başqalarını cəlb 

etmişdi. “Ziyalılar cəmiyyəti”ndə dövrün ictimai-siyasi, qadın azadlığı 

məsələləri müzakirə edilir, yeni məktəblər, kitbxanalar açmaq qərara alınır, 

elmi-ədəbi mübahisələr keçirilirdi. Burada Aleksandr Puşkin, Lev Tolstoy, 

Belinski, Dobrolyubov kimi görkəmli rus yazıçı və şairlərinin əsərləri oxunur, 

tərcümə edilir və fikirləri üzərində elmi mübahisələr aparılır, xalqı qəflət 

yuxusundan oyatmaq üçün hər cür səy göstərilirdi. Azərbaycan gerçəkliyini 

rusdilli mətbuatda geniş oxucu kütləsinə çatdıran publisist xalqını azad 
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insanlar, xoşbəxtlər içərisində, maarifçilər arasında görmək istəyirdi.  Eynəli 

bəy Sultanov məqalələrini fərqli imzalarla dərc etdirib. Belə ki, o, şəxsi imzası 

ilə yanaşı “Neizvestnıy”, “İzvestnıy”, “ Perelyotnıy”, “Musulymanin”, “Aziz”, 

“Kullar- Aqası”, “Abd-ul Millet”, “Ayn Sin”, “Neştər”, “Dəli”, “Ədibbaz” 

gizli imzaları ilə yazılarını oxucularına təqdim etmişdir.  
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РЕЗЮМЕ 

ЭЛЬЗA ФАРЗАЛИЕВА 

ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭЙНАЛИ БЕЯ СУЛТАНОВА 

               В научной статье описывается разносторонняя деятельность Эйнали Бея 

Султанова, известного писателя-публициста и педагога, выросшего в литературной 

среде Нахчывана. В то же время, упоминается его переводческая деятельность. 

Писатель-публицист занимался литературным переводом в разные периоды жизни. В 

статье было указано, что Эйнали Бей Султанов в своих переводах с оригиналах 

продемонстрировал не только идеальное знание  обеих языков, а также свои 

поэтические, прозаческие способности. Он был одним из художников, который донес 

реальность Азербайджана до широкой аудитории русскоязычной прессы. 

Ключевые слова: литературная среда Нахчывана, писатель, публицист, 

переводчество, просвещение, исследования, выдающиеся личности  

 

SUMMARY  

ELZA FARZALIYEVA 

TRANSLATION ACTIVITY  OF EINALI BEY SULTANOV 

           The scientific article describes the versatile activities of Einali Bey Sultanov, a well-

known writer, publicist and teacher, who grew up in the literary environment of Nakhchivan. 

At the same time, his translation activities are mentioned. The writer-publisist was engaged in 

literary translation at different periods of his life. The article stated that Einali Bey Sultanov in 

his translations from the original demonstrated not only perfect knowledge of both languages, 

but also his poetic, prosaic abilities. He was one of the artists who conveyed the reality of 

Azerbaijan to a wide audience of the Russian-language press. 

Key words: literary environment of Nakhchivan, writer, publicist, translation, 

enlightenment, research, outstanding personalities 
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İNGİLİS  DİLİ  FRAZEOLOGİYASININ TARİXİ İNKİŞAFI 

 

Məqalədə ingilis frazeologiyasının inkişaf tarixi araşdırılmışdır. Qeyd edilmişdir ki, 

frazeologizmlər ölkənin tarixi, adət-ənənələri haqqında məlumatları əldə etməyə kömək 

edirlər. Məqalədə göstərilir ki, ingilis frazeologiyasının inkişaf tarixi 5 mərhələyə bölünür. 

Burada hər bir mərhələ haqqında məlumat verilir və onun xüsusiyyətləri açıqlanır. Bununla 

bərabər hər dövrə aid söz birləşmərindən misallar göstərilir. 

Açar sözlər: frazeologiya, söz birləşmələri, frazeoloji vahidlər, qədim ingilis dili, atalar 

sözü, sabit söz kompleksi, leksik vahidlər 
 

Hər  bir dildə elə xüsusi leksik vahidlər vardır ki, onlar ifadəli dil 

vasitələrinin zənginliyidir və dilə milli kolorit, ifadəlik, mənalılıq, bədiilik, 

canlılıq, emosionallıq verirlər. Bu leksik vahidlər frazeologizm adlanırlar. 

Bütöv mənasının sabitliyi ilə, qramatik kateqoriyaların komponent tərkibi ilə 

xarakterizə olunan semantik cəhətdən bölünməyən birləşmələr frazeoloji ifadə 

və ya frazeologizm adlanır. Frazeologiyanın əsas vəzifəsi bu və ya digər dilin 

frazeoloji fondunu tədqiq və təsvir  etməkdən ibarətdir. 

İngilis dilindəki frazeologizmlər tədqiqat üçün çox maraqlı  material 

olaraq ölkənin tarixi, adət-ənənələri haqqında məlumatları əldə etməyə kömək 

edir. Müvafiq xüsusi leksikanın, coğrafi adların, poetik sözlərin işləndiyi 

frazeoloji, idiomatik ifadələr dili öyrənilən  ölkə haqqında bir çox həqiqətlər 

barədə müxtəlif informasiyalar verir. Onların öyrənilməsi həm söz ehtiyatının 

daha dərindən mənimsənilməsinə və genişlənməsinə, həm də insanlar arasında 

dil hissinin inkişafına öz töhfələrini verir və belə ifadələrin stilistik 

xüsusiyyətləri ilə tanış olmağa imkan verir.  İngilis dilində geniş yayılmış bəzi 

idiomatik ifadələrə nəzər salaq: 

• to bark up the wrong tree  yanlış ağaca hürmək, "səhv ağacın qabığı", "səhv 

ünvana müraciət etmək" deməkdir. 

• It’s no good coming to me for money: I have none. You are barking up the 

wrong tree. –  Pul üçün yanıma gəlməyiniz yaxşı olmadı. Məndə heç pul 

yoxdur. Siz düz ünvana müraciət etməmisiniz. 

• to pick up a language–dil öyrənmək (dili dinləyərək qaydasız, lüğətsiz dili 

daşıyandan öyrənmək). 

• Mexican carwash – Meksikasayağı maşın Yuma (yağış suyu ilə). 

• to have the blues – xiffət etmək, qüssələnmək 

• to be in the blues – pis əhval-ruhiyyədə olmaq 

Mikrosistem  kimi dilin frazeologiyası dilin ümumi sistemi ilə ayrılmaz 

əlaqədə olaraq öyrənilməlidir və müvafiq olaraq onun inkişaf tarixinin tədqiqi 

dilin inkişaf tarixinə əsaslanmalıdır. İngilis dilinin tarixi üç dövrə bölünür:  
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 05.12.2019, qəbul edilib: 17.12.2019 
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qədim, orta və yeni. Onlar isə öz növbəsində keyfiyyət fərqini əks etdirən, 

erkən və gec mərhələlərə bölünür. İngilis frazeologiyasının tarixi üç mərhələyə 

bölünür: Qədim ingilis – VII- XI əsrlər; İngilis-norman – XII – XIII əsrlər;  

Orta ingilis – XIV-XV- əsrlər; Müasir –XIX-XX əsrlər. XII-XIII əsrlərin 

frazeologiyası ingilis-sakson dilindən milli ədəbi dilin formalaşmasına keçid 

sayılır. O, qədim dövrün frazeologiyasına yaxındır, çünki hələ franko-norman 

təsirinə məruz qalmayıb (4, s. 29).  

Frazeoloji vahidlər leksemlərdən ibarətdir. Ona görə də frazeoloji 

materialların etimologiyasından danışdıqda ingilis dilinin lüğət tərkibinin 

etimoloji əsaslarına baxılmalıdır. Onlar isə dilin inkişafı tarixi boyu dəyişməz 

qalmırlar. German mənşəli sözlərlə təmsil olunan leksika daha çox dilin 

inkişafının ilkin mərhələləri üçün səciyyəvidir. Bu sözləri ingilis dilindəki 

sabit söz kompleksi korpusu haqqında da demək olar. 

German dillərinin sabit söz birləşmələrinin tipologiyası german 

filologiyasının ən az öyrənilən bölmələrindəndir. Germanşünaslıqda frazeoloji 

materialın müqayisəsinə çox yer verilişdir. Üç german dilinin - qədim ingilis, 

qot və qədim island dillərinin sabit söz birləşmələri korpusunun müqayisə 

nəticəsində həmin kompleks aşağıdakı qruplar üzrə müqayisə edilir: a) leksik-

semantik tərkibi bir-birinə uyğun gələn sabit söz birləşmələri, yəni söz 

birləşmələrinin komponentləri arasında semantik və etimoloji uyğunluq 

müşahidə olunur. Eyni zamanda onlar müxtəlif sintaktik modellər üzrə 

qurulub. Leksik-semantik uyğunluq german frazeoloji birliyin mövcudluğunu 

göstərir, lakin sintaktik modellərin müxtəlifliyi konkret german dilində 

ifadənin əmələ gəlməsinin spesifikliyini işarə edir; b) leksik-semantik tərkibinə 

görə qismən üst-üstə düşən sabit söz birləşmələri. Burada mənaca yaxın, lakin 

etimoloji bağlı olmayan sözlər istifadə olunur. Görünür ki, bu halda sabit söz 

birləşmələrinin frazeologiyanın ümumgerman təbəqəsinə mənsub olması 

haqqında danışmaq olar; c) komponentlərin heç biri digərinə etimoloji uyğun 

gəlməyən sabit söz birləşmələri. Etimoloji müxtəliflikdən əlavə semantik 

struktur üzrə də ziddiyətlər mövcuddur. Bu halda sabit söz birləşmələrinin 

təşəkkülü hər üç dildə avtonom olaraq baş verir (3, s. 9). 

Qədim ingilis dilində (VII – XI əsrlər) sabit söz kompleksi söz 

birləşməsinin həm tabesizlik, həm də tabelilik quruluşu ilə işləyir. Bir qayda 

olaraq sabit söz kompleksləri morfoloji dəyişmələrdə öz frazeoloji təbiətini 

saxlayır və inkişaf etmiş variant  dil vasitələri sistemini təmsil edir. Qədim 

ingilis dövründə söz birləşmələrində sabit söz kompleksinin bütün əlamətləri 

tamamilə sabitləşmişdir  fikrini düzgün hesab etmək olmaz. Əgər qədim ingilis 

sabit söz kompleksinin semantik bütövlüyü daimi xarakter daşıyırdısa və şübhə 

yaratmırsa, söz birləşmələrinin komponentlərinin struktur əlaqələri hələ o 

qədər də dayanıqlı deyildir. Bunu onların  uzaq məsafədə yerləşməsi və 

dəyişmə ehtimalı ilə qiymətləndirmək olar. Qədim ingilis sabit söz 

kompleksləri cəmiyyətin həyatının müxtəlif tərəflərini xarakterizə edirdilər. 

Onların əksəriyyəti hərbi, dövlət inzibati və siyasi məsələlər mövzusuna  

aiddir, eləcə də insanın xristian kilsəsi, mənəvi və əqli həyatını əks etdirən 

sabit söz kompleksləridir. Qədim ingilis mətnlərinin sabit söz kompleksləri 
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üzərindəki müşahidələr göstərir ki, onların əsas hissəsi qədim ingilis 

törəmələrini ifadə edir. Yalnız bəzi dini terminlər müvafiq latın ibarələrindən 

təqlid hesab edilə bilər.Qədim ingilis dilində atalar sözü və belə adlanan, atalar 

sözündən cümlələr geniş yayılmışdır. 

 Frazeologiya tarixinin birinci mərhələsi materialın yığılması ilə xarakte-

rizə edilir. Bu məcmuələrdə verilən atalar sözlərinin çox hissəsi çoxdan 

köhnəlmişdir. Lakin elə ifadələr vardır ki, bu gün də ingilis dilində işlənilir və 

ya müasir atalar sözlərinin prototipləri hesab olunurlar. Həmçinin bəzi atalar 

sözü xarakteri daşımayan ifadələrə rast gəlmək olur. Məsələn: Don`t judge a 

tree by its bark – bir ağacı qabığına görə mühakimə etmə (insana donuna görə 

qiymət vermə); birds of feather flock together – su axar çuxurunu tapar. 

 Atalar sözünün aktuallığı onların yüksək tezliyinə səbəb olur. Bu 

ifadələrin istifadə sahəsi olduqca geniş idi. Onlar həm nəzmdə, həm nəsrdə, 

həm də danışıq və moizələrdə istifadə edilirdi. Paremiologiyanın  dilin 

inkişafının ilkin mərhələsində tarixi aktuallığının səbələrinin axtarılması 

Avropa ölkələrinin mədəniyyətinə böyük təsir göstərən antik dövrə aparır. 

İngilis paremiologiyası və paremioqrafiyasının formalaşmasına qədim Yunan 

və qədim Roma ədəbiyyatı böyük təsir göstərmişdir. Çünki ən görkəmli antik 

yazıçılar, tarixçilər və filosoflar öz yaradıcılıqlarında əxlaqi kəlamları geniş 

istifadə etmiş, sonralar isə bu kəlamlar  hamının işlətdiyi ifadələrə 

çevrilmişdir. Lakin yalnız antik ədəbiyat paremiologiyanın inkişafını müəyyən 

etməmişdir. Əsas səbəb dövrün özünün sosial və mədəni-tarixi şəraitinin 

yaranmasında idi və bu ədəbiyyatda əks olunan "atalar sözü" düşüncəsinin 

formalaşmasına gətirib çıxarmışdı. Həmin dövrdə atalar sözü didaktik-

qnoseoloji funksiya yerinə yetirirdi, yəni ictimai həyatın fakt və hadisələrinin 

öyrənilməsi, ümumiləşdirilməsinə xidmət edirdi. Qədim ingilis mətnlərin 

təhlili belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, qədim dövrə kimi ingilis dilində 

kifayət qədər  frazeoloji fond yaranmışdır (3, s. 6). Bu fond müasir ingilis 

dilinin zəngin frazeoloji sistemini təşkil etmişdir. 

XII-XIII əsrləri əhatə edən dövrə orta ingilis frazeologiyasının inkişafını 

da aid edirlər. Dilin inkişafının bu dövründə sabit ifadələrin  korpusu orta 

ingilis dilinin leksik tərkibindəki dəyişiklikləri ilə bağlı bir sıra modifikasiyaya 

məruz qalmışdır və skandinav dillərindən alınmalar artırılmışdı. Məsələn, a 

wolf in sheep’s clothing “qoyun dərisi geymiş canavar”; a drop in the bucket 

“dənizdə bir damla”;  to worship the golden calf “sərvətə baş əymək”. Ayrı-

ayrı sabit söz kompleksləri, əvvəlki mənasını saxlamaqla, tamamilə öz leksem 

tərkibini dəyişdirir.  Sabit söz kompleksləri, müvafiq dövrün dilinin qrammatik 

quruluşunun dəyişiklikləri ilə bağlı, eləcə də struktur dəyişikliklərə  məruz 

qalırlar. Sabit söz komplekslərinin  semantik konsolidasiyası qeyd olunur ki, 

onun göstəricilərindən biri kimi komponentlərin kontakt mövqeyinin 

möhkəmləndirilməsidir. Söz birləşmələrinin komponentləri arasına başqa 

elementlərin  girməsi nadir hal alır. 

İngilis frazeologiyasının XIV-XV əsrlərdəki inkişaf dövrü struktur və 

semantika üzrə müxtəlif olan sabit söz komplekslərinin sayında əhəmiyyətli  

artımla xarakterizə olunur. By the sweat of one’s brow “öz alın təri ilə” a 
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labour of love “təmənnasız”, “şəxsi mənfəət güdməyən”. Buna əsasən ingilis 

dilininin, ikiəsrlik ingilis-norman dilinin hökmranlığından sonra,  ədəbi dil 

kimi dirçəlməsi imkan yaratmışdır. Bu dövrün frazeologiyası haqqında biz 

C.Qauer, V.Lenqlend və C.Çoser kimi məşhur müəlliflərin əsərlərinə əsasən 

mülahizə yürüdə bilərik, çünki bu əsərlər ingilis frazeologiyasının əvvəllərdən 

tədricən toplanmış xəzinəsini əks etdirirlər və onların  populyarlaşmasına 

səbəb olmuşdur. 

XVI–XVIII əsrləri əhatə edən ingilis frazeologiyasının inkişaf dövründə 

frazeoloji vahidlərin əhəmiyyətli  yığımı baş verir. Buna isə vahid milli dilin 

yaranması və kitab çapının tətbiq edilməsi faktorlarının  böyük təsiri olmuşdur. 

Frazeoloji vahidlərin artımına bir sıra amillər təsir göstərir: Həm ifadə, həm də 

məzmun baxımından yeni ifadələrin yaranması; Sinonimik ifadələrin 

yaranması; Əvvəldən mövcud olan sabit söz birləşmələrinin yenidən 

mənalandırması; Başqa dillərdən alınmalar; Təsadüfi dəyişikliklərin norma 

halına keçməsi; İstifadədən çıxmış birləşmələr əsasında yeni ifadələrin 

yaranması. 

Bu arxaikləşmə tendensiyası meydana çıxır ki, bunu isə çoxmənalılıq, 

sinonimlik, dil vasitəsinin qənaətinə meyl  kimi səbəblərlə izah etmək olar. 

Bəzi hallarda yeni əmələ gəlmiş, müəllif ifadələri adlanan frazeoloji vahidlər 

azömürlü olurlar. Daha işlənməyən ifadələrin və onları əvəz edən  frazeoloji 

neologizmlərin nisbəti frazeologiyanın inkişafının göstəricisi kimi çıxış edir. 

To take counsel “məsləhətləşmək”; to wash one’s hands off “məsuliyyəti öz 

üzərindən atmaq”. 

Müasir ingilis frazeologiyası (XIX-XX əsr) dilin daim inkişaf edən 

mikrosistemini təmsil edir. Frazeoloji vahidlərin tərkibi kəmiyyət etibarilə cüzi 

dəyişir. Sistemdə dəyişiklik əsasən frazeoloji vahidlərin işlənməsi ilə bağlıdır. 

Məsələn, to kill one bird with one stone- bir daşla iki quşu vurmaq. Frazeoloji 

vahidlərin istifadəsi ilə normal, gündəlik və vaxtaşırı istifadə üsulları 

mümkündür. İlkin formada və normal istifadəsi ilə frazeoloji vahidlərə xas 

olan emosional dəyər kontekstdən asılı deyildir. İngilis dilinin frazeoloji 

tərkibinin tarixi inkişafında keyfiyyətcə irəliləmənin mühüm göstəricisi 

müəyyən növ frazeoloji vahidlərin məhsuldarlıq dərəcəsindəki dəyişikliklərlə 

çıxış edir. 

XX əsrin əvvəllərində frazeologiya məsələləri ilə ilk dəfə Şarl Balli 

məşğul olmuşdur. O, dilçilik tarixində birinci olaraq frazeologiyanı 

leksikologiyanın müstəqil şöbəsi kimi müəyyənləşdirmişdir. Ş.Balli nitqdə iki 

növ söz birləşmələrinin olduğunu müşahidə etmiş, bunlardan sabit söz 

birləşmələri  onu xüsusi olaraq maraqlandırmışdır (1, s. 28). 1920-30-cu illərdə 

frazeologiya problemlərinə həm sovet, həm də xarici ölkə dilçiliyində bir sıra 

əsərlər həsr olunmuşdur (2, s. 45, 75); (3, s. 6, 87). Həmin əsərlərdə sabit söz 

birləşmələrinin bu və ya digər cəhətlərinin aydınlaşdırılması ilə yanaşı 

təsnifinə də xüsusi cəhd edilmişdir.  
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РЕЗЮМЕ 

ЛЕЙЛА ЗЕЙНАЛОВА 

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ФРАЗЕОЛОГИИ АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА 

В статье исследована история развития английской фразеологии. Отмечено, что 

фразеологизмы помогают получить информацию об истории страны, о ее традициях. В 

статье говорится о том, что история развития английской фразеологии делится на 5 

этапов. Здесь даётся информация о каждом этапе развития, раскрываются его 

особенности. Наряду с этим приводятся примеры словосочетаний, относящихся к 

каждому периоду.  

Ключевые слова: фразеология, словосочетания, фразеологические единицы, 

древнеанглийский язык, пословицы,  устойчивый словесный комплекс, лексические 

единицы               

.                                                                              

SUMMARY 

LEYLA ZEYNALOVA 

HISTORICAL DEVELOPMENT OF ENGLISH LANGUAGE 

PHRASEOLOGY 

The article explores the history of the development of English phraseology. It is noted 

that phraseological units help to obtain information about the history of the country and its 

traditions. In the article, the history of the development of English phraseology is divided into 

5 stages. The article provides information about each stage of development, reveals its 

features. Along with this, examples of phrases related to each period, are given. 

Key words: phraseology, phrases, phraseological units, Old English language, 

proverbs, stable word complex, lexical units. 
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NƏSİMİ HUMANİZMİNDƏ İNSANA MƏHƏBBƏT 

 

Nəsimi humanizmində insana məhəbbət müəyyən seçimlərlə müşayiət olunur. Nəsiminin 

sevdiyi, hörmətlə yanaşdığı insan kamil insandır. Onun təbirincə, zahirən insana bənzəyən hər 

varlığı insan adlandırmaq olmaz. Nəsimi humanist fikirlərinə söykənərək bütün insanların 

Allah dərgahında bərabər olduğunu, dini-ideoloji baxışlarına, əqidəsinə görə kimsənin bir 

başqasından asılı olmadığı ideyasını irəli sürürdü. Nəsimi humanizminin ən üstün 

cəhətlərindən biri də mücərrəd xarakterdə olmaması, konkret insan münasibətlərini, real insan 

gözəlliklərini əks etdirməsidir. Nəsimi yaradıcılığından seçilmiş ayrı-ayrı bədii nümunələrdə 

həyatiliklə səmimiliyin vəhdəti yüksək sənətkarlıqla yaradılmışdır. Bütün bunların 

başlanğıcında isə əlbəttə ki, şairin dərin insan sevgisi dayanır. 

Açar sözlər: humanizm, insana məhəbbət, qəzəl, ideya, yaradıcı düşüncə 

 

İnsanın tərənnümü klassik ədəbiyyatımızın əsas məzmun xüsusiyyətini 

təşkil edir. Orta əsrlər Azərbaycan şeirinin tarixini humanizm məsələsindən 

kənarda tədqiq etmək qeyri-mümkündür. Belə ki, bu poeziyanın ana xətti 

məhəbbət, sədaqət, dostluq, mərdlik motivləri, insani hisslərin tərənnümündən 

ibarətdir və humanizm ideyaları ilə bilavasitə bağlıdır.  

İnsana həsr olunmuş çoxlu sayda əsərlər zaman ötdükcə humanist 

düşüncənin fəlsəfi sistem halında formalaşmasına və getdikcə zənginləşməsinə 

təkan olmuşdur. Qədim Şərq ədəbi fikrində öz təzahürünü açıq-aydın 

göstərmiş bədii-fəlsəfi görüşlər hətta antik dövrlərdə də bitkin ideoloji 

istiqamət kimi meydana çıxmışdır. 

Humanist ənənələrə əsaslanan yaradıcılıq xətti XIV yüzilliyin sonu XV 

yüzilin başlanğıcında yaşayıb-yaratmış dahi Azərbaycan şairi İmadəddin 

Nəsiminin qələmində aydın şəkildə təzahür etmişdir. İnsandakı istedada, insan 

gözəlliyinə vurğunluq Nəsiminin humanizminin başlıca məziyyəti idi. 

Ümumilikdə ölməz şairin sənəti insana məhəbbət duyğularının ifadəsindən 

ibarətdir. Nəsimi özündən əvvəlki Azərbaycan poetik düşüncəsində yer almış 

obrazlı fikirləri, ədəbi uğurları misilsiz yaradıcılığında daha da inkişaf 

etdirməyə ustalıqla nail olmuşdur.  

Bu baxımdan türkdilli ədəbiyyatımızda qüdrətli humanist şair Nizaminin 

sənətini layiqincə yaşadan xələflərindən biri də məhz İmadəddin Nəsimi idi. 

Nəsimi məhəbbətinin sufi-hürufi mahiyyəti haqqında çox yazılıb, bu xüsusda 

hərtərəfli şəkildə bəhs edilib, sözü gedən mövzu barədə çoxsaylı araşdırmalar 

aparılmışdır. Buna rəğmən Nəsimi humanizmi çağdaş elmi-nəzəri təfəkkür 

işığında yenidən araşdırma mövzusu olmalı, sufi-hürufi simvollarının mənası 

bütövlükdə tədqiqata cəlb edilməlidir.  
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Nəsimi humanizminin müasir zaman üçün önəm kəsb edən cəhətlərindən 

biri də mücərrəd xarakter daşımaması, konkret insan münasibətlərini, real 

gözəllikləri əks etdirməsidir. Şairin yaradıcılığından seçilmiş örnəklərdə bu cür 

duyğular poetik ifadəsini tapmışdır: 

Afərin olsun nigarın zülfü ilə qaşinə, 

Gər macal bulsam, həbibin çevriləydim başinə. 

 

Mənzilə irmək dilərsən, eşqi yoldaş eyləgil, 

İrmədi mənzilinə, kim baxmadı yoldaşinə. 

 

Şol rəqibi görə idim çah içində bir kərə, 

Gilliyəydm başına şol səd həzaran daş yenə. 

 

Ey rəqib, bir yerdə olgil ki, bulunmaz aşü su, 

Qarğavü quzğun yığılsın laşinə, hey laşinə. 

 

Buduna çıxsın ufalar, gözünə həm qarə su, 

Qoy tutulsun dil-qulağı, bir neçə daş dişinə. 

 

Dedilər, miskin Nəsimi, doğruya yoxdur zaval, 

Müddəilər qalib oldu, hazır olgil başinə (5, s. 51). 

Nəsiminin digər əsərlərində olduğu kimi yuxarıda verilmiş qəzəlində də 

gizli simvol və işarələr nəzəri cəlb etməyə bilməz. Burada hər obrazın öz 

simvolu vardır. Qəzəldə yer alan “nigar”, “zülf”, “qaş”, “həbib”, “eşq” və s. 

sinvollardır və həmin simvolların açılması üçün hələ orta əsrlərdə, həmçinin 

sonrakı dövrlərdə də xeyli sayda əsərlər yazılmış, tədqiqatlar aparılmışdır. 

Nümunə gətirdiyimiz qəzəldə də şair gözəlin saçına, qaşına, heyranlığını 

bildirmiş, onun başına pərvanə kimi çevrildiyini qeyd etmişdi. Belə ki, müasir 

dilimizdəki başına dolanmaq ifadəsi Nəsiminin şeir dilində “başına çevrilmək” 

şəklində verilmişdir. Bu anlayış, ifadə forması xalq dilində, yazılı ədəbiyyatda 

da sıx şəkildə işlənir. 

Şeirdə Nəsimi məhəbbəti ciddi, fədakar, öz eşqi yolunda çarpışmağa ha-

zır olan gəncin məhəbbətini xatırladır. Xalq dilinin bədii imkanlarından mi-

silsiz ustalıqla istifadə olunması isə bu hazırcavablığı qat-qat artırır. Təsadüfi 

deyil ki, “şairin başqa qəzəllərində də məhəbbətin müxtəlif  ipostaslarına 

təsadüf etmək mümkündür. Vətən, yurd məhəbbəti Nəsiminin yaradıcılığında 

doğma təbiətə vurğunluq, onun tərənnümü şəklində təzahür edir” (1, s. 235).  

Nəsiminin bədii irsində təbiət lirikası da insan gözəlliyinin tərənnümünə 

yönəlmişdir. Şairin qəzəllərinin ruhundan aydınca hiss edilir ki, insan gözəlliyi 

qarşısında təbii gözəlliklər solğunlaşır: 

Tabəndə yüzün tabişi bədri-dücayə tən edər, 

Fəxrəndə zülfün sayəsi zilli-hümayə tən edər. 

Xurşidi-tabanə yüzün gər tən edərsə nə əcəb, 

Aləmdə rövşəndir bu kim, sultan gədayə tən edər. 

Bənzətməz anın yüzünü ayə Nəsimi sor nədən, 
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Şol mənidən, hər kim yüzün görmüşdür ayə tən edər (5, s. 286). 

Nəsimiyə görə təbiətdəki naz-neməti, həyatın gözəlliklərini yaradan in-

sandır. İnsan düşüncəsinin və əlinin zəhməti nəticəsində yaranan nə varsa 

gözəldir, pərəstişə layiqdir.  

Nəsiminin əksər əsərləri öz müasirlərini cəhalət yuxusundan oyandır-

mağa həsr edilmişdir. Şair zamanın övladlarını ayıq-sayıq olmağa, humanistlik 

missiyasını dərindən dərk etməyə səsləyirdi. Nəsimi yaradıcılığından aşağıdakı 

beytdə olduğu kimi: 

İtirdin cami-Cəmşidi, oyan uyxudan, ey qafil, 

Nə buldun uyxudan, göstər, nə qıldın uyxudan hasil? 

Nəsiminin bir şair olaraq insana məhəbbəti yalnız onun əsərlərinin ma-

hiyyət və məzmununda özünü büruzə vermir, formasında da təzahür edirdi. 

Onun qəzəllərinin əsasında yüksək mənada insan sevgisi dayanırdı. Ən əsası, 

“insanpərvərlik Nəsimi yaradıcılığının ana xəttini, onun canını, qanını təşkil 

edir. Ancaq böyük şair insanı dünyanın zinəti, yaradıcı qüvvəsi, qüdrət və 

gözəllik timsalı kimi təsdiq etmək ideyasına birdən-birə gəlməmişdir. Nəsimi 

orta əsr Azərbaycan şəraitində mürəkkəb, ziddiyyətli yaradıcılıq inkişafı 

keçirmişdir” (4, s. 54). 

Şairin dərin insan sevgisindən yoğrulmuş misralarına nəzər yetirək: 

Nuşin ləbinin ləli, ləli-ləbinin nuşin  

Şirin görürəm candan, candan görürəm şirin. 

Hər kimsə səni görməz, görməz səni hər kimsə, 

Kəndin çəkədir hicran, hicran çəkədir kəndin... (1, s. 236) 

Nəsiminin panteist görüşləri də onun humanizminin, məhəbbət konsep-

siyasının əsasında dayanırdı. Onun sufi panteizm ruhundakı məhəbbət anlayışı 

“Məst” rədifli qəsidəsində aydın şəkildə özünü büruzə verir. Nəsimi təxəllüsü 

ilə yazılmış həmin şeirdə deyilir: 

Məsti-dərgahəm, nə məstəm bu şərabi-cüzdən, 

Sanma ey xacə, məni kim olmuşam bikar məst. 

Şöylə məstəm, ta ğiyamət daxi hüşyar olmazam, 

Çün məni vəhdət meyindən eylədi ol yar məst... 

Cuş qıldı əqli-küll, gəldi vücudə kainat,  

Kafü nun əmrindən oldu bu cahan yekbar məst (3, s. 68). 

Şair ilahi varlığı duymaqla məst olduğunu, bunun “vəhdət meyindən” 

yarandığını izhar edirdi.  

Göründüyü kimi, “mübariz ruha, alovlu qəlbə malik böyük sənətkar 

zərif, incə bir qələm sahibi olmuşdur. Nəsimi irsinin, demək olar ki, hər bir 

nümunəsi yüksək şeiriyyət məhsuludur” (4, s. 159). Nəsimi yaradıcılığının ilk 

dövrünə aid edilən şerində ilahi varlığa müraciətlə səslənən misralar xüsusilə 

maraq doğurur: 

Dünyadəvü üqbadə çün həmta bulunmaz hüsnünə, 

Şol vahidi gör, kim necə bimislü bihəmta imiş. 

Gəzdim vücudum şəhrini, dolu-dolu gördüm anı, 

Hər yerdə çün sənsən, əcəb adın nədən bica imiş (3, s. 20). 
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Nəsimi məhəbbət mövzulu qəzəllərində insan qəlbinin ən nəcib, ülvi 

hisslərindən, eşqə mübtəla olan aşiqin ayrılıq və iztirablarından da söz açırdı. 

Həmin poetik nümunələr məzmunca dolğun olmaqla yanaşı, obrazların 

konkretliyi, bədii təsvir və ifadə vasitələrinin parlaqlığı, dil sadəliyi 

baxımından da heyranlıq doğurur. Nəsimi  XIV əsr Azərbaycan şeirinə yeni, 

canlı bədii obrazlar, təbii üslub gətirmişdir. Məsələn, “Səndən ayrı könlümə 

yoxdur vəfalı yarü dost”, “Elədi eşqin məni qalxan məlamət tirinə”, “Dəldi 

hicranın oxu eşqində yanan bağrımı” və s.  

Nəsimi məhəbbətə həsr olunmuş şeirlərində gözəli parlaq dürr, qiymətli 

gövhər kimi təsvir və tərənnüm edirdi. Sanki təbiət də öz gözəlliyini onun 

hüsnündən alır: 

Hilalə döndü qəmər qaşların hilalindən,  

Boyandı qanə qızıl gül yanağın alindən. 

Ayın hilalı əgərçi günəşdən alır nur, 

Bu ayı gör ki, Günəş nur alır cəmalindən. 

Dahi şairin istər didaktik, istər təbiətə həsr olunmuş, istərsə də məhəbbət 

mövzulu əsərləri oxucuların bədii zövqünün formalaşmasına qüvvətli təsir 

göstərmişdir. Nəsiminin hər üç dildə yazılmış şeirləri yüksək sənətkarlığa 

malikdir. Ələlxüsus da ana dilində qələmə alınmış əsərlərin qüvvətli poetik 

üslubda yazılması ümumən türkdilli xalqlar üçün örnək sayıla bilər.  

Akademik Həmid Araslının qeyd etdiyi kimi: “Nəsimi sənəti bütövlükdə 

insan gözəlliyinə, insan qüdrətinə heyranlıqla dolu bir himn kimi səslənir. 

Ancaq bu gözəllik, bu qüdrət dünyada bütün insanlara deyil, yalnız özünü 

tanımış, dərk etmiş kamil insanlara xasdır. Məhz buna görə də şair kamil 

insanı “canımın cananəsi” adlandırır, ona səcdə etməyin vacib olduğunu 

göstərir. Kamil insanın gözəlliyinə səcdə etməyənlər, onun qarşısında 

heyranlıq hissi keçirməyənlər isə şairin fikrincə, haqq yolundan azmış div, 

şeytan və qanmaz heyvanlardır. Ancaq humanist şair bu şər qüvvələrin məhv 

edilməsinə hökm vermir, əksinə, islah, tərbiyə yolu ilə onların özlərini 

tanımasına, insan olduqlarından qürur duymalarına çalışır” (2, s. 8). 

Nəsiminin humanizmi qlobal mahiyyət daşıyır, dahi şairin yaradıcılığı 

dilinin şirinliyi və axıcılığı ilə diqqət çəkir, xalqın bədii zövqünün formalaş-

masına bilavasitə xidmət edir. 
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РЕЗЮМЕ 

 СЯБА НАМАЗОВА 

ЛЮБОВЬ К ЧЕЛОВЕКУ В ГУМАНИЗМЕ НАСИМИ 

Любовь к человеку в гуманизме Насими сопровождается определенным 

выбором. К мудрому человеку Насими относится с любовью и уважением. По его 
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словам, каждого, кто внешне выглядит как человек, нельзя назвать человеком. Опираясь 

на гуманистические идеи, Насими выдвинул идею о том, что все равны перед Богом, за 

религиозно-идеологические взгляды никто не зависит от другого. Одним из главных 

преимуществ гуманизма Насими является то, что он не абстрактный, отражает 

конкретные человеческие отношения и настоящую человеческую красоту. В различных 

художественных произведениях Насими сочетание жизненности и искренности создано 

с высоким мастерством. В основе всего этого, конечно же, лежит глубокая человеческая 

любовь поэта. 

Ключевые слова: гуманизм, человеческая любовь, газель, идея, творческое 

мышление 

 

SUMMARY 

SABA NAMAZOVA 

HUMAN LOVE IN NASIMI’S HUMANISM  

Human love in Nasimi’s humanism is accompanied by a certain choice. Nasimi treats 

a wise person with love and respect. According to him, everyone who looks like a human 

cannot be called a human. Based on humanistic ideas, Nasimi put forward the idea that 

everyone is equal before God, for religious and ideological views no one is dependent on the 

other. One of the main advantages of Nasimi's humanism is that it is not abstract, reflects 

specific human relationships and true human beauty. The combination of vitality and sincerity 

is created with high skill in Nasimi’s various artistic works. All this, of course, is based on the 

poet’s deep human love. 

Key words: humanism, human love, gazelle, idea, creative thinking 
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CORC BERNARD ŞOU -YENİ DÖVRÜN MƏŞHUR DRAMATURQU 

 

            Məqalə dahi ingilis dramaturqu və Londonda iqtisadi məktəbin yaradıcılarından biri 

olan Bernard Şounun çoxillik ədəbi və ictimai fəaliyyətinin ümumi mənzərəsinin şərhinə həsr 

olunmuşdur. XIX əsrin sonları, XX əsrin birinci yarısında dünya dramaturgiyası aləmində 

Corc Bernard Şouya bərabər ikinci bir yazıçı tapmaq çətindir. Yazıçı insan şəxsiyyətinin 

təkmilləşdirilməsi, fabian sosializm fəlsəfəsini yayması, həyatın satirik mənzərələrini 

özünəməxsus üslubda yaratması ilə ingilis cəmiyyətində və ədəbi fikrində fərqli, bənzərsiz 

sənətkarlardan biri kimi şöhrətlənmişdir. Beləliklə, məqalədə böyük yazıçının ədəbi 

fəaliyyətinin müxtəlif sahələrini, cəmiyyət həyatında yeri və mövqeyi məsələlərini şərh etmək 

əsas məqsəd olmuşdur.     

Açar sözlər: ingilis (irland) dramaturqu, yaradıcılığı, Fabian cəmiyyətində iştirakı, 

keçmiş SSRİ-yə gəlişi, kəskin satirik üslubu 

        

  Bernard Şounun estetikası və dramaturgiyası XX əsr dünya ədəbiyyatı  

tarixində mühüm rol oynamış, “yeni dramın”  inkişafına kömək etmiş, bütün  

əsr boyu bir çox teatrların (analitik teatrın və absurd teatrın) repertuarının əsas 

mənbəyinə çevrilmişdir. Müasir dövrdə Bernard Şounun ədəbi və estetik  

irsinin öyrənilməsi üzrə oriyentrin müəyyənləşdirilməsinə xüsusi ehtiyac 

yaranır. Əgər sovet elmində  Bernard Şounu ədəbiyyatçı, sosialist və satirik 

kimi öyrənmək əsas məqsəd hesab edilirdisə, müasir tədqiqatlarda onun 

yaradıcılığını analiz etmək, yüksək səviyyəli təhlillər aparmaq, ”realist ədəbi 

istiqamətinə” yenidən baxmaq, yaradıcılığındakı mürəkkəbliyi və ziddiyətləri 

aşkara çıxarmaq başlıca məqsəd sayılmalıdır. Müasir elmi-nəzəri fikirdə 

Bernard  Şounun estetikası və dramaturgiyası modern istiqamətli ədəbi və 

fəlsəfi konteksdə tədqiq olunmalıdır. 

       Bernard Şounun əsərləri Azərbaycan  oxucu  auditoriyasında XX əsrin 

ortalarından öyrənilir. Lakin bəhs olunan dövr üzrə yazıçının əsərlərinin nəşri 

və tədqiqi sahəsində elə bir əhəmiyyətli uğurlardan söhbət gedə bilməz. XXI 

əsrin ilk illərində yazıçının ədəbi fəaliyyəti haqqında oxucu marağına nisbətən 

işıq salındı. Bəzi əsərləri Azərbaycan dilində nəşr olundu. Bu sahədə ciddi və 

əsaslı tədqiqatlar aparılmasına xüsusi ehtiyac var. 

        Corc Bernard Şou İrland  əsilli tanınmış Böyük Britaniya yazıçısı, 

dramaturq, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı (1925), ictimai xadim 

(sosialist-fabianist -ingilis yazısının islahatları tərəfdarı), Uilyam Şekspirdən 

sonra ingilis teatrının ən məşhur dramaturqudur. Corc Bernard Şou "Nobel"in 

pul mükafatından imtina etmiş (amma laureatlara verilən medalı qəbul 

etmişdir; sonralar bu addımı Boris Pasternak və Jan-Pol Sartr da atmışlar) ilk 

yazıçıdır. 
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İrland dramaturqu, musiqişünas və tənqidçisi Corc Bernard Şou 26 

iyul 1856-cı ildə Dublində doğulmuşdur. Janr və forma baxımından seçilən 60-

dan çox pyesin müəllifidir. Yaradıcılığında sosial mövzulara daha çox diqqət 

yetirmişdir. 

Bernard Şounun atası əvvəlcə dövlət qulluğunda çalışmışdır. Ardınca 

uğursuz ticarətə qurşanmış, sonda isə həyatını içki düşkünü kimi başa 

vurmuşdur. Anası həvəskar musiqiçi idi. 

Şou ailəsi əsl-nəcabətli sayılsa da ehtiyac onlardan yan keçməmişdi. 

Nəticədə Bernard kilsə məktəbini bitirəndən sonra - 15 yaşından işləməyə 

başlamışdı. Əslində təhsil ona heç nə verməmişdi. Özünün də etiraf etdiyi kimi 

daha çox oxuduğu kitabların–Şekspirin, Dikkensin əsərlərinin, "Min bir gecə" 

nağıllarının, İncilin təsiri altında formalaşmışdır. Anasının və ailənin dostu, 

dirijor Con Linin təşviqi ilə erkən yaşlarından musiqi ilə maraqlanmış, 

fortepiano ifaçılığı sənətinə yiyələnmişdir. Ərindən boşanıb Londona köçən 

missis Şounun ardınca 1876-cı ildə Bernard da Britaniya paytaxtına gəlmişdi. 

Ailəsinin vəziyyətinin ağırlığı və cəmiyyətdəki qeyri-bərabərlik 

Şounun sosializm ideyaları ilə maraqlanmasına zəmin yaratmışdı. 1884-cü ildə 

o, ingilis sosialistlərinin Fabian cəmiyyətinə üzv olmuşdu. 27 il bu cəmiyyətin 

sıralarında çalışan məşhur dramaturq sosial məsələlərlə bağlı bir neçə broşüra 

yazmış və dəfələrlə Londonun fəhlə rayonlarında mühazirələrlə çıxış etmişdi. 

O, gələcəyini ədəbiyyatda görürdü. Pedant dəqiqliyi ilə hər gün mütləq beş 

səhifə yazırdı. Həm də qəzetlərdə musiqi tənqidçisi kimi məqalələri çap 

olunurdu. Lakin ilk beş romanından heç birini nəşr etdirə bilmədiyindən çox 

vaxt anasının cüzi gəlirlərindən asılı qalırdı. 

Dram yaradıcılığına başlamamışdan əvvəl Bernard Şou 1885-1890-cı 

illərdə Londonun "Uorld", "Star" kimi populyar qəzetlərinin teatr və musiqi 

tənqidçisi olmuşdu. İngilis şairi U.Oden onu "bəlkə də bütün zamanların ən 

yaхşı musiqi tənqidçisi" adlandırmışdı. 

Teatrşünas kimi "Saterdey revyu" qəzetində Şou realist dramlar və İbsen 

yaradıcılığı haqqında məqalələrlə çıхış edirdi. Onun "İbsenizmin mahiyyəti" 

kitabçası (1891) həmin dövrdə Avropada populyar olan Norveç sənətkarı 

haqqında ingilis dilində ilk ciddi tədqiqat əsəri idi. Məhz bu əsərin təsiri ilə 

İbseni ingilis səhnəsində tamaşaya qoyan rejissor T.Qreyn Şounun özünü pyes 

yazmağa təşviq etmişdi. Lakin müəllifin ilk dram əsərinin – "Dul kişinin 

evləri" (1892) pyesinin səhnə taleyi uğurlu olmamışdı. İkinci tamaşadan sonra 

əsər repertuardan çıхarılmışdı. Sonrakı altı ildə Şou 9 pyes yazsa da, onlara 

yaхın duran tapılmadı.  

Şounu dramaturq kimi tanıdan ilk əsəri 1897-ci ildə ABŞ-da tamaşaya 

qoyulan "Şeytanın şagirdi" pyesi oldu. Müəllif vətəni Britaniyadan əvvəl 

Amerikada şöhrət qazandı. 1898-ci ildə o, əsərlərinin iki cildliyini "Хoşa gələn 

və хoşa gəlməyən pyeslər" adı altında çap etdirmişdi. Bernard Şou Fabian 

cəmiyyətinin üzvü olan irland sosialisti Şarlotta Peyn Tausendlə ailə 

qurmuşdu. Onlar yarım əsr birlikdə yaşamışdılar. Ancaq övladları olmamışdı. 

"Şeytanın şagirdi"nin ardınca müəllifin 1903-cü ildə "Kandid" pyesi də 

ABŞ səhnəsində göstərilmişdi. Növbəti ildə isə Londonun Kort teatrında 
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https://az.wikipedia.org/wiki/Ticar%C9%99t
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99hsil
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Dikkens&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Min_bir_gec%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Min_bir_gec%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ncil
https://az.wikipedia.org/wiki/Musiqi
https://az.wikipedia.org/wiki/Sosializm
https://az.wikipedia.org/wiki/1884
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Fabian&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/London
https://az.wikipedia.org/wiki/Pedant
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99qal%C9%99


 

 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019 № 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

107 

oynanılan "Con Bullun başqa adası" pyesi böyük rəğbətlə qarşılandı. Deyilənə 

görə tamaşaçıların arasında olan ingilis kralı VII Edvard o qədər gülmüşdü ki, 

altındakı kreslo sınmışdı. 1904-1907-ci illərdə Kort teatrında göstərilən 988 

tamaşanın 701-i Bernard Şoununu pyesləri əsasında hazırlanmışdı. Bu 

əsərlərin sırasına müəllifin "Yaşayarıq, görərik", "İnsan və fövqəlinsan", 

"Mayor Barbara", "Həkim dilemma qarşısında" kimi biri-birindən fərqli 

pyesləri daxil idi. O, həqiqətən də, qısa müddətdə ürəklərə və beyinlərə hakim 

kəsilməyi bacarmışdı. 

Birinci Dünya Müharibəsinin başlanması ilə Şou populyarlığını sürətlə 

itirdi. Buna yazıçının "Nyu steytsmen" jurnalındakı "Müharibə sağlam ağıl 

baxımından" adlı böyük oçerki səbəb olmuşdu. Həmin yazıda Şou 

münasibətləri hərbi yolla aydınlaşdırmağa çağıran İngiltərə və Almaniyanı 

kəskin tənqid etmiş, beyinləri dumanlanan vətənpərvərləri ələ salmışdı. 1916-

cı ildə İrlandiya üsyanını dəstəkləməsi də onu istəməyənlərin sayını artırmışdı. 

Şounu dramaturgiya klubunun üzvlüyündən çıxarmışdılar, mətbuatda haqqında 

kəskin, təhqiramiz yazılar dərc edilirdi. 

Şou isə heç nə olmamış kimi yaradıcılığı ilə məşğul idi. Birinci Dünya 

Müharibəsi ərəfəsində yazdığı populyar səhnə əsərlərindən olan "Piqmalion" 

(1913) pyesində o, zəngin təbəqənin davranış və ədalarını amansızlıqla ələ 

salmışdı. "Piqmalion" Şounun ən məşhur pyesidir. Pyes Şounun tanışlarından 

olan Britaniya ordusunun polkovniki Pikerinqlə mərcə girmiş, fonetika 

professoru Henri Hiqqins haqqındadır. Mərcin məğzi ondan ibarətdir ki, 

Hiqqins bir neçə ay ərzində gülsatan qız Eliza Dulitla tələffüz və kübar 

cəmiyyətdə davranış qaydalarını öyrədə biləcək. Əsər 1913-cü ildə xüsusi 

olaraq Patrik Kempbelin şərəfinə yazılmışdır. Sonralar bu pyesin motivləri 

əsasında bu gün də ABŞ və Avropa səhnələrindən düşməyən "Mənim gözəl 

ledim" müzikli ( 1956 ) hazırlanmışdı. 

Bütün təzyiqlərə baxmayaraq Şou müharibəyə münasibətdə barışmaz 

mövqeyindən geri çəkilməmişdi. "Ürəklərin qırıldığı ev" (1921) tragikomedi-

yasında müəllif günahsız insan qanı axıdılması üçün məsuliyyət daşıyan nəslin 

mənəvi cəhətdən necə miskinləşdiyini, tənəzzülə uğradığını ustalıqla açıb 

göstərmişdi. "Mafusailə doğru" (1922) əsərini isə Şou pyes-diskussiya şəklində 

qələmə almışdı. Ümumiyyətlə, yaradıcılıq həyatının son illərində Şou ənənə-

vi realizmdən müəyyən qədər uzaqlaşmış, bədii forma və mətn üzərində bir 

sıra cəsarətli eksperimentlər aparmaqdan çəkinməmişdi. 

Siyasi və sosial-mənəvi həyatın satirik mənzərələrini yaradan, dilinin 

itiliyi və acılığı ilə şöhrət tapan Şou yalnız bir dəfə ədəbi ənənəsinə xilaf 

çıxmışdı. O, Fransa milli qəhrəmanı Janna d`Arkın simasında yeni mövzu və 

qəhrəman tapmış, ilk və son faciə əsərini –"Müqəddəs İonna" dramını (1924) 

yazmışdı. 

1925-ci ildə Bernard Şou "idealizm və humanizmlə səciyyələnən yaradı-

cılığına, əksər hallarda müstəsna poetik gözəlliklə müşayiət olunan sirayətedici 

satirasına görə" Nobel mükafatına layiq görülmüşdü. Şou həyatdakı bir çox 

hallar kimi Nobel mükafatına da müəyyən istehza ilə yanaşırdı. Hətta bir dəfə 

demişdi ki, "dinamiti kəşf etdiyinə görə bəlkə də Alfred Nobelin təqsirindən 

https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=VII_Edvard&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/1904
https://az.wikipedia.org/wiki/1907
https://az.wikipedia.org/wiki/Birinci_d%C3%BCnya_m%C3%BCharib%C9%99si
https://az.wikipedia.org/wiki/Almaniya
https://az.wikipedia.org/wiki/1916
https://az.wikipedia.org/wiki/Birinci_d%C3%BCnya_m%C3%BCharib%C9%99si
https://az.wikipedia.org/wiki/Birinci_d%C3%BCnya_m%C3%BCharib%C9%99si
https://az.wikipedia.org/wiki/1956
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C9%99n%C9%99zz%C3%BCl&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Realizm
https://az.wikipedia.org/wiki/1925
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0dealizm
https://az.wikipedia.org/wiki/Humanizm
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keçmək olardı. Amma Nobel mükafatını yalnız bəşəriyyətin düşməni olan bir 

adam təsis edə bilərdi" (5, s. 411).  

İstənilən halda İsveç Akademiyası seçimini etmiş, qərarını vermişdi. 

İsveç ədəbiyyatşünası Per Halsterm pyeslərinə yazdığı dərin məzmunlu 

müqəddimələrə görə Bernard Şounu "bizim günlərin Volteri" adlandırmışdı. 

Dramaturq isə əvvəlcə mükafatdan imtina etmək istəyirdi. Lakin xanımı 

Nobel ödülünün onun şəxsində İrlandiyaya verildiyinə inandırandan sonra qə-

rarını dəyişmişdi. Bernard Şou hər cür təmtərağın əleyhdarı olduğundan 

təqdimat mərasimində iştirakdan boyun qaçırmışdı. Mükafatın pul hissəsini isə 

İsveç ədəbiyyatını ingilis dilinə tərcümə etmək üçün fondun yaradılmasına 

ayırmışdı. 

1938-ci ildə "Piqmalion" pyesinin motivləri əsasında çəkilən filmə görə 

Şou həm də Oskar mükafatı almışdı. Beləliklə indiyə qədər o, ədəbiyyat və 

incəsənət sahəsində hər iki məşhur mükafata layiq görülən yeganə sənət adamı 

olaraq qalmaqdadır. 

Şou dünyanın bir sıra ölkələrində, o cümlədən keçmiş SSRİ-də olmuş, 

Stalinlə görüşmüşdü. Bəzi Qərb intellektualları kimi o da sovet rejiminin 

mahiyyətinə varmadan SSRİ-nin müdafiəçisi kimi çıxış etmişdi. 

Şou yaradıcılığının mühüm hissəsini müəllifin epistolyar irsi təşkil edir. 

O, uzun və məhsuldar həyatı boyu 250 mindən çox məktub yazmışdı. Bu 

məktublarda ciddi ictimai-siyasi məsələlərə, ölkə və dünya miqyasında gedən 

proseslərə, ədəbiyyat, teatr və sənət məsələlərinə münasibət öz əksini tapmışdır 

Bernard Şou yalnız fiziki deyil, əqli uzun ömürlülüyü ilə də özünəməx-

sus rekord qazanmışdı. O, son səhnə əsərini – "Bayandın milyardları" pyesini 

92 yaşında tamamlamışdı. Həyatının sonuna qədər bu yorulmaz irlandiyalı bə-

zən əndazəsini aşan yumor hissini, iti ağlını, ən gözlənilməz fikir və mülahizə-

lərə dərhal və hazırcavablıqla reaksiya vermək bacarığını qoruyub saxlamışdır. 

Hazırcavab, acıdil, müdrik, təkrarsız, ən ciddi məsələyə belə qeyri-adi 

ironiya ilə yanaşmağı bacaran, güclü yumor hissinə malik insan... Corc 

Bernard Şou haqqında deyilən bütün fikirləri bu sözlər birləşdirir. 70-ə yaxın 

pyes müəllifi öz sözünü güclü yumor və sarkazmla, lakonik dialoqlardakı dərin 

ironiya ilə oxucularına çatdırır. Əlbəttə, yaradıcılığının zirvədə olan vaxtında 

Şou realizmdən kənara çıxıb və müəyyən cəsarətli eksperimentlər aparmaqdan 

da çəkinməyib. Epistolyar janrda sistemli olaraq yazmaq vərdişinə isə sona 

qədər sadiq qalıb. 

Ömrünün sonuna qədər yazıdan ayrılmayan nadir istedad sahibi Bernard 

Şou bütün əsərlərini yüksək peşəkarlıq və sadə üslubla qələmə almışdır. 

Yazıçının bu üslubu onun oxucu kütləsini daha da artırırdı. 

Amerikalı puritan kolonistlərin həyatı azadlıq uğrunda mübarizəyə görə 

hər gün dəyişir. Bəzi ailələr normal, ənənəvi həyatın prinsiplərinə uyğun 

olaraq yaşamağa çalışsalar da, müharibə və siyasət onların həyatına müdaxilə 

edir. "Şeytanın şagirdi" bu pyes üçün qəribə ad ola bilər, lakin məhz bu ad 

Xristianlığın bütün şəfqətini göstərməkdə uğur qazanır. "Şeytanın şagirdi" 

siyası fəndlər, dini reallıqlar və sosial konvensiyalardan bəhs edən, yazıçının 

https://az.wikipedia.org/wiki/Volter
https://az.wikipedia.org/wiki/Oskar_m%C3%BCkafat%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nc%C9%99s%C9%99n%C9%99t
https://az.wikipedia.org/wiki/SSR%C4%B0
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99ktub
https://az.wikipedia.org/wiki/Rekord
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İbsenin təsiri altında "yeni dram" janrında yazdığı olduqca maraqlı pyes hesab 

edilir.  

Pyesi başa düşmək üçün onun obrazlarına diqqət yetirmək xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Bir tərəfdə cənab Dadcen və onun böyük oğlu Riçard var. 

Cənab Dadcen pyesin bütün xeyir elementlərinin təcəssümü kimi qəbul edilə 

bilər, amma Riçard valideyn evini tərk etmiş və şeytana ibadət etməyə qərar 

vermiş yaramaz övladdır. Buna baxmayaraq tarixin dönüş nöqtəsində Riçard 

əsl qəhrəmana çevrilə bilir. Yazıçı hadisələrin belə inkişaf trayektoriyası ilə 

cəmiyyətlərin ironiyası mövzusuna maraqlı yanaşmasını nümayiş etdirir, 

İngilis müstəmləkəçiliyini tənqid edir.  

 "Şeytanın şagirdi" Bernard Şounun heç də şah əsəri, yaxud da tanınmış 

möhtəşəm əsəri deyil. Süjeti və obrazları etibarı ilə əsəri kifayət qədər 

darıxdırıcı hesab etmək olar. Pyesin bədiiliyini dəstəkləyən yeganə xüsusiyyəti 

satira ilə zəngin olması və ingilislərin işğalçılığının ifşa edilməsidir. ABŞ-ın 

azadlıq mübarizəsi və azadlıq konsepsiyasını məişət səviyyəsindən ölkə 

siyasəti səviyyəsinədək qaldırmaq, olduqca böyük ustadlıq dərəcəsi tələb edir. 

Pyesin romantik sonluğu var. Adətən Bernard Şounun əsərlərində zəngin 

fəlsəfi irslə rastlaşmaq olur. Təcrübəli oxucular və ədəbi təhlillər bu haqda 

dolğun təsəvvür yaradır. Əminliklə demək olar ki, Bernard Şou yaradıcılığı 

yaxşı ədəbi təcrübədir.    

Şou dialoqlarında intellektuallıqla, həm də elitarlıqla yaratdığı 

xarakterlərin təbiiliyi (xəlqiliyi!) arasında qəribə bir bədii-psixoloji vəhdət var 

və biz bu cəhəti «Milyonçu qadın» pyesində (özü bu əsəri «təmtəraqlı 

komediya» adlandırır) aşkar görürük. Dialoqlar gizli, yaxud açıq ironiya ilə, 

incə yumorla zəngindir və burada şitliyə, yüngül hırıltı doğuracaq 

situasiyalara, bayağı söz oyunlarına rast gəlmək olmur. Düzdür, Şou bəzən 

«Milyonçu qadın»da Edrian Blenderblendin yaralanmısı səhnəsində olduğu 

kimi, buffonada elementlərindən istifadə edir, ancaq bu tipli səhnələrin özündə 

də həmin ironiya, həmin incə yumorla bayağılıq arasındakı sərhəd çox ciddi 

qorunr.  

Şou «Drama və teatr haqqında» yazdığı məşhur essedə dramaturgiyanı 

iki yerə ayırır: sosial problemlərdən bəhs edən pyeslər və «individual insan 

xarakterlərini» açan pyeslər.  

Şou öz bədii-estetik istedadının təbiətinə görə modernist yox, reformator 

idi və ingilisdilli dramaturgiyada (və ümumiyyətlə, dünya dramaturgiyasında) 

yeni bir mərhələnin yaradıcılarından olmuşdur. Şou dramaturgiyada iki min 

illik real ənənələrdən birdən-birə əks qütbə sıçramağın yox, əgər belə demək 

olarsa, bədii-estetik təkamül tərəfdarı idi, onun özünün də süjetlərinin, 

dialoqlarının təzəliyi məhz təkamülün gətirib çıxardığı təzəlik idi. 

Şounun bioqrafiyasında bir fakt da var ki, ondan söhbət düşəndə bəziləri 

bunu razılıqla, bəziləri isə böyük təəssüf hissi ilə xatırlayırlar: 1931-ci ildə – 

İosif Stalinin hələ «allahlaşdırılmadığı» bir dövrdə Şou Sovet İttifaqına on 

günlük səfər edib və Stalinlə görüşüb. Stalin adətən xarici qonaqları iyirmi 

dəqiqədən artıq qəbul etmirdi. Şou ilə söhbət isə iki saat iyirmi dəqiqə çəkib və 

bu görüşdən sonra bəyanat verərək Stalin haqqında məşhur sözlərini deyib: 
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«Stalin – nəhəngdir, ancaq Qərb xadimlərinin hamısı – piqmeydirlər» (Piq-

meylər Afrika cəngəlliklərində yaşayan xalqlar arasında ən qısaboylulardır).   

Şekspirdən sonra İngiltərənin ən böyük dramaturqu Bernard Şou mənşə 

etibarilə irland idi və onun milli təəssübkeşlikdən qat-qat artıq  dərəcədə sosial 

sarkazm ilə dolu bu sözləri də məşhurdur: «İngiltərə İrlandiyanı işğal 

edib. İndi mən nə edim? İngiltərəni işğal edim?» 

Bernard Şou özü haqqında danışarkən təhsilin ona heç nə vermədiyini, 

daha doğrusu, mükəmməl təhsil almaq imkanından məhrum olduğu üçün 

yalnız öz üzərində işləmək və mütaliə ilə dünyagörüşünü inkişaf etdirdiyini 

bildirir, daha  çox Şekspir və Dikkensin əsərlərindən, «Min bir gecə 

nağılı»ndan, İncil və Qurandan bəhrələndiyini, bu kitabların onun 

təsəvvürlərinin formalaşmasında xüsusi rol oynadığını qeyd edir. 

Bernard Şounun Qurana və İslama münasibəti də hər zaman yüksək 

olmuş, gec-tez bütün Avropanın islam dinini qəbul edəcəyinə ömrünün sonuna 

qədər inanmışdır: «Mən həmişə Məhəmmədin dininə həyatiliyinə görə böyük 

hörmət hissilə yanaşmışam. Məncə, o, hər yerdə və hər zaman cazibəli və 

həyatın müxtəlif sahələrində məişət üçün yararlı olan yeganə dindir» deyən 

Bernard Şou XXI əsrin sonuna qədər Avropanın xilas olmaq üçün İslam 

dinindən kömək umacağını xüsusi vurğulamışdı. 

Bernard Şou 1950-ci il noyabrın 2-də, 94 yaşında dünyasını dəyişmişdir. 

Cavanlıqda ölüm qorxusu və yoxsulluq qorxusunun insanların həyatını 

idarə etməsi ilə razılaşmayan, insanları həyata fərqli gözlə baxmağa çağıran 

Corc Bernard Şounun ədəbi portretini həm də onun hazırcavablığı və çevik 

reaksiyası tamamlayır. Şounun əsərləri ilə tanış olmayanlar belə onun 

gözlənilməz vəziyyətlərdən çıxmaq qabiliyyətini özləri üçün həyat devizinə 

çevirir və bu böyük sənət adamını qiymətləndirməyi bacarırlar. Bernard 

Şounun bu fitri qabiliyyəti yaratdığı bütün obrazlarda görünür və Şounu 

məşhur edən də sözü vaxtında, məqamında, obrazlı və yığcam demək 

istedadıdır.   

Dünya ədəbiyyatında Bernard Şounun ədəbi xəzinəsi belə bir cəhətlə 

bağlıdır ki, o “ yeni dramın” yaradıcılarından biri kimi çıxış etmiş, XX əsr qərb 

teatrının yeni məzmun istiqamətində  inkişafının təşəbbüskarı olmuşdur. O 

tamaşaçını müasir cəmiyyətin problemləri üzərində düşünməyə, oxucunu 

analitik incəsənətə yönəltməyə səy göstərmişdir. Bernard Şounun fitri 

qabiliyyəti və zəhmətkeşliyi ona çoxcəhətli  yaradıcılıq imkanları vermişdir ki, 

bu da dahi yazıçının  ədəbi portretinə tamamlayıcı, zənginləşdirici mahiyyət 

verir.  
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РЕЗЮМЕ 

ЮСИФ АЛИЕВ 

ДЖОРДЖ БЕРНАРД ШОУ - ЗНАМЕНИТЫЙ ДРАМАТУРГ НОВОГО  

ПЕРИОДА 

Статья посвящена общему обзору многолетней литературной и общественной 

деятельности Бернарда Шоу, гениального английского драматурга и одного из 

основателей Лондонской школы экономики. Трудно найти второго писателя в мире 

драматургии в конце XIX и первой половине XX века равного Джорджу Бернарду Шоу. 

Писатель известен как один из самых уникальных художников в английском обществе и 

литературном мышлении, совершенствующий человеческую личность, распространя-

ющий философию фабианского социализма и создающий сатирические взгляды на 

жизнь. Основной целью статьи является попытка объяснить различные направления 

литературной деятельности великого писателя, их место и положение в общественной 

жизни. 

Ключевые слова: английский (ирландский) драматург, творчество, участие в 

фабианском обществе, приезд в бывший СССР, острый сатирический стиль 

 

SUMMARY 

YUSIF ALIYEV 

GEORGE BERNARD SHOW - FAMOUS DRAMATURG OF THE NEW  
The article is devoted to a general review of the long-standing literary and social 

activities of Bernard Show, a brilliant English playwright and one of the founders of the 

London School of Economics. It is difficult to find a second writer in the world of dramaturgy 

at the end of the 19th and first half of the 20th century equal to George Bernard Show. The 

writer is known as one of the most unique artists in English society and literary thinking, 

perfecting the human personality, spreading the philosophy of Fabian socialism and creating 

satirical outlooks on life. The main purpose of the article is an attempt to explain the various 

directions of the literary activity of the great writer, their place and position in public life. 

Keywords: English (Irish) playwright, creativity, participation in Fabian society, 

arrival in the former USSR, sharp satirical style 
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XIX-XX ƏSRLƏR AZƏRBAYCAN UŞAQ POEZİYASINDA TƏBİƏT MÖVZUSU 

 

 Məqalədə XIX-XX əsrlər uşaq poeziyasında təbiət mövzusuna həsr olunan əsərlərdən 

bəhs edilir. Qeyd olunur ki, XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan uşaq 

ədəbiyyatının maarifçi-realist mərhələsidir. Bu dövrdə uşaq poeziyası rəngarəng mövzu və 

ideya-məzmun istiqamətlərinə malik olmuşdur. Həmin istiqamətlərdən biri də təbiət 

mövzusudur. Məqalədə bəhsi keçən mərhələdə “kiçiklər üçün” yaradılan poeziya nümunələri 

tədqiqata cəlb edilir. A.Şaiqin, R.Əfəndizadənin, A.Əfəndizadənin, A.Səhhətin, M.B.Hacıyevin 

və başqalarının yaradıcılığından konkret nümunələr təhlilə cəlb edilir. Bu fikrə gəlinir ki, bu 

əsərlərdə təbiətin uşaqlara sevdirilməsi başlıca məqsəd təşkil edirdi.  

       Açar sözlər: Azərbaycan ədəbiyyatı, uşaq poeziyası, maarifçi-realizm, təbiət mövzusu, 

XIX-XX əsrlər 

       

XIX əsrin sonu və XX yüzilliyin əvvəllərində meydana gələn uşaq 

poeziyası xəzinəmizin mühüm bir qismini də təbiət mövzulu nəzm örnəkləri 

təşkil edir. Əlbəttə, bu səbəbsiz deyil. Belə ki, uşaq şairləri yaxşı dərk edirdilər 

ki, insan özü də təbiətin bir parçasıdır. Bütün fəaliyyəti, yaşayışı, həyatı ilə 

təbiətə, təbiət varlıqlarına bağlı, həm də ona borcludur. Ona görə də təbiəti, 

onun rəngarəng cisim və hadisələrini balalara sevdirmək, onları təbiətə 

münasibətdə ayıq, həssas, rəğbətli, duyğulu böyütmək lazımdır. 

Təbiət mövzulu şeirlərin özlərini də bir neçə yarımmövzu qruplarına 

ayırmaq mümkündür: heyvanlar haqqında şeirlər; quşlar haqqında şeirlər; 

müxtəlif bitkilər haqqında şeirlər; çeşidli təbiət məkanları və obyektləri (dağ, 

çay, meşə, bulaq və s.) barədə şeirlər; fəsillərlə əlaqəli rəngarəng təbiət 

hadisələri ilə bağlı şeirlər və s. Əlbəttə, həmin yarımmövzu qruplarına daxil 

olan nəzm nümunələrinin bir qismini ümumilikdə peyzaj lirikasında 

birləşdirmək, bu çevrə daxilində təqdim etmək olar.  

Təbiət mövzulu əsərlər bir neçə mənada kiçik oxucular üçün əhəmiyyətli 

görünür. Belə əsərlər, əvvələn, uşaqları ətraf aləmlə, müxtəlif təbiət varlıqları 

ilə tanış edir; ikincisi, onlara bu və ya digər dərəcədə elmi məlumat verir; 

üçüncüsü, mənəvi qida kimi balacalara estetik zövq almaqda, mənəvi cəhətdən 

zənginləşməkdə yardımçı olur; dördüncüsü, böyüməkdə olan nəsildə təbiətə, 

təbiət varlıqlarına məhəbbət hissi formalaşdırır. Məsələn, heyvanlar barədə 

qələmə alınmış nəzm nümunələri heyvanların müəyyən xüsusiyyətləri ilə 

əlaqədar təsəvvür yaradır. R.Əfəndizadənin “Keçi” (3, s. 26), A.Şaiqin “Keçi”, 

“Uşaq və dovşan”, “Quzu” (8; 8; 9; 20), Abdulla bəy Əfəndizadənin 

“Kəsəyən” (2, s. 34) və s. şeirlərində deyilən fikrin ifadəsini görürük. 

A.Əfəndizadə  “Kəsəyən”  adlı  yumoristik  mənzumədə  aşıq  ədəbiyya- 
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tındakı divani janrının forma-şəkil elementlərindən yararlanaraq uşaqlardan 

üçün gözəl, oynaq, ahəngdar bir nəzm əsəri yaratmışdır: 

Ay bədəndən balaca   

 bığları zorba kəsəyən, 

Ay dişi ilə dağıdan, 

 taxçada torba kəsəyən. 

Yeriyən gahi yerişlə, 

gahi yorğa kəsəyən. 

Nədən oldun, de görüm, 

 sən belə lovğa kəsəyən (2, s. 24). 

Müəllif 15 hecalı misraları 7+8=15 prinsipi ilə bölüb balaca oxucuların 

mütaliəsi üçün asanlaşdırmış, sadə, rəvan, axıcı dilə malik yumoristik, 

cazibədar bir poetik nümunə meydana gətirmişdir. Məzəli, şən ovqata malik 

şeirdə müəllif kəsəyənin həm zahiri görkəmi, həm də həyat və məişətdə 

törətdiyi fəsadlar, vurduğu ziyan, obrazlı şəkildə desək, törətdiyi əməllər 

barədə təsəvvür yaradır. Həm də bu təsəvvürü elə ustalıqla yumor donuna 

bürüyür ki, oxucu estetik cəhətdən də zövq alır, əylənir: 

Mən də gördüm kəsəyən 

axırımı eyləyəcək, 

Hər nə alsam evimə, 

yağı, düyü o yeyəcək. 

“Ortağam, hər nə bişirsəm, 

yenə də ver” – deyəcək. 

Bu zülümlə məni də qovdu 

qırağa kəsəyən. 

A.Şaqin kiçik yaşlı uşaqlardan ötrü yazdığı “Uşaq və dovşan” şeiri cəmi 

iki bənddən ibarətdir. Bəndlərin birincisi uşağın, ikincisi isə dovşanın dilindən 

deyilir. Şeir son dərəcə yığcam olsa da, çox təsirli, cazibədar və yaddaqalandır. 

Balaca uşağın dovşana olan sevgisi, eyni zamanda dovşanın ona verdiyi cavab 

nə qədər məntiqli, nəvazişli, səmimidirsə, bir o qədər də poetik füsunkarlığa 

malikdir. Elə ona görə də şeir dərhal əzbərlənir, yadda qalır və dillər əzbərinə 

çevrilir. Sənətkarın həm “Uşaq və dovşan”, həm də bəzi başqa şeirlərində zərif 

bir yumor da vardır. Həmin yumor bədii mətnin effektini artırır. Z.Xəlil və 

F.Əsgərli A.Şaiqin uşaq şeirlərinin dediyimiz məziyyətlərindən danışarkən 

doğru qeyd edirlər: “Şairin qələmə aldığı ən kiçik həcmli şeirlərindən tutmuş 

iri mənzumələrinə qədər sağlam yumor özünü göstərir və bu üsulla balaca 

oxucuları güldürür və düşündürür. Uşaq ədəbiyyatı üçün qorxulu və gərəksiz 

bir yol olan nəsihətçilikdən uzaq, canlı, lakonik tənqiddən, xoş yumordan 

bacarıqla istifadə edir” (9, s. 138). 

Balacalar və təbiət münasibətlərinin bədii ədəbiyyatda inikası problemlə-

rindən danışarkən zəruri bir məsələni də xatırlatmaq lazım gəlir. Uşaqların 

təbiətə, təbiətin bir sıra varlıqlarına səmimi, isti münasibəti həm də onun 

fitrətində mövcud olan demokratizmlə bağlıdır. Uşaq üçün ətraf aləmdə pis heç 

nə yoxdur, onun üçün hər şey gözəldir. Uşaq ədəbiyyatının görkəmli 

tədqiqatçılarından Yanuş Kroçka məsələnin bu cəhətini nəzərdə tutaraq yazır: 
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“Parlaq uşaq demokratizmi heç bir ierarxiya tanımır... İt və quş ona yaxındır, 

kəpənək və çiçək onun tay-tuşudur. Daşda və balıqqulağında, o qardaşını 

görür” (6, s.158). 

Uşaq poeziyasında kəmiyyət etibarilə quşlarla əlaqəli nəzm örnəklərinin 

sayı daha çoxdur. R.Əfəndiyevin dərsliklərində səkkizə qədər bu mövzuda 

yazılmış bədii nümunəyə rast gəlirik: “Quş”, “Durna”, “Qırqovul”, “Bülbül”, 

“Kürt toyuq və cücəsi”, “Bəxtəvər balalar”, “Bədbəxt balalar”, “Durna şərqisi” 

(3, s. 22, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 43). A.Səhhətin “Cücələr”, “Qaranquş 

balaları”, “Quşlar” (7, s. 158, 159, 161), A.Şaiqin “Xoruz”, “Yetim cücə”, “Bir 

quş” (8), Mirzə Balaqardaş Hacıyevin “Uşaq”, “Quşun balaları” (4, s. 36, 44), 

A.Ə.Babazadənin “Uşaq və bülbül” (5), “Uşaq və xoruz” (5), “Bülbül” (5), 

Əbdürrəhman Dainin “Uşaq və quş” (5) və s. şeirləri də quşlarla bağlıdır. Bu 

poeziya nümunələrində ayrı-ayrı quşların zahiri görkəmi, gözəlliyi, 

xüsusiyyətləri, mənfəəti, insanların onlara münasibəti və s. təsvir edilir.  

R.Əfəndiyevin iki şeiri – “Durna” və “Durna şərqisi” durna ilə əlaqəlidir. 

Məlumdur ki, bədii ədəbiyyatda durna işlək poetik obrazlardan biridir. 

Qəriblik, qürbət, ayrılıq simvolu kimi durna obrazına istər folklorda, istərsə də 

yazılı ədəbiyyatda tez-tez rast gəlmək mümkündür. M.P.Vaqifin, 

M.V.Vidadinin, Q.Zakirin də bu mövzuda qələmə alınmış klassik qoşmaları 

vardır. Bu şeirlərdə durna qəribliyi, kədəri, nisgili, ayrılıq həsrətini ifadə edir. 

Bədii mətnin ovqatında bir həsrət, kədər hakimdir. R.Əfəndiyev isə şeiri 

uşaqlar üçün yazdığından ona bir şuxluq, nikbinlik, şən ovqat aşılamışdır. 

Kiçik oxucuları kədər, qəriblik ağrısı ilə məyus etmək istəməmişdir. Həm də 

folklorun daha az hecalı janrından (8 hecalı) istifadə etmişdir. Elə buna görə də 

şeir son dərəcə poetik və uğurlu alınmışdır: 

Ey havada uçan durna, 

Bizi qoyub qaçan durna, 

Get, xoş gəldin, səfa gəldin, 

Gələcəksən haçan, durna? 

Göy çəməndə gəzən durna, 

Su üstündə süzən durna, 

Gəl, bir gözüm görsün səni, 

Al, yaşıla bəzən, durna!  (3, s. 22) 

Kiçik uşağın durnaya xitabən dediyi misralarda onun duyğu və 

düşüncələri, müraciət obyektinə səmimi, nəvazişli münasibəti zərif biçimdə öz 

poetik təcəssümünü tapmışdır. Şeirin qafiyə sistemi də zəngin, axarlı sözlərdən 

seçilmişdir.  

Bəzən şairlər balacalarda quşlara məhəbbət hissi yaratmaq, onlara ziyan 

vurmağın pis əməl, onları qorumağın yaxşı bir iş olduğunu anlatmaq məqsədilə 

kiçik həcmli əhvalatlardan da yararlanır, süjetli lirikanın imkanlarından istifadə 

edirlər. M.B.Hacıyev “Uşaq” şeirində göstərir ki, quşun yuvasını dağıtmaqdan 

ötrü ağaca çıxan uşaq ağacdan yıxılıb xəsarət alır. Müəllif uşağın xəsarət 

almasını məqsədli olaraq onun pis niyyəti ilə əlaqələndirir. Demək istəyir ki, 

quşlara ziyan vurmaq olmaz, onlarla yaxşı rəftar etmək gərəkdir. “Quşun 

balaları” şeirində isə M.B.Hacıyev belə bir kiçik əhvalat təsvir edir: bir uşaq 
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meşədə ağac yuvasında olan quş balalarını götürüb evə gətirir. Lakin evdə 

atası quşların insanlar və təbiət üçün faydasını izah edib oğluna başa salır ki, 

quşları sevmək, onlarla yaxşı rəftar etmək gərəkdir. Uşaq quş balalarını 

qaytarıb meşəyə aparır və yuvasına qoyur. Bundan sonra quşları sevməyə 

başlayır. 

A.Babazadənin “Uşaq və xoruz” şeiri forma-struktur və həcm 

baxımından A.Şaiqin “Uşaq və dovşan” şeirini xatırladır. Amma “Uşaq və 

dovşan”dakı yumor dovşanın öz taleyi üçün keçirdiyi qorxu və təlaş hissi 

A.Babazadədə nisbətən ciddi motivlə, xoruzun aqilanə nəsihəti, kiçik 

qəhrəmanı maarifə, çalışqanlığa çağırış aktı ilə əvəz olunmuşdur: 

Uşaq dedi: “Xoruzum, 

Niyə tezdən durursan? 

Yatmağa sən qoymursan, 

Güllü, telli xoruzum”. 

 

Xoruz dedi: “Ay ağa, 

Bax, heyvan, quş oxuyur. 

Sən də durub oxu bir, 

Çalış yazıb, pozmağa” (5).  

Burada A.Şaiqin kiçik uşaqlar üçün yazdığı, dillər əzbəri olan məşhur 

“Xoruz” şeirinin də müəyyən elementləri və təsiri duyulmaqdadır. 

A.Səhhətin məşhur “Cücələrim” şeiri kiçik uşağın dilindən deyilmiş 

poetik himni, marşı xatırladır. Mətndə obyektə sevgi notu son dərəcə dolğun, 

zərif və şairanə şəkildə bədii təcəssümünü tapır. Psixoloji duyumla obrazlı 

sözün vəhdəti yaradılır. Söz rəngə, hərəkətə, musiqiyə çevrilib bunların hər 

üçünü vahid bədii mətndə qovuşdurur. Söyləyici (kiçik yaşlı uşaq) obyektin ən 

ümdə görkəm və davranışlarını elə bir dolğun çalarda təqdim edir ki, sanki 

oxucu həmin obyektin özünü görür, onun hərəkətlərinin şahidi olur, səsini 

eşidir. Səkkiz hecalı şeirin həm musiqi effekti, həm də qafiyə sistemi 

mükəmməldir: 

Cücələrim lümək-lümək, 

Qanadları gödək-gödək, 

Yem axtarar, tapar yemək, 

Yeyər, içər cücələrim, 

Doyub qaçar cücələrim. 

...Cücələrim bəzəklidir, 

Bəzəklidir, düzəklidir, 

Sarı, çil-çil, hər rənglidir. 

Yeyər, içər cücələrim, 

Doyub qaçar cücələrim (7, s. 158). 

Təbiət lirikasında, bitkilər aləmi ilə bağlı şeirlərdə peyzaj və tərənnüm 

elementləri daha qabarıqdır. Bu, xoş ətir, gözəllik, füsunkar zahiri görünüş 

mücəssəməsi olan gül, çiçəklərin bitkilər içərisində daha çox poetik obyektə 

çevrilməsi ilə əlaqədardır. Madam ki, gül-çiçəklər təbiətin, maddi varlığın 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ                                                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

116 

bəzəyi, növrağıdır, onlarla əlaqəli deyilən obrazlı sözün də tərənnüm, vəsf 

səciyyəli olması bədii cəhətdən qanunauyğundur. 

Uşaq poeziyamızda gül-çiçəklərə həsr olunmuş ilk nümunələrə milli 

uşaq ədəbiyyatımızın yaradıcılarından Həsənəli ağa Xan Qaracadağinin 

yaradıcılığında rast gəlirik. Onun “Çiçəklər”, “Bənövşə” və s. şeirləri deyilən 

fikrin bariz sübutudur. “Çiçəklər” şerində sənətkar baharın gəlişi, bununla 

əlaqədar çeşidli güllərin, çiçəklərin zühuru ilə bağlı təbiət mənzərəsini əks 

etdirən cazibədar bir peyzaj yaradır. Bu bədii lövhədə təbiət gül-çiçəklərdən 

toxunmuş əlvan, ecazkar bir xalını xatırladır: 

Çəmən olub dağ və bağ, çiçəkləyib ağaclar, 

Otlar qalxıb döşənib, düzülübdür yamaclar. 

Süsən, sünbül, nülufər, qızıl güllər bağlarda, 

Açır hər bir çiçəklər, lalələr də dağlarda. 

Bir yanda nərgis gülü, qərənfillər, zanbaqlar, 

Gülzarda güllərdən tutulubdur tabaqlar. 

Ətr qalxıb güllərdən, hər bir yerdə qoxuyur, 

Hər nə xoş sövt quşlar vardır, tamam oxuyur. 

Xiyabanlar açılıb, yollar həmvar olubdur, 

Seyr qılanlar indi gəlib bağa dolubdur (1, s. 471) 

R.Əfəndizadənin “Bənövşə”, “Gül”, “Gül nəğməsi” (3, s. 20, 20, 44) və 

s. şeirləri də haqqında danışdığımız mövzuya həsr olunmuşdur. Şairin “Taxıl 

bitkiləri” (3, s. 21) şeiri isə çəltik, darı, buğda kimi taxıl bitkiləri ilə bağlı poe-

tik nümunədir. Üç bənddən ibarət şeirin hər bəndi adını çəkdiyimiz taxıl bitki-

lərindən birinin dili ilə deyilir. Dörd misra yeddi hecadan ibarət lakonik bənd-

lərdə çəltik, buğda və darı hər biri özünü vəsf və təqdim edir. Bu təqdimatda 

özlərinin müəyyən müsbət keyfiyyətləri ilə oxucuları tanış edirlər. Əslində fəx-

riyyə səciyyəli bu bəndlərdə kiçik yaşlı oxucular adı çəkilən taxıl bitkilərinin 

müəyyən faydalı cəhətləri ilə tanış olur, onun insan üçün gərəklilik dərəcəsini 

anlayırlar. Şeir xalq bayatılarında olduğu kimi aaba şəklində qafiyələnir.  

A.Səhhətin ilk dəfə “Birinci il” dərsliyinə daxil edilən “Güllərin bəhsi” 

(7, s. 163) mənzuməsi də güllərə həsr olunmuş klassik təbiət lirikası nümunəsi-

dir. Şeir ayrı-ayrı güllərin dilindən deyilir. Hər gül özünün gözəlliyini vəsf və 

təqdim edir, öz gözəlliyi ilə öyünür. Lakin bu öyünmə təkəbbürə, yekəxanalı-

ğa, mənəmliyə yox, gözəlliyin obrazlı təqdiminə xidmət edir. Buna görə də 

oxucuda xoş ovqat yaradır. 
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РЕЗЮМЕ 

СЕВИНДЖ РАСУЛОВА 

ТЕМА ПРИРОДЫ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕТСКОЙ ПОЭЗИИ В XIX-XX 

ВЕКАХ 

Вторая половина XIX века, начало XX века - просветительско-реалистический 

этап азербайджанской детской литературы. В этот период детская поэзия имела 

красочную тематическую и идейно-содержательную направленность. Одним из таких 

направлений является предмет природы. В этой статье мы вовлекли в исследование 

образцы поэзии, созданные для "маленьких". В ходе исследования мы стремились 

сделать как можно больше обобщений. Более типичные и ценные поэтические 

произведения стали предметом исследования. 

Ключевые слова: Aзербайджанская литература, детская поэзия, просветитель-

ский реализм,тема природы, XIX-XX века 

 

SUMMARY 

SEVINJ  RASULOVA 

THE THEME OF NATURE IN AZERBAİJAN CHILDREN'S POETRY IN THE 

XIX-XX CENTURIES 

The second half of the XIX century and the beginning of the XX century - the 

educational and realistic stage of Azerbaijani children's literature. During this period, 

children's poetry had a colorful thematic and ideological content. One of these areas is the 

subject of nature. In this article, we have drawn into the study samples of poetry created for the 

“little ones”. During the study, we sought to make as many generalizations as possible. More 

typical and valuable poetic works became the subject of research. 

 Key words: Azerbaijan literature,children's poetry,enlightenment-realism,the theme of 

nature, XIX-XX centuries  
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XX ƏSRİN 20-30-CU İLLƏRİNDƏ KLASSİK ƏDƏBİ DİL NORMALARINA 

MEYİL: QRAFİK-ORFOQRAFİK XÜSUSİYYƏTLƏR 
 

XX əsrin 20-30-cu illərində klassik ədəbi dil normalarından istifadə olunması dildə 

variantlılıq əmələ gətirir. Yenidən dilə gətirilən, aktuallaşdırılan klassik ədəbi dil 

xüsusiyyətləri, əsasən, fonetik və qrammatik səviyyələri əhatə edir. Fonetik xüsusiyyətlər, bir 

qayda olaraq, çox işlədilir. Klassik ədəbi dilin normaları ərəb qrafikalı Azərbaycan əlifbası ilə 

yerinə yetirilmiş mətnlərdə, əsasən imla qaydalarında, sözlərin orfoqrafiyasında özünü 

göstərir. Belə orfoqrafik xüsusiyyətlərdən biri ərəb qrafikalı yazı ənənəsinə uyğun olaraq sonu 

[x] samiti ilə tələffüz edilən təkhecalı və bəzi ikihecalı sözlərin "qaf" hərfi ق ilə yazılışıdır. 20-

ci illərin ərəb qrafikalı əski əlifbada yazılmış bütün dərsliklərində, digər kitablarda, mətbuat 

nümunələrində bu cür ifadə formasına rast gəlmək  mümkündür. Sözlərin klassik üslub 

mətnlərinə məxsus ərəb qrafikası ilə yazılış şəkilləri saxlanılır. Bir cür yazılan bəzi hərflər əski 

yazılış ənənəsinə uyğun olaraq əvvəldə və ortada müxtəlif şəkillərdə yazılır. Orta əsrlər yazılı 

abidələrində olduğu kimi, "sağır nun" un işarəsi söz sonunda "həmzə"li "qaf" ilə, söz 

ortasında üç nöqtəli qaf hərfi ilə ifadə olunur. Klassik ədəbi dilə məxsus digər norma 

xüsusiyyəti ki və çünki tabelilik bağlayıcılarının yazılışı ilə əlaqədardır. Ki və çünki 

bağlayıcılarının son saiti təşəkkül dövrü yazılı abidələrimizin mətnində olduğu kimi, ərəb 

əlifbasında [i] saitini bildirən "ya" hərfi ilə deyil, "hə" hərfi (ه) ilə ifadə edilir. Klassik ədəbi 

dildə olduğu kimi, söz ortasında intervokal mövqedə y>g samit əvəzlənməsi müşahidə edilir: 

döşürməgə (“toplamaq”), beşigim (“beşiyim”). Tarixən olduğu kimi, ol şəxs əvəzliyi ismin 

hallarına görə dəyişdikdə və cəmləndikdə sözün fonetik strukturunda o>a əvəzlənməsi baş 

verir. Məsələn: anın (onun), ana (ona) və s. 

Açar sözlər: ədəbi dil, norma, sosial mühit, əlifba 
 

20-30-cu illərdə klassik ədəbi dil normalarından istifadə variantlılıq 

əmələ gətirir. Yenidən dilə gətirilən, aktuallaşdırılan klassik ədəbi dil 

xüsusiyyətləri, əsasən, fonetik və qrammatik səviyyələri əhatə edir. Fonetik 

xüsusiyyətlər, bir qayda olaraq, çox işlədilir. Klassik ədəbi dilin normaları ərəb 

qrafikalı Azərbaycan əlifbası ilə yerinə yetirilmiş mətnlərdə, əsasən imla 

qaydalarında, sözlərin orfoqrafiyasında özünü göstərir. Belə orfoqrafik 

xüsusiyyətlərdən biri ərəb qrafikalı yazı ənənəsinə uyğun olaraq sonu [x] 

samiti ilə tələffüz edilən təkhecalı və bəzi ikihecalı sözlərin "qaf" hərfi ق ilə 

yazılışıdır. 20-ci illərin ərəb qrafikalı əski əlifbada yazılmış bütün 

dərsliklərində, digər kitablarda, mətbuat nümunələrində bu cür ifadə formasına 

rast gəlmək  mümkündür: aqşam, baq, yoq, arqa, oqutsaydı, çoq, çıqub, qalq, 

aq (13, s. 15, 21, 44, 47, 51, 53, 61, 69, 42), (burada ğ samitini əvəz edir); 

baqmaq, vaqt, oqumaq (15, s. 47, 56, 152), qırq (17, s. 45), yaqşı, qorqunç, 

qoqu, sıq - sıq, yaq ("yandır"), qolera (6, s. 1, 27, 40, 93, 51), (tərkibində x 

samiti olan alınma söz də bu cür yazılır), oq (1, s. 9), yuqaru (16, s. 25). 

Sözlərin bu cür yazılış şəkli Azərbaycan dilinin yazılı abidələrində geniş  
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müşahidə edilir. "Kitabi -Dədə Qorqud"da: oq, saqla, yoq, çıq, qalq, qorq, baq, 

çoq (8, s. 32, 34, 35, 37, 38) və s. Akademik T.Hacıyev yazır ki, çıq, baq, çoq 

sözləri belə tələffüz oluna bilməzdi. Bu halda dilarxası ق, dilarxası kar kʹsəsini 

əks etdirmişdir (toqqa sözündəki birinci q kimi). Başqa türk dillərində də belə 

gedib. Məsələn, türkcədəki bax, yok kimi sözlər də elə yazılıb. Azərbaycan 

dilinin özünəməxsus inkişafı müəyyənləşdikcə, xüsusiləşdikcə söz sonunda kʹ 

yabancılaşır və öz yerini x səsinə verir (5, s. 53). Bu imla xüsusiyyəti latın 

qrafikalı yeni türk əlifbası qəbul edilənə qədər qorunub saxlanır, sonra bu tipli 

sözlər fonetik prinsipə uyğun olaraq x ilə yazılır: qalx (17, s. 57).  

Sözlərin klassik üslub mətnlərinə məxsus ərəb qrafikası ilə yazılış 

şəkilləri saxlanılır. Bir cür yazılan bəzi hərflər əski yazılış ənənəsinə uyğun 

olaraq əvvəldə və ortada müxtəlif şəkillərdə yazılır. Orta əsrlər yazılı 

abidələrində olduğu kimi, "sağır nun" un işarəsi söz sonunda "həmzə"li "qaf" 

ilə, söz ortasında üç nöqtəli qaf hərfi ilə ifadə olunur: Həsəniŋ, soŋra (13, s. 

49). Prof. S.Əlizadə yazır ki, "sağır nun" səsi türk dilləri üçün ortaqlı olduğu 

halda, onun ayrı-ayrı türk dilli yazılardakı (yazılı abidələrdə) qrafik ifadə 

vasitələri fərqli olmuşdur. Təxminən XV əsrə qədər ancaq qaf hərfi ilə, yaxud 

altında və ya üstündə üç nöqtə qoyulan qafla işarə edilən bu səs bəzən söz 

sonunda "həmzə" qəbul edən sərkeşsiz kafla (ك) yazılırdı. XVI əsrdən etibarən 

Azərbaycan dilinin yazılı abidələrində "sağır nun" səsinin işarəsi rolunda كن  

diqrafı qrafik-orfoqrafik normaya çevrildi (3, s. 106-107). Buradan belə məlum 

olur ki, qeyd edilən işarələr (həmzəli qaf və üç nöqtəli qaf) Azərbaycan ədəbi 

dilinə aid yazılı nümunələrdə təşəkkül mərhələsinin sonlarına (XVI əsrə) qədər 

işlənmişdir. Eyni mənzərə "Kitabi -Dədə Qorqud"un mətnində də müşahidə 

olunur; sağır nun səsi söz ortasında üzərində üç nöqtə qoyulan "qaf"la (maηa 

[mətn 25], saηa [mətn 27]), söz sonunda "həmzə" qəbul edən "sərkeş"siz 

"kaf"la (səniη , anaη [mətn 30 və 304], şərabıη (Nümunələr bu mənbədən 

götürülmüşdür: Rossi Ettori. "Kitabi-Dede Korkut" (Faksimile). Roma, 1952) 

[mətn 31] yazılır. Müqayisə üçün deyək ki, Nəsimi "Divanı"nın mətnində də, 

"sağır nun" səsi söz ortasında və söz sonunda fərqli yazılır: yaruη və aηa (9, s. 

176, 185). 

Klassik ədəbi dilə məxsus digər norma xüsusiyyəti ki və çünki 

tabelilik bağlayıcılarının yazılışı ilə əlaqədardır. Məlum olduğu kimi, ki və 

çünki bağlayıcılarının son saiti təşəkkül dövrü yazılı abidələrimizin mətnində 

"hə" hərfi (ه) ilə (ərəb qrafikalı əlifbanın tələblərinə uyğun olaraq [i] saitini 

bildirən "ya" hərfi ilə yox) ifadə edilir. 20-ci illərin ərəb qrafikalı mətnlərində 

eyni bağlayıcıların yazılışında bu ənənəyə riayət olunur (çünki qızım 

qocalmışam; balaca qız gördü ki...) (13, s. 49, 48; که). "Kitabi-Dədə 

Qorqud"da: hər nə ki ( که) buyursa, qəbul edərlərdi [mətn 2]. Nəsimi "Divanı" 

nda: Bu tilsimi çünki açdum, zülmətə nur saçdum (9, s. 34).  

Klassik ədəbi dildə olduğu kimi söz ortasında intervokal mövqedə 

y>g samit əvəzlənməsi müşahidə edilir: döşürməgə, beşigim, eşigim, keşigin, 

cocuq gözlügi, sökənəcəgi (13, s. 34, 51, 39, 43), çörəgi, gəzməgə, inəgin, 

inəgə, inəgi (15, s. 91, 56, 36). Azərbaycan dilinin yazılı abidələri üçün 

xarakter olan bu hadisəyə prof. H.Mirzəzadə kar samitlərin cingiltiləşməsi 
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adını verir (10, s. 28). Bəzən sözlər xalq danışıq dilindəki tələffüzə uyğun 

şəkildə yox, klassik ədəbiyyatda yazıldığı kimi verilir: xərab (xarab əvəzinə), 

sənduq (13, s. 61, 54) (sandıq əvəzinə). Dodaqlanmayan saitlərdən sonra 

dodaqlanan saitin söz sonunda iştirakı özünü göstərir. Məsələn: artuq (4, s. 2), 

yuqaru, hamu (16, s. 25, 14). Əksinə sıralanma da müşahidə olunur; 

dodaqlanan saitlərdən sonra dodaqlanmayan sait iştirak edir. Məsələn: oldığı 

(4, s. 9), ötri (16, s. 3). Vur feili və onunla eyni kökdən olan bəzi sözlərin 

əvvəlində [v] samiti yazılmır (təşəkkül dövrü yazılı abidələrimizdə də belədir. 

Məsələn; KDQ-da; ur - "vur"): uruş (4, s. 14). Bəzi sözlər söz əvvəlində t>d 

samit əvəzlənməsi ilə işlənir: dutmak (11, s. 8), dut (1, s. 2). 

Məlumdur ki, tarixən ol şəxs əvəzliyi ismin hallarına görə dəyişdikdə 

və cəmləndikdə sözün fonetik strukturunda o>a əvəzlənməsi baş verir. Prof. 

Ə.Tanrıverdi bu barədə yazır: Ol şəxs əvəzliyi ismin hal şəkilçilərini qəbul 

edərkən o-a əvəzlənməsinin baş  verdiyi müşahidə edilir: anın (onun), ana 

(ona), anı (onu); (14, s. 135). Kitabi-Dədə Qorqudda: anuη kim, oğlı-qızı 

olmıya, tənri-təala qarğayıbdur, biz dəxi qarğarız – demiş (8, s. 35). 20-ci (və 

bəzən 30-cu) illərin çap məhsullarında da III şəxs əvəzliyi (o) ismin hallarına 

görə dəyişdikdə və cəm şəkilçisini qəbul etdikdə o>a əvəzlənməsi ilə müşayiət 

olunan fonetik dəyişmə özünü göstərir. Anın –  Anın da adı daş dövridir. Ana 

– Əqli ana yardımçı olub. Anı – Anı daha maraqlandırır (4, s. 10, 14). 20-30-cu 

illərdə davam etdirilən klassik norma xüsusiyyətlərindən daha biri əski 

əlifbanın qrafik-orfoqrafik göstəriciləri ilə bağlıdır. Bu cür göstəricilərə 

əsaslanan əski (klassik) yazı ənənəsinə görə dilarxası saitli sözlər yönlük və 

yerlik hallarda işləndikdə yönlük halın -a və yerlik halın -da əlamətini ifadə 

etmək üçün qrafik tərkibdə [ə] səsini (h ilə yanaşı) bildirən "hə" (ه) hərfindən 

istifadə edilir. "Kitabi-Dədə Qorqud"da: Rəsul əleyhissəlam zəmanına yaqın 

Bayat boyından Qorqut ata diyərlər bir ər qopdı (8, s. 32). Ərəb əlifbasının 

qrafik xüsusiyyətlərinə görə sonda "hə" hərfinin yazıldığı bu tipli samit 

sonluqlu sözlər [ə] ilə oxunmalı olduğu halda, vacib qrafik-orfoqrafik tələb 

pozulur. Ahəng qanununa riayət edilməməsi bir yana, sözün sonda [ə] səsi ilə 

tələffüzü də dili ağırlaşdırır və zəmanınə şəklində tələffüz də real hesab edilmir. 

Uzun əsrlər boyu formalaşmış belə yazı təcrübəsi 20-ci illərin çap 

məhsullarında da görünür. Yönlük halda: Anlarə bir dəfə baqarkən silah və ya 

xod karastı olduqları anlaşılacaqdır (anlarə "onlara"). Yerlik halda: İnsanın bir 

vəqt heyvandan hiç də ayrılmaz oldığını bildigimiz haldə anın bir zəman 

danışmağa və sözləşməgə dəxi məstəd olamadığını söyliyə biliriz (4, s. 10, 27).  

20-ci illərdə formal yazı təcrübəsi ilə davam etdirilən digər qrafik-

orfoqrafik xüsusiyyətlər ayrı-ayrı sözlərin yazıda ifadəsi ilə bağlıdır. Məsələn, 

bəy sözü XX əsrdə tələffüzündən fərqli şəkildə orta əsrlərin qrafik-orfoqrafik 

ənənəsi ilə bəg şəklində yazılır. Nümunələr: Yazanı tarix və lisan müəllimi 

Davud bəg ( ڊك ) Şərifov (4, titul səhifəsi). Doktor M.Orxanbəgli. Hifzi-səhhət 

(6). Yaxud Bakı sözünün əski mənbələrdəki yazılış şəklindən (Baku 

formasında) istifadə olunur: Hifzi-səhhət. Baku – 1928 (6).  

Göründüyü kimi, 20-ci illərdə klassik ədəbi dil normalarından istifadə, 

ilk növbədə, imla qaydalarında özünü göstərir. 1929-cu ildə latın qrafikalı 
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əlifbanın qəbulu və sonrakı onilliyə doğru yeni əlifbada kitabların çapı ilə 

klassik ədəbi dil xüsusiyyətləri azalır və tədricən dildən çıxır. Adı çəkilən 

onillikdə klassik norma xüsusiyyətlərinə yer verilməsinin səbəbi ərəb qrafikalı 

əski Azərbaycan yazısı və onun qrafik-orfoqrafik prinsipləri idi. Həmin 

prinsiplər ərəb qrafikalı yazının üzərinə təhkim edildiyindən bu cür yazı 

nümunələrində əski imla qaydaları aktuallığını itirməyə bilir. Müqayisə üçün 

qeyd edək ki, 1924-cü ildə latın qrafikalı yeni türk əlifbası ilə çap edilmiş "İşık 

yol" qəzetində klassik normalar azlıq təşkil edir; yalnız vaxtilə "qaf"la yazılan 

çoq baq sözləri və III şəxs xəbərlik şəkilçisi -dur, -dür klassik ədəbi dildə 

olduğu kimi verilir. Odur ki, Azərbaycan ədəbi dili tarixi (sovet dövrü) 

kitabının müəllifləri yazır ki, Azərbaycan yazısının ərəb əlifbasından yeni 

əlifbaya keçməsi vəziyyəti tamamilə dəyişdirdi. Köhnə orfoqrafiya prinsipini – 

tarixi-ənənəvi prinsipi davam etdirmək mümkün olmadı. Əlifbada ciddi islahat 

aparıldığı kimi, orfoqrafiyada da ciddi islahat aparmaq, onu sadələşdirmək, 

asanlaşdırmaq, xalq dilinin tələffüzünə yaxınlaşdırmaq..., lazım idi (2, s. 

24).Yeni əlifbaya keçid qrafik-orfoqrafik sistemi köhnə norma 

təmayüllərindən uzaqlaşdırır. Prof. N.Xudiyev qeyd edir ki, ərəb əlifbasının 

ləğv edilməsi ədəbi dilin fonetik normasındakı demokratikləşmənin təsbit 

olunmasına imkan verir, alınma sözlər də daxil edilməklə, tələffüz-orfoepiya 

normasını yazı-oroqrafiya norması ilə xeyli dərəcədə yaxınlaşdırır (7, s. 567-

568). 
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РЕЗЮМЕ 

МЕГМАН ЗЕЙНАЛЛЫ 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НОРМ КЛАССИЧЕСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЯЗЫКА В 20-30-Х ГГ. XX ВЕКА: ГРАФИКО-ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

В использовании норм классического литературного языка в 20-30-х гг. XX 

века наблюдается вариантность. Привнесенные в язык и ставшими вновь актуальными, 

зыковые особенности классического литературного языка охватывают, в основном, 

фонетический и грамматический уровни языка. Фонетические особенности, как 
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правило, более употребительны. Нормы классического литературного языка отражены, 

в основном, в орфографии слов, в правописании текстов, написанных азербайджанским 

алфавитом на основе арабской графики. Одной из таких орфографических особенностей 

является написание буквы «каф» вместо произносимого [x] в конце односложных и 

некоторых двусложных слов в соответствии с письменной традицией арабской графики. 

Подобную форму написание можно встретить во всех учебниках, книгах, печатных 

изданиях, написанных в 20-х гг. Старым алфавитом на основе арабской графики. В 

классических текстах сохраняется стиль написания формы слов, присущие арабской 

графике. Согласно древней арабской письменной традиции, в начале и в середине слова 

некоторые буквы пишутся по-разному. Как и в средневековых письменных памятниках, 

знак «глухая монахиня» выражается в конце слова "каф" с хамзой, в середине слова 

трехточечным каф. Еще одна особенность нормы классического литературного языка 

связана с написанием подчинительных союзов "ki" и "çünki" Последняя гласная союзов 

«ki» и "çünki" выражается не буквой «йа», обозначающий звук «и», а арабской буквой (ه 
/ ха'). Как и в классическом литературном языке, в середине слова интервокальной 

позиции наблюдается чередование согласных у>g: döşürməg (toplamaq), beşigim 

(beşiyim).  Исторически личном местоимении ol, которое изменяется в зависимости от 

падежей существительного и выступает во множественном числе, происходит 

чередование о>а в фонетической структуре слова. Например: anın (onun), ana (ona) - ( 

его/ее), (ему/ей) и так далее. 

Ключевые слова: литературный язык, норма, социальная среда, алфавит  

 

SUMMARY 

MEHMAN ZEYNALLI 

THE DEVELOPMENT TRENDS OF THE NORMS OF THE CLASSIC LITERARY 

LANGUAGE IN THE 20-30S.  XX CENTURY: GRAPHIC AND SPELLING 

FEATURES 

The use of classical literary language norms in the 20-30th centuries of the twentieth 

century creates variation in language. Introduced into the language and become again  

relevant, linguistic features of the classic literary language cover mainly phonetic and 

grammatical levels of the language. Phonetic features are usually more common. Norms 

classic literary language reflected mainly in spelling words in the spelling of texts written by 

the Azerbaijani alphabet in based on Arabic graphics. One of such spelling features is the 

spelling of the letter “kaf” instead of the spoken [x] at the end monosyllabic and some 

disyllabic words in accordance with the written tradition of Arabic graphics. A similar form of 

writing can be found in all textbooks, books, prints, written in the 20-ies. The old alphabet 

based on Arabic graphics. Classical texts preserve the style of writing the form of words, 

inherent Arabic graphics. According to ancient arabic writing traditions, in the beginning and 

in the middle of the word some letters are written differently. As in medieval written 

monuments, the sign "deaf nun" is expressed at the end of the word "Kaf" with hamza, in the 

middle of the word is three-point kaf . Another feature of the norm of the classical literary 

language is associated with the writing of the subordinate unions "ki" and "çünki". The last 

vowel of the unions "ki" and "çünki" is expressed not by the letter "ya", denoting the sound 

"and", but by the Arabic letter (ه / ha ' ). As in the classic literary language, in the middle of the 

word  intervocal position observed alternation of consonants y> g: döşürməg (toplamaq), 

beşigim (beşiyim). Historically, the personal pronoun ol, which changes depending on the 

cases of the noun and stands in the plural, occurs the alternation of a> a in the phonetic 

structure of the word. For example: anın (onun), ana (ona) - (his / her), (him / her) and so on. 

Key words: literary language, norm, social environment, alphabet 
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ƏLİQULU QƏMKÜSAR YARADICILIĞININ 

NAXÇIVAN DÖVRÜNDƏ ƏDƏBİ-TƏNQİD MƏSƏLƏLƏRİ 

 

XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan ədəbi mühitində tənqidin inkişafında tanınmış şair-

publisist Əliqulu Qəmküsarın ciddi xidmətləri olmuşdur. Əliqulu Qəmküsar ədəbi-tənqidi 

görüşlərini həm bəzi şeirlərində, həm də məqalələrində  ifadə etmişdir. Bu cəhətdən onun 

ədəbi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrünə (1913-cü ilə qədərki mərhələyə) aid müvafiq 

materiallara nəzər salmaq yerinə düşər. Məqalədə ədibin Naxçıvan dövrü yaradıcılığı 

tədqiqata cəlb olunmuş, ədəbi-tənqid məsələləri ümumiləşdirilərək təhlil edilmişdir. 

Açar sözlər: Əliqulu Qəmküsar, Naxçıvan ədəbi mühiti, ədəbi tənqid, ədəbiyyat 

 

Əliqulu Qəmküsar  yaradıcılığının ilk dövrlərindən başlayaraq ədəbiy-

yatın qarşısında duran müasir tələbləri diqqət mərkəzinə çəkir, vaxtı keçmiş 

mövzulara və bədii ənənələrə tənqidi yanaşırdı. Dövrün, zəmanənin ədəbiyyat 

qarşısında  qoyduğu yeni vəzifələri dərindən dərk edib poeziyada yüksək 

ideyalılıq və dolğun sənətkarlıq görmək istəyən Əliqulu Qəmküsarın bir sıra 

şeirləri bilavasitə yaradıcılıq məsələlərinə,  ayrı-ayrı qələm sahiblərinə həsr 

olunmuşdu. Akademik İsa Həbibbəylinin yazdığı kimi: ”şeirin köhnəlmiş 

ənənələrinə qarşı mübarizə, digər mollanəsrəddinçilər kimi, Ə.Qəmküsarın da  

başlıca məramına çevrilmişdir” (4, s. 46). 

  Naxçıvanda yaşayan mərsiyəçi, epiqonçu şair Molla Mahmud  Çakərin  

qələm məhsullarına Ə.Qəmküsarın münasibəti bu baxımdan səciyyəvidir. 

Müxtəlif şeirlərində və felyetonlarında bu mövhumatçı qələm əhlinin ayrı-ayrı 

əməllərini ifşa edən Ə.Qəmküsar “Molla Nəsrəddin” jurnalının 14 fevral 1910-

cu il tarixli 7-ci sayında “O taylı” imzasıyla verilmiş “Nəzirə” adlı şeirində 

münasibətini daha konkret şəkildə ortaya qoymuş, “Çakərin realist ədəbiyyatın 

yaradıcılıq prinsiplərinə əməl etmədiyini” (6, s. 57)  “latayilat”,  yəni boş, mə-

nasız şeylər yazdığını nəzərə çatdırmışdır: 

Mənim ey naxçıvanlı şairə heyran olan könlüm, 

Yazan latayilatə matü sərgərdan olan könlüm. 
 

Həya qılma, açıq söylə, cahanda sən görübsənmi 

Həmi şair, həmi molla, həmi şeytan olan könlüm? 
 

O cür şair çıxar mənbərdə hər il xalqı süng eylər, 

Genə şərm eyləməz, söylər: mənim giryan olan könlüm…       (7, s. 18)                                                                                 

  Göründüyü kimi, satirik şair bu mənzumədə Çakərin yazdıqlarının 

əhəmiyyətsizliyinə diqqət yetirmiş, “həm şair, həm molla, həm şeytan olan” 

qələm əhlinin mənəvi rəzalətini pisləmişdi. Sənətkarın şəxsiyyətinin kamilliyi  
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məsələsinə xüsusi fikir verən Ə.Qəmküsar bu şeirdə M.M.Çakərin ədəbiyyat, 

mətbuat aləmindəki prinsipsiz hərəkətlərini də tənqid hədəfinə çevirmişdi: 

Danan “Tazə həyat”ın, “İttifaq”ın pulların savsem, 

Yazıb “Zənbur”un  üstə arizi-divan olan könlüm. (7, s. 19) 

                                                                               

 Bu misralar heç də təsadüfdən yaranmamışdı. Tədqiqatlarda vurğulan-

dığı kimi, Ə.Qəmküsardan əvvəl yazıçı-publisist Haşım bəy Vəzirov “Birinci 

qurd-Naxçıvanda” adlı məqaləsində (“İttifaq” qəzeti,  19 mart 1909-cu il) Mol-

la Mahmud Çakərin  qəzet və jurnalların satış, yaxud abunə pullarını mənimsə-

diyini pisləmişdi (5, s. 37). Şeirin sonunda Ə.Qəmküsar Çakər kimi məhdud 

dünyagörüşlü qələm sahiblərinə tənqidi münasibətinin davamlı olacağını da 

vurğulamışdı: 

Əgər ölsən də, söz yox ki, O taylı səndən əl çəkməz, 

Yazar, tənqid edər hər feylini insan olan könlüm.  (7, s. 19) 

 Bütün bunlarla yanaşı, onu da deyək ki, M.M.Çakər mərsiyə və 

sinəzənlərlə yanaşı, tədricən müasir mövzulara da meyl göstərmiş, bu yöndə də 

bir sıra əsərlər qələmə alaraq mətbuatda dərc etdirmişdi. Heç şübhəsiz ki, bu 

prosesdə Ə.Qəmküsarın  tənqidlərinin də müəyyən təsiri olmuşdu. 

Ə.Qəmküsarın müasir ədəbiyyatı sağlam inkişaf yoluna yönləndirmək 

sahəsində ədəbi-tənqidi fəaliyyətindən danışarkən onun Bakıda 1911/1912-ci 

illərdə çıxmış “İşıq” adlı mətbuat orqanına münasibəti də maraq doğurur. 

Azərbaycanda qadınlar üçün nəşr olunan ilk mətbuat orqanı kimi  “İşıq”  

özünəməxsus tarixi rol oynamışdır. Bununla yanaşı, onun bir sıra hallarda 

müasir mövzu və ideallardan uzaq düşməsini dövrün qabaqcıl ziyalıları, o 

cümlədən Ə.Qəmküsar da nəzərdən qaçırmırdı. ”Molla Nəsrəddin”in 5 iyun 

1911-ci il tarixli 21-ci sayında şair yazırdı: 

Bizləri məfluk edən hər adəti-millətimizi 

Əcnəbilər dayima təyibü təlin eyləyir. 

Leyk böylə iftzahatın qüsurun qanmayıb 

Bax, “İşıq”da gör  Xədicə bir nə təhsin eyləyir.   (7, s. 78)                                                                           

“Molla Nəsrəddin”in  04 noyabr 1907-ci il tarixli 41-ci sayında dərc 

olunmuş “Qatış-bulaş” felyetonu da (7, s. 95) ədibin yaradıcılıq fəaliyyətinin 

Naxçıvan dövrünə aiddir. Bu felyetonda müəllif ədəbi dil məsələlərinə 

toxunmuş, dilimizi lüzumsuz alınmalarla ağırlaşdıran başabəla yazarlara 

istehzalı münasibət ifadə etmişdi: “Çünki əgər türk dilində yazaram, deyəllər, 

fars, ərəb dillərini bilmir, əgər fars dilində yazaram, deyəllər, türk və ərəb 

dillərindən xəbəri yoxdur. Və əgər ərəb dilində yazaram, deyəllər, türk və fars 

dillərindən məhrumdur…Yaxşısı odur ki, mən … bu üç dili qatış-bulaş 

edəm…Oxuyan başa düşər düşsün, düşməz düşməsin. Mən öz fəzilətimi 

gözüm baxa-baxa zay edən adamlardan deyiləm” (7, s. 95).  

Ə.Qəmküsar ədəbi-tənqidi fəaliyyətini Naxçıvan dövründən sonra da 

davam etdirmiş, görkəmli satirik şair xüsusən Bakıda çıxan “Şəlalə” jurnalının 

redaktoru, Osmanlı yazarı Xalid Xürrəm Səbribəyzadənin əsərlərindəki bəzi 

birtərəfli məqamlara, xüsusən onun ədəbi dil siyasətinə tənqidi münasibətini 

dəfələrlə sərt şəkildə ortaya qoymuşdu. Əliqulu Qəmküsarın  müasiri olan bir 
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sıra digər yazarlara münasibəti onun ədəbi görüşlərinin başqa cəhətlərini də 

aydınlaşdırmağa imkan verir. Bu baxımdan fəaliyyətinin  Naxçıvan dövrünə 

aid səciyyəvi materiallara nəzər salaq. 

Əliqulu Qəmküsarın Bakıda çıxan “Yeni füyuzat” jurnalının 30 noyabr 

1910-cu il tarixli 7-ci sayında “Əli bəy Hüseynzadə həzrətlərinin Qafqaziyadan 

mühacirəti münasibətilə” qeydi ilə dərc olunmuş “Təhəssürat” adlı səkkiz 

bəndlik şeiri də onun müasiri olan ədiblərin sənət və şəxsiyyətinə 

münasibətinin ifadəsi kimi maraq doğurur. Onu da deyək ki, Ə.Qəmküsarın 

“Seçilmiş əsərləri”ndə (2006) yanlış olaraq bu əsərin sonuncu üç bəndi bir şeir, 

ilk beş bəndi isə başqa şeir kimi verilib  (7, səh.85-86). Halbuki bu, bir şeirdir 

və “Yeni füyuzat” jurnalında da bütöv haldadır  (10, s. 142-144).  

Həmin şeir füyuzatçılarla mollanəsrəddinçilər arasında qarşılıqlı 

hörmətin olduğunu göstərməklə yanaşı, konkret şəkildə Ə.Qəmküsarın məşhur 

ədib Əli bəy Hüseynzadənin ədəbi-ictimai fəaliyyətinə, böyük xidmətlərinə 

verdiyi yüksək qiyməti əks etdirir. Ə.Hüseynzadənin Qafqazı tərk etməsindən 

kədərlənən,  “Səndən eylər bu millət istimdad, ona sizlərsiniz yeganə pənah”,- 

deyən Ə.Qəmküsar belə dəyərli ziyalıların Vətəndən uzaq düşməsinə 

təəssüflənir, böyük ədibə xoş arzularını bildirir, onun qürbətə getsə də 

unudulmayacağını nəzərə çatdırırdı. Şeirin sonunda Ə.Qəmküsar: “açılır başqa 

bağzari-bəyan”,- deməklə yeni ədəbi qüvvələrə inamdan doğan təskinlik 

düşüncələrini də poetik şəkildə ümumiləşdirmişdir. 

İlk dəfə “Yeni füyuzat” jurnalının 11 yanvar 1911-ci il tarixli 2-ci 

sayında dərc olunmuş “Şəhidi-hürriyyət Səid Səlmasinin ruhuna ithaf” adlı 

təsirli şeiri həm də Ə.Qəmküsarın müasiri olan sənətkarların yaradıcılığına, 

cari ədəbi prosesə yanaşmasının ifadəsi kimi diqqəti çəkir. (7, s. 86-87). 

Akademik İsa Həbibbəylinin yazdığı kimi: “Doğrudur, Səid Səlmasi yaradı-

cılığı etibarilə mollanəsrəddinçi deyildi. Lakin bir müddət Bakıda yaşaması, 

Şimali Azərbaycan ziyalıları, xüsusən Ə. Qəmküsarla məslək dostluğu, habelə 

məşrutə hərəkatında fəal iştirakı onda mollanəsrəddinçilərə yaxın və doğma bir 

dünyagörüş formalaşdırmışdır” (3, s. 339).  

Səttarxan hərəkatında yaxından iştirak edən gənc şair Səid Səlmasi 24 

fevral 1909-cu il tarixdə şah qoşunları ilə döyüşdə şəhid olmuşdu. Ə.Qəmküsar 

yaxın dostunun ölümündən möhkəm sarsılmış, Bakıda çıxan “Tərəqqi” 

qəzetinin 6 mart 1909-cu il tarixli 50-ci sayında “Culfalı” imzası ilə “Səid 

Səlmasi” adlı nekroloq, 07 aprel 1909-cu il tarixli 72-ci sayında isə 

“Ə.Qəmküsar” imzasıyla “Şəhidi-mərhum Səid Səlmasinin tərcümeyi-halı” 

adlı məqalə dərc etdirmişdi. Prof. İslam Ağayevin haqlı qənaətinə görə: 

“Ə.Qəmküsarın ilk dəfə olaraq S.Səlmasinin tərcümeyi-halını yazması və ona 

alovlu şeir həsr etməsi” (1, s. 20) bu şairlərin yaxın dostluğundan, əqidə bir-

liyindən soraq verirdi.  

“Yeni füyuzat”dakı “Şəhidi-hürriyyət Səid Səlmasinin ruhuna ithaf” 

adlı  yeddi bəndlik şeirində Ə.Qəmküsar müasiri olan şəhid şairin sənət və 

şəxsiyyətinə, amal və əməlinə böyük ehtiramını ifadə etmiş, onun ölümündən 

doğan dərin kədəri yanıqlı bir tərzdə ümumiləşdirmişdir. Ə.Qəmküsar mərsiyə 

xarakterli bu şeirində S.Səlmasinin “Füyuzat” jurnalının 1907-ci ildəki 25-ci 
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sayında çıxmış “Ləyaliyi-iztirar” şeirinin son misralarını da cüzi dəyişikliklə 

vermiş, gələcək səadətə yönələn şanlı ideal naminə şəhidliyə qovuşan nakam 

şairin sənət və şəxsiyyəti ilə bağlı ədəbi düşüncələrini nəzərə çatdırmışdı: 

Dediyin tək həyati-istiqbal 

Oldu axır fədası məsləkinin. 

Can nisar etdin, etdin istikmal, 

Qaim oldu əsası məsləkinin. (10, s. 255) 

                                            

Ə.Qəmküsarın  yaradıcılığının Naxçıvan dövründəki ədəbi-tənqidi gö-

rüşlərində teatr məsələləri də müəyyən yer tutur. Tədqiqatlar göstərir ki, 

Ə.Qəmküsar Culfada yaşadığı illərdə teatr tamaşalarının hazırlanmasında  

iştirak etməklə yanaşı,  ayrı-ayrı tamaşalar barədə xəbərlər, resenziyalar da 

yazmışdır. Bu baxımdan Bakıda çıxan “Günəş” qəzetinin 26 dekabr 1910-cu il 

tarixli 101-ci sayında “Sənayeyi-nəfisə” başlığı altında “Əliqulu Nəcəfzadə” 

imzası ilə dərc olunmuş bir məqaləsinə nəzər salmaq yerinə düşər.  

“Bizə yazırlar. Culfadan” cümləsi ilə başlanan bu məqalənin əvvəlində 

Ə. Qəmküsar millətin sosial-mədəni tərəqqisində məktəb və mətbuatla yanaşı, 

teatrın da böyük əhəmiyyət daşıdığını  diqqət mərkəzinə çəkərək yazırdı: 

“İslam və islamianın vəsileyi-nicat və rəhbəri-səadəti  bir kaç şeyə mərbutdur. 

O cümlədən biri, bəlkə, ən birincisi teatrdır. Məktəb və cərayid nə qədər 

tərəqqi və təaliyə xidmət edirsə, bir o qədər dəxi teatr millətin maddi və 

mənəviyyatın islah edir”.  

Ədib böyük müasiri Mirzə Cəlil kimi, onu da vurğulayırdı ki, 

mədəniyyətdən, o cümlədən teatrdan uzaq düşmək mahiyyət etibarı ilə kəsalət 

və bətalətə düçar olmaqdır. 

Bunun ardınca isə teatrın inkişafı yolunda mətanətlə çalışanların 

əməyini təqdir edən Ə.Qəmküsar  bildirirdi ki, Culfada da teatr tamaşalarının 

hazırlanmasına və göstərilməsinə maraq artmış, bir il öncə (1909-cu ildə- 

A.A.) teatr həvəskarları cəmiyyəti yaradılmışdır. Kiçik də olsa bu cəmiyyət 

mədəni həyata layiqli xidmət göstərmişdir.  

Ə.Qəmküsar səhnədə oynanılmaq üçün seçilən dramatik  əsərlərin 

tərbiyəvi əhəmiyyətinə xüsusi fikir verdiklərini, əhalinin də tamaşaya qoyulan 

əsərləri maraqla qarşıladığını fərəhlə oxuculara çatdırırdı: “Bir para əxlaq və 

məişətə dair pyesalardan səhneyi-tamaşaya qoyuruq və keçən baharda 

M.Axundovun “Məstəli şah” komediyasın oynadığmız kimi, işbu dekabr ayını 

9-da Haqverdiyevin “Bəxtsiz cavan” və 17-sində “Dağılan tifaq” faciələrini 

meydani-tamaşaya vəz etdik və əlhəmdülillah, cəmaətimiz dəxi qayət şövq və 

həvəs ilə məclisimizi müşərrəf və müzəyyən buyurdular” (məqalədən sitatlar 

bu mənbədən götürülüb: 1, s. 23-24) 

Ə.Qəmküsar 1917-ci ildə də Naxçıvana gəlmiş, bir müddət burada 

yaşamış, ədəbi-mədəni mühitdə fəallıq göstərmişdir. 1917-ci ildə bilavasitə 

onun təşəbbüsü və səyi ilə yaradılan “El güzgüsü” adlı dram dərnəyi region 

üçün çox ciddi əhəmiyyət kəsb edirdi (9, s. 74). Bu dram dərnəyində Cəlil 

Məmmədquluzadənin “Ölülər” pyesi tamaşaya qoyulmuş və Şeyx Nəsrullah 

rolunu da şairin özü oynamışdır. Həmin tamaşa elmi fikirdə Naxçıvan teatrının 
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o illərdəki ən böyük uğurlarından biri kimi qiymətləndirilir (8, s. 325). Bundan 

sonra ardıcıl olaraq M.F.Axundzadənin “Molla İbrahim Xəlil kimyagər”, 

Ə.Haqverdiyevin “Bəxtsiz cavan”, N.Vəzirovun “Müsibəti-Fəxrəddin” əsərləri 

Əliqulu Qəmküsarın rəhbərliyi altında tamaşaya qoyulmuşdur. 

 “El güzgüsü” fəaliyyətini dayandırdıqdan sonra Əliqulu Qəmküsar  

Rza Təhmasiblə birlikdə “Xeyriyyə” məktəbi nəzdində “İmdad” adlı yeni dram 

dərnəyi yaratmış, ədəbi-mədəni mühitin dirçəlişinə xidmət göstərmişdir. Teatr 

tarixinin tədqiqatçısı Ə.Qəhrəmanov bir məqaləsində yazır ki, 1918-ci ilin 26 

martında “Ölülər”in tamaşasından sonra baş verən təqib və təzyiqlər sonunda 

Ə.Qəmküsar Naxçıvanı tərk edərək Tiflisə dönmüşdür (2, s. 65). 

Heç şübhəsiz ki, bu cür dram dərnəyinin fəaliyyət göstərməsi həm də 

ədəbi mühitin yetirmələrinin bölgədə milli-mədəni tərəqqiyə verdiyi böyük 

töhfələr kimi tarixi əhəmiyyət daşıyır. 

Əliqulu Qəmküsarın XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan dövrü  

fəaliyyətinə nəzər saldıqda görürük ki, görkəmli publisistin istər ədəbi-tənqidi 

fəaliyyəti, istərsə də teatr sahəsində gördüyü işlər sonrakı dövr Azərbaycan 

ədəbiyyatının inkişafı  üçün yeni istiqamətlər müəyyənləşdirmişdir. 
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РЕЗЮМЕ 

АНАР АБУЗАРЛИ 

ТВОРЧЕСТВО АЛИГУЛУ ГАМКУСАРА ВЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ  

НАХЧЫВАНЕ 

      В начале ХХ века известный поэт-публицист Алигулу Гамкусар был известен 

своей критикой литературной среды Нахчывана. Алигулу Гамкусар выразил свою 

литературную критику в некоторых своих стихах и статьях. В связи с этим стоит 

взглянуть на соответствующие материалы его литературной деятельности в период 

Нахчывана (1913 г.). В статье было задействовано творчество писателя Нахчыванского 

периода, обобщающее и анализирующее литературную критику. 

 Ключевые слова: Алигулу Гамкусар, Нахчыванская литературная среда, 

литературное критика, литература 
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SUMMARY 

ANAR ABUZARLI 

LITERARY AND CRITICAL ISSUES DURING THE NAKHCHIVAN PERIOD OF 

ALIGULU GAMKUSAR’S CREATIVITY 

In the early twentieth century, well-known poet-publicist Aligulu Gamkusar made 

greate contribution into develeopment of criticism in the Nakhchivan literary environment. 

Aligulu Gamkusar expressed his literary critical views in some of his poems and articles. In 

this regard, it is worthwhile to look through the relevant materials of his literary activity in the 

Nakhchivan period (theperiod till 1913). In the article the Nakhchivan period of the writer's 

creativity was involved in the study, literary and critical problems were generalized and 

analyzed.  

Key words: Aligulu Gamkusar, Nakhchivan literary environment, literary criticism, 

literature 
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CƏHRİ KƏNDİ: TARİXİ, ABİDƏLƏRİ 

 

Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ən böyük kəndlərindən olan Cəhri 

kəndinin tarixindən və ərazisindəki abidələrdən bəhs edilir. Qeyd olunur ki, Cəhri kəndinin 

ərazisində indiyədək gəlib çatan İşıqlar, Kəndtəpə, Meydantəpə, Qaracalar, Şahtaxtı və başqa 

yaşayış yerləri və nekropollar, İsfəndiyar zaviyəsi kimi sufiliklə bağlı mərkəz buranın qədim 

tarixə malik olmasından xəbər verir. Həmçinin məqalədə Cəhri yer adının mənası haqqında 

mövcud olan fikirlər təhlil olunur və belə bir qənaətə gəlinir ki, əhalisi Kəngərlilərdən ibarət 

olan kəndin adı burada məskunlaşan türk tayfaları ilə əlaqədar yaranmışdır.  

Açar sözlər: Naxçıvan, Cəhri, İşıqlar, Meydantəpə, qəbiristanlıq, məscid 

 

Babək rayonunun Cəhri kəndi nəinki Naxçıvan Muxtar Respublikasının, 

bütövlükdə Azərbaycan Respublikasının ən böyük yaşayış məskənlərindən 

biridir. Ərazisində indiyədək sistemli arxeoloji tədqiqatlar aparılmadığı üçün 

onun əsasının nə vaxt qoyulması haqqında konkret və dəqiq fikir söyləmək 

mümkün deyildir.  Kəndin tarixi haqqında orta əsr mənbələrində və tədqiqat 

əsərlərində də tutarlı bir fikir yoxdur. Ancaq orta əsr mənbələrində və sonrakı 

dövr rusdilli ədəbiyyat materiallarında kənd haqqında qısa da olsa məlumatlara 

rast gəlmək olur. Məsələn, bir müddət Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin 

sarayında Venetsiya diplomatik missiyasının rəhbəri olmuş Ambroco 

Kontarinin yazdığı “İrana səyahət” adlı yol qeydlərindən aydın olur ki, o 1474-

cü ilin iyul ayında İsfahana gedərkən Cəhri kəndində olmuşdur. Səfir bu haqda 

qeyd edir ki, iyulun 30-da Cəhriyə çatdıq. Orada yetəri qədər çörək və toyuq 

əldə etdik. Qərara gəldik ki, sonrakı bütün günü  orada qalaq və yol 

yorğunluğumuzu çıxarmaq üçün istirahət edək.  1474-cü il avqustun 1-də 

axşam özümüzə Təbrizə qədər bələdçilik edəcək bələdçi götürərək Cəhridən 

çıxdıq (16). Diplomatın bu məlumatından aydın olur ki, Cəhri XV yüzillikdə 

istənilən ərzaq məhsulunu tapacağı və yolçuların istirahət etməsi üçün şəraiti 

olan inkişaf etmiş yaşayış məskənlərindən biri olmuşdur.  

Bundan 116 il sonra, 1590-cı ildə osmanlılar tərəfindən tərtib olunmuş 

“İrəvan əyalətinin icmal dəftəri”ndə və 1727-ci ildə yenə də osmanlılar 

tərəfindən  hazırlanmış  “Naxçıvan  sancağının  müfəssəl  dəftəri”ndə  verilən 

məlumatlardan görünür ki, kənd XVI yüzilliyin sonlarında və XVIII yüzilliyin 

əvvəllərində təsərrüfatın müxtəlif sahələri ilə məşğul olan, kifayət qədər vergi 

verən və çoxlu əhalisi olan inkişaf etmiş yaşayış məskəni olmuşdur. Bu 

qaynaqların məlumatından aydın olur ki, Cəhri kəndinin əhalisi 1590-cı ildə 
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59.989 ağça (6, s. 142), 1727-ci ildə isə 52.456 ağça (10, s. 27, 132) vergi 

ödəmişdir. Hər iki qaynaqda verilən bu məlumatın – verilən verginin miqdarı-

nın digər yaşayış məskənlərinin ödədiyi verginin məbləği ilə müqayisəsi göstə-

rir ki, Cəhri kəndi 1590-cı və 1727-ci illərdə Naxçıvan bölgəsinin yüksək in-

kişaf səviyyəsinə çatmış yaşayış məskənlərindən olmuşdur. Məhz belə yüksək 

inkişaf səviyyəsinə görə Rusiyaya birləşdirilməsindən az sonra Naxçıvanda 

olan rus məmuru V. Qriqoryev tərtib etdiyi və 1833-cü ildə elmi dövriyyəyə 

buraxdığı “ Naxçıvan əyalətinin statistik təsviri” kitabında Cəhri kəndini 

Naxçıvan dairəsində ən yaxşı kəndlərdən biri kimi  təqdim edir (11, s. 141). 

XIX əsr müəlliflərindən İ. Şopen 1852-ci ildə Sankt-Peterburqda nəşr 

etdirdiyi kitabında Cəhri kəndi haqqında bəhs edərkən onu XIII əsrdə məlum 

olan yaşayış məskəni kimi xarakterizə edir (15, s. 329). Rus şərqşünas-

diplomatı K. Smirnov Cəhri kəndinin tarixi haqqında əsaslı bir fikir söyləməsə 

də yazır ki, hər halda kənd qədimdir (13, s. 113). 

Kəndin adının mənası toponimik baxımdan hələlik dəqiq aydınlaşdırıl-

mamışdır. Bu haqda tədqiqatçıların fikri müxtəlifdir. Kəndin adı 1590-cı ilə 

aid “İrəvan əyalətinin icmal dəftəri”nin 142-ci səhifəsində “Cəhrə”, 165-ci 

səhifəsində “Cəhri” (6, s. 142, 165), 1727-ci ilə aid “Naxçıvan sancağının 

müfəssəl dəftəri”ndə isə “Cəhri” adı ilə təqdim olunmuşdur (10, s. 27, 126). 

2007-ci ildə nəşr edilmiş iki cildlik “Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik 

lüğəti”nin I cildində Cəhri haqqında yazılır ki, oykonim xalq toponimik termi-

ni olan cəhir/cühur sözünün fonetik dəyişməsi olub, “çayın alçaq sahili” de-

məkdir (1, s. 121). Ancaq bu izahla razılaşmaq çətindir. Cəhri kəndinin sakini 

və əraziyə yaxşı bələd olan biri kimi deyə bilərik ki, Cəhri kəndi nəinki qərb 

tərəfdən keçən Cəhriçayın alçaq sahilində yerləşir, əksinə çox yüksəklikdə 

yerləşir.  Rus alimi K.Smirnov Cəhri kəndinin adı haqqında bəhs edərkən qeyd 

edir ki, bu söz cəhrə (pambıqdan və yundan ip əyirmək üçün istifadə edilən 

alət-H.S.) deməkdir. Digər tərəfdən ola bilsin ki, kəndin ilk sakinləri Cənubi 

Azərbaycandakı qaladan gəlmişlər (13, s. 113). Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Əbülfəz Hüseyni bu toponim haqqında yazır: “Cəhri” dilimizdə “Çağrı” – 

“qartal” mənasındadır. Ya bu kəndin yerində qədimlərdə qartal-çağrı yaşa-

yırmış, ya da orada məskən salan elin igidliyi, qoçaqlığına görə kəndə belə bir 

ad verilmişdir (5). 1969-cu ildə Moskvada nəşr olunan “Qədim türk lüğəti”nə 

əsaslanan AMEA-nın müxbir üzvü S.Babayev də Cəhri yer adının Çağrı - 

şahin, qızılquş ilə əlaqədar yaranması fikrindədir (2, s. 85-86). Toponimika 

üzrə tanımış alim, AMEA-nın müxbir üzvü Adil Bağırov isə Cəhri kəndinin 

adının izahı  haqqında yazır ki, “Cəhri” çətin izah olunan toponimdir. K. 

Smirnov səhv olaraq bu adı “cəhrə” mənasında açıqlayır və kəndin ilk sakin-

lərinin Cənubi Azərbaycandakı qaladan gəldiklərini yazır. Bundan fərqli olaraq 

digər mənbədə bu adın fars dilindəki cah (yer) və ru (çay) sözlərindən ibarət 

olub “çay yeri” mənası bildirdiyi qeyd olunur. Fikrimizcə, Cəhri adının mənası 

hələlik tam açılmayıb, bu ad öz izahını gözləyir (3, s. 115).  

         Tədqiqatçılar Gürcüstanda Cəhra adlı iki kəndin, Dağıstanda isə Cəxri 

adlı iki kəndin olmasından bəhs edir və bu toponimlərin “çokra”, “çokrak” 

(“mineral bulaq”, “mənbə”, “çaylaq”) sözündən yaranmasını ehtimal edirlər.  
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(7, s. 190).  Cəhri kəndinin şimalında bir neçə mineral bulağın olması bu fikri 

müəyyən qədər təsdiq etsə də  AMEA nın müxbir üzvü H. Q. Qədirzadə 

bununla razılaşmır və yazır ki, bu yanlış olmaqla qədim türk tayfası olan Cəhri 

adını əhatə etmir (7, s. 60). Fikrinə davam edən alim bir sıra qaynaqlara 

söykənərək kəndin adını qədim türk tayfalarından olan “Cəhri”  tayfası ilə 

əlaqələndirir (7, s. 60). 

         Göründüyü kimi, Cəhri toponimi haqqında müxtəlif fikirlər söylənmişdir. 

Bu toponimlə əlaqədar kənd əhalisi arasında da əsaslı bir fikir yoxdur. 

Məlumdur ki, Azərbaycanda yaşayış məskənlərinin böyük əksəriyyətinin 

mənşəyi müxtəlif etnosların (tayfaların) ərazidə məskunlaşması ilə əlaqədardır. 

Bu baxımdan Cəhri kəndinin adının da hansı isə bir türk tayfasının adından 

yaranması ehtimalı daha güclüdür. Çünki Cəhri kəndinin əhalisi  tamamilə 

türkdür və Kəngərli tayfasının Yurdçu qoluna mənsubdur (11, s. 32). Burada 

bu qola mənsub Cilovxanlılar, Kəlmətxanlılar, Aşıq Sultanlılar, Çılpaqlar, 

Heydərxanlılar, Alcanlılar, Salahlılar, Zallılar, Zamanlılar, Axundlular və baş-

qaları  yaşayırlar. Bu faktın özü də kəndin adının türk mənşəli olması faktını 

təsdiq edir. Bizcə, kəndin adının “Cəhri”, “Cəhir” adlı türk tayfasından törə-

məsi haqqındakı fikirlə razılaşmaq olar.  

Kəndin şimalında Çalxanqala kimi möhtəşəm müdafiə qalasının, cənub 

tərəfində I və II Kültəpə kimi çox əhəmiyyətli yaşayış məskənlərinin mövcud 

olmasına əsasən demək olar ki, şimaldan cənuba təxminən 10-12 kilometrlik 

uzunluğa malik bir coğrafi mövqenin  ortasında yerləşən Cəhri kəndi bu 

inkişafdan kənarda qala bilmirdi. Bunu hazırki Cəhri kəndinin inzibati 

bölgüsünə daxil olan ərazilərdə indiyədək gəlib çatan, qədim və orta əsrlərə aid 

yaşayış məskənlərinin və nekropolların qalıqları da təsdiq edir.  Bu qalıqlara 

əsasən demək olar ki, münbit və məhsuldar torpaqlara malik olan  ərazi, başqa 

sözlə desək Cəhriçayın sahilləri qədim zamanlardan insanların diqqətini cəlb 

etmiş və onlar ərazinin müxtəlif yerlərində məskən salmışlar. Bu abidələrdən 

İşıqlar, Kəndtəpə, Qoşatəpə, Meydantəpə, Tülkütəpə, Qaracalar, Şahtaxtı, Əy-

riarx və s. yaşayış məskənləri və nekropolları diqqəti xüsusi ilə cəlb edir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, tək-tək kəşfiyyat xarakterli tədqiqatlar və Meydantəpə istis-

na olmaqla bu abidələrin heç biri sistemli arxeoloji tədqiqat obyektinə çevril-

məmişlər. Onlar haqqında yalnız AMEA nın müxbir üzvü Hacı Qadir Qədirza-

də 2007-ci ildə nəşr etdirdiyi “Cəhriçay vadisi: m.ö. IV minillikdən günü-

müzədək (tarixi-etnoqrafik araşdırma)” kitabında qısa məlumat vermişdir (7). 

İşıqlar yaşayış yeri. İşıqlar yaşayış yeri Cəhri kəndindən təxminən 5 

kilometr şimal-şərq tərəfdə, Cəhri kənd əhalisi arasında “Selov” kimi tanınan, 

qar-yağış sularının axdığı böyük arxın sol sahilində, Cəhri kəndinin simvoluna 

çevrilmiş Qızıldağın qərb ətəyində yerləşir. AMEA nın müxbir üzvləri Vəli 

Əliyevin, Hacı Qadir Qədirzadənin, Vəli Baxşəliyevin, memarlıq doktoru 

Vilayət Kərimovun, arxeoloq Qəhraman Ağayevin, müxtəlif vaxtlarda abidədə 

apardığı kəşfiyyat xarakterli tədqiqatlar nəticəsində aydın olmuşdur ki, abidə 

müxtəlif dövrləri əhatə edir (7, s. 23-24). Sovet hakimiyyəti illərində bir 

hissəsi əkin sahəsinə çevrilmiş abidədən aşkar olunmuş yerüstü arxeoloji 

materialların təhlilinə əsasən yaşayış yeri III-XVII əsrlərə aid edilmişdir (9, s. 
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213). Bu yaşayış məskəni haqqında Cəhri kənd əhalisi arasında müxtəlif 

rəvayətlər yaşamaqdadır.  

Meydantəpə yaşayış yeri. Yaşayış yeri Cəhri kəndinin cənub-şərq 

tərəfində, Naxçıvançayın sol sahilində çox da hündür olmayan təpənin 

üzərində yerləşir. Sovet hakimiyyəti illərində Naxçıvan-Şahbuz şose yolu 

çəkilərkən abidənin mərkəz hissəsi dağıdılmış, və o asfalt yolla iki yerə 

bölünmüşdür. AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun tarix üzrə 

fəlsəfə doktoru Əkbər Bədəlovun rəhbərliyi ilə təşkil etdiyi Antik Naxçıvan 

arxeoloji ekspedisiyasının burada apardığı arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində 

aydın olmuşdur ki, bu yaşayış məskəni Antik dövrünə aiddir. Abidədə əldə 

olunan maddi-mədəniyyət nümunələrinin təhlili əsasında belə bir qənaətə 

gəlinmişdir ki, burada əldə olunan nəticələr Azərbaycanın, o cümlədən 

Naxçıvanın Antik dövr (e.ə. IV-b.e.III əsrləri) tarixini, mədəniyyətini, 

təsərrüfat həyatını, memarlığını, Azərbaycanın Antik dövr dövlətlərindən biri 

olan Atropatenanın tarixini, iqtisadiyyatını və mədəniyyəyini öyrənmək 

baxımından qiymətli mənbə rolunu oynaya bilər. Həmçinin aparılan tədqiqatlar 

Meydantəpə yaşayış yerinin şəhər tipli yaşayış yeri olduğunu və Naxçıvanın 

antik dövr memarlıq ənənələrinin qoprunub saxlandığını təsdiq edir (4, s. 41). 

Kəndtəpə yaşayış yeri. Yaşayış yeri Cəhri kəndinin cənub-qərb tərəfində, 

kənddən təxminən 1 kilometr məsafədə yerləşir. Təxminən 10 hektar ərazini 

əhatə edən yaşayış yeri ərazisində sovet hakimiyyəti illərində aparılan 

təsərrüfat işləri zamanı çoxlu arxeoloji materiallar aşkar olunmuşdur. Bu 

materiallara və yaşayış məskəninin ərazisində aparılan kəşfiyyat xarakterli  

tədqiqatlar zamanı əldə olunan maddi - mədəniyyət nümunələrinə əsasən 

abidənin ilk orta əsrlər dövrünə aid olması müəyyən edilmişdir.    

Qaracalar yaşayış yeri. Qaracalar yaşayış yeri Cəhri kəndinin şərq 

tərəfində, Qızıldağın cənubunda yerləşir. Orta əsrlər zamanı burada yaşayan 

əhali sonradan bir sıra çətinliklərlə üzləşmişdir. Xüsusilə yaşayış məskəninin 

suvarma və içməli su problemi olduğu üçün əhali buranı tədricən tərk temiş və 

indiki Cəhri kəndinə köçmüşlər. Yaşayış yerindən toplanılan yerüstü arxeoloji 

maddi-mədəniyyət nümunələrinə əsasən abidənin X-XVII yüzilliklərə aid 

olduğu müəyyən edilmişdir.  

Şahtaxtı yaşayış yeri. Bu arxeoloji abidə  Cəhri kəndinin çimal-şərq 

tərəfində, el arasında Məkkəz adlandırılan dağ silsiləsinin  cənubunda yerləşir. 

Cəhri kənd əhalisi arasında bu yaşayış yeri ilə  Azərbaycan hökmdarlarından I 

Şah İsmayıl  Səfəvi və Nadir şah Əfşarla əlaqədar rəvayətlər yaşamaqdadır. 

Cəhrililərin fikrincə, kəndin, xüsusilə orada olan iri qaya parçasının və həmin 

qayanın üstündə dayanaraq xalqa müraciət etməsi Şahtaxtı adlanması bu 

hökmdarların orada olması ilə əlaqədardır.    

Ərazidə sistemli tədqiqatlar aparılmadığı üçün yaşayış məskəni haqqında 

geniş və əsaslı fikir söyləmək mümkün deyildir. Ancaq yaşayış yerində əldə 

olunan yerüstü maddi-mədəniyyət nümunələrinə əsasən onu orta əsrlər 

dövrünə aid etmək olar. İsfəndiyar zaviyəsi (Qaş piri). Cəhri кəndindən 

təхminən 2 кilometr qərb tərəfdə, dаğlıq ərаzidə yеrli əhаli аrаsındа 

«İsfəndiyаr piri», yaxud da yerləşdiyi dağın adı ilə “Qaş piri” аdı ilə tаnınаn 
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bir mağara vardır. Mаğаrаnın içərisində, qаrа rəngli bir dаş qоyulmuşdur. 

Pirdə ziyаrət оbyекti bu qаrа dаşdır. Digər müqqədəs yerlərdən fərqli olaraq  

burаyа ziyаrətə gələn insanlar özləri ilə qurbаn кimi хоruz gətirirlər. Xoruz 

pirin qarşısında kəsilir, ondan yemək hazırlanır və zəvvarlar tərəfindən yeyilir.  

           Pirin mаhiyyəti hаqqındа yеrli əhаli аrаsındа tutarlı bir fiкir yохdur. 

Оnun hаqqındа Cəhri кənd əhаlisi аrаsındа bəzi rəvаyətlər yаşаmаqdаdır. Bu 

ərazidə kəşfiyyat xarakterli araşdırmalar zamanı aşkar olunan antik və orta 

əsrlər dövrünə aid şirsiz və şirli keramika məmulatına əsasən tədqiqatçılar 

mağara-piri e.ə I minilliyə aid edirlər (9, s. 260). Pir hаqqındа оrtа əsr 

qаynаqlаrındа geniş məlumаtа təsаdüf edilməmişdir. Osmanlıların 1724-cü 

ildə Naxçıvan bölgəsini tutduqdan sonra, əhalini vergiyə cəlb etmək üçün 

1727-ci ildə tərtib etdikləri  “Nахçıvаn sаncаğının müfəssəl dəftəri”ndə bu pir 

hаqqındа  охuyuruq: “Cəhri кəndi ərаzisindəкi İsfəndiyаr zаviyəsinin vəqfi. 

Bu zаviyə İbаdullаnın ziyаrətgаhıdır. Yаy günləri burаyа qurbаnlıq gətirilib 

кəsilərəк, каsıb cаmааtа sədəqə еdildiyini (кənd) əhаlisi хəbər vеrdi. Bu qаydа 

dəftərdə qеyd оlundu” (10, s. 133). 

Qаynаğın məlumаtındаn аydın оlur кi, bu pir əslində zаviyə оlmuşdur. 

Ərəb sözü olan “zаviyə” sufilərin yаşаyış məsкənlərinə vеrilən аdlardan 

biridir. Cəhri кəndindəкi bu ziyаrətgаh оrtа əsrlər zаmаnı hаnsı isə sufi 

təriqətinə mənsub bir dərvişin və yахud bir zаhidin yаşаyış məsкəni – zаviyəsi 

оlmuşdur. Ehtimаl еtməк оlаr кi, burаdа yа bir sufi təriqəti bаşçısı öz müridləri 

ilə yаşаmış və yахud dа bir zаhid - аbid оrаyа sığınаrаq tərкi-dünyа həyаt 

кеçirmişdir. 

 “Dəftər”də “Bu zаviyə İbаdullаnın ziyаrətgаhıdır” dеyə аnılаn 

İbаdullаnın şəxsiyyəti məlum deyildir. Görünür, İbаdullа zаviyənin işlərini 

idаrə еdən mücavir оlmuşdur. О, həmin zаviyədə yаşаmış və оnun idаrəsi, 

vəqfdən əldə olunan gəlirlərin, ziyarətə gələn zəvvаrlаrın gətirdiкləri nəzirlərin 

və s. hеsаblаnmаsı və xərclənməsi işləri  ilə məşğul оlmuşdur. Çünкi 

osmanlılar tərəfindən həyata кеçirilən siyаhıyа аlınmа zаmаnı vеrgi vеrəcəк 

insаnlаrın və оbyекtlərin sırаsınа sаlınmаsı və vəqf sözünün zaviyənin adı 

yazılan hissəyə çıxarılması göstərir кi, bu zаviyənin hər il müəyyən qədər 

gəlirləri оlmuşdur.  

Sоn vахtlаrаdəк bu zаviyənin yаnındа daşdan və bişmiş kərpicdən inşa 

edilmiş bir binаnın qаlıqlаrı qаlırdı. Binanın içərisində iki qəbir var idi. Orta 

əsrlər zamanı sufiliklə bağlı mərkəzlərin, o cümlədən xanəgah və zaviyələrin 

rəhbərlərinin vəfat etdikdən sonra öz xanəgahlarının yanında dəfn olunması 

adətinə söykənərək ehtimal etmək olar ki, bu qəbirlər burada fəaliyyət göstərən 

zaviyənin rəhbərlərinə məxsus olmuş, müridləri və yerli əhali tərəfindən 

ziyarət edilmişlər. Fikrimizcə, bu binа həm də zаviyənin mücаvirlərinin, о 

cümlədən İbаdullаnın yаşаdığı yеr оlmuşdur. Оsmаnlılаr burаdа оlduğu zаmаn 

zаviyənin idаrə işləri ilə İbаdullа məşğul оlduğundаn “Dəftər”də о, 

“İbаdullаnın ziyаrətgаhı” кimi qеyd оlunmuşdur. 

Kəndin Cilovxanlı məhəlləsində, Cəhri-Buzqov şose yolunun sol 

tərəfində yerli xarakterli kiçik bir ziyarətgah – pir də vardır. Vaxtilə böyük bir 

tut ağacından ibarət olan bu pirə gələnlər onu ziyarət edir, ağacın dibində şam 
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yandırırdılar. Son zamanlar həmin ağac quruyub məhv olsa da, orada 

kərpicdən kiçik bir tikili inşa etmişlər. Bu pirə məhdud çərçivədə olsa da əziz 

günlərdə ziyarətə gedənlər vardır.  

Kəndin ərazisində, müxtəlif yerlərdə və vaxtlarda altı məscid  inşa 

edilmişdir: Cilovxanlı məscidi, II Cilovxanlı məscidi, Salahlı məscidi, 

Heydərxanlı məscidi, Meydan məscidi (kənd məscidi də deyilir), Mir Kərim 

ağa məscidi. Sovet hakimiyyəti illərində baxımsız qalan məscidlərin dördü 

uçub dağılmış, anbar kimi istifadə olunan iki məscid (Meydan məscidi və 

Heydərxanlı məscidi) nisbətən salamat qalmışdır. Müstəqillik illərində bu 

məscidlərdən üçü (Cilovxanlı məscidi, Salahlı məscidi və Meydan məscidi)  

bərpa olunaraq əhalinin istifadəsinə verilmişdir. Cilovxanlı məscidi bərpa 

olunarkən onun üzərində iki kitabə qoyulmuşdur. Ərəb və latın əlifbası ilə 

yazılmış kitabələrdə məscidin XV əsrə aid olduğu, 1988-ci ildə əhalinin vəsaiti 

ilə bərpa olunması qeyd olunmuşdur.  

Kənddə beş qəbiristanlıq vardır: Kəndin mərkəzindəki qəbiristanlıq, 

Qoşa qəbiristanlıq, Cilovxanlı qəbiristanlığı, Cilovxanlı qəbiristanlığından  

təxminən 500 metr cənubda yerləşən qəbiristanlıq və Aşağı qəbiristanlıq 

(burada 1979-cu ildən dəfn mərasimləri keçirilir). Bu qəbiristanlıqlardan ən 

qədimi kəndin mərkəzində, 1 saylı məktəbə gedən yolun kənarında yerləşən 

qəbiristanlıqdır.  Bu  qəbiristanlıqda sarımtıl rəngli dağ daşından hazırlanmış 

10-a yaxın qoç və qoyun  heykəli var idi. Kənd əhalisi bu heykəllərə böyük 

inam bəsləyirdi. Hətta onlar bu heykəllərdən birini “Südlü nənə”, digərini 

“Güllü nənə” adlandırırdılar. Əhalinin fikrincə uşağı olmayan qadınlar 

sürünərək “Südlü nənə” adlı qoyun heykəlin qarnının altından keçsələr onların 

uşağı olar. Həmçinin əhali inanırdı ki, doğuşdan sonra südü olmayan qadınlar 

döşlərini həmin heykələ sürtsələr onların döşünə süd gələr. Xəstə, qorxmuş, 

zəif və cılız uşaqları isə “Güllü nənə” adlı qoyun heykəlinin qarnının altından 

keçirməklə onların sağalacağına, qorxudan qurtulacaqlarına, güclü və qüvvətli 

olacaqlarına inanırdılar. Həmin heykəllər bir neçə il bundan əvvəl  Naxçıvan 

şəhərində Ali Məclis Sədrinin Sərəncamı ilə yaradılmış Açıq Səma Altında 

Muzeyə gətirilmiş və orada nümayiş etdirilməkdədirlər.  

Qoç heykəllərinə inama muxtar republikanın digər yaşayış məskənlərin-

də də rast gəlinir. Məsələn, keçən yüzilliyin 20-ci illərində Naxçıvanda olan 

rus alimi V.Sısoyev yazır ki, Naxçıvan şəhərinin şərqində yerləşən qəbiristan-

lıqda bizə qırmızımtıl rəngli daşdan hazırlanmış  bir qoyun fiquru göstərdilər. 

Yerli əhali ona böyük ehtiramla yanaşır. Uşağı olmayan qadınlar belə hesab 

edirlər ki, sürünərək bu fiqurun qarninin altından keçsə, onun uşağı olacaqdır 

(14, s. 125). Topladığımız çöl materiallarına əsasən deyə bilərik ki, Ordubad 

rayonunun Aşağı Aza (indiki Azadkənd) kənd qəbiristanlığında olan iri ölçülü 

qoç heykəlinə də bu cür inam olmuşdur. Valideynləri xəstə uşaqları sağalması 

üçün, qorxmuş uşaqları qorxudan xilas olsun deyə, zəif, cılız uşaqları isə güclü 

olsun deyə həmin heykəlin qarnının altından o tərəf bu tərəfə keçirirdilər. 

Bununla da uşaq barədə niyyətlərinin yerinə yetəcəyinə inanırdılar.   

Qəbiristanlıqda  müsəlman epiqrafikasına aid abidələr vardır. Onların 

çoxu zaman keçdikcə təbii qüvvələrin təsirindən aşınaraq məhv olmuşdur. 
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Həmin abidələrdən başdaşı formatı bir xatirə abidəsi üzərində həkk olunan 

kitabəni vaxtilə AMEA-nın müxbir üzvü M. Nemət tədqiq və nəşr etdirmişdir. 

Qırmızımtıl rəngli daşdan hazırlanmış başdaşının üzərində beş sətirdə nəsx 

elementli süls xətti ilə həkk edilmiş kitabənin mətninin tərcüməsi belədir: 

“Qurani-Kərim, LV-26.  Mərhum, günahları bağışlanmış, alicənab, Allahın 

bağışlamasına ümid edən Molla Ağaverdinin vəfatı. 4 ramazan, 1241 ci ildə 

(miladi ilə, 12 aprel 1826-cı ildə) öldü” (12, s. 104). 

Göründüyü kimi, Cəhri kəndi çox böyük inkişaf yolu keçmiş, bölgənin 

inkişaf etmiş mərkəzlərindən biri olmuşdur. Məhz bu inkişafın nəticəsi olaraq 

Azərbaycanın sovetləşməsindən sonra, 1925-ci ildə aparılmış inzibati-ərazi 

bölgüsünə görə Cəhri 14 kəndi əhatə edən rayonun mərkəzi olmuşdur. Kəndin 

adı sovet hakimiyyəti illərində repressiyaya uğramış, Mir Cəfər Bağırovun 

şərəfinə “Bağırabad” adlandırılmışdır (3, s. 115).   

      Cəhri kəndinin əhalisi 10 fevral 1828-ci ildə Rusiya ilə İran arasında 

imzalanan Türkmənçay müqaviləsinin şərtlərinə əsasən bölgədə yerləşdirilən  

ermənilər tərəfindən XX əsrin əvvəllərində – 1905-1907-ci və 1918-1920-ci 

illərdə törədilmiş qırğınlara məruz qalmış, Naxçıvan ərazisinin erməni 

işğalından qorunmasında mühüm rol oynayan Araz-Türk Cumhuriyyətinin 

yaradılmasında əsas dayaq nöqtələrindən və strateji mərkəzlərdən biri 

olmuşdur (17).  
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РЕЗЮМЕ 

                                                ГАДЖИФАХРЕДДИН САФАРЛИ 

                                      СЕЛО ДЖАГРИ: ИСТОРИЯ, ПАМЯТНИКИ 

  В статье рассказывается об истории и памятниках самого крупного села 

Нахчыванской Автономной Республики - Джагри. Отмечается, что дошедшие до наших 

дней на территории села Джагри такие места поселения, как Ишыглар, Кендтепе, 

Мейдантепе, Гараджалар, Шахтахты и др., а также некрополи и связанный с суфизмом 

центр поклонения Исфандияр, свидетельствуют о древней истории села. Также в статье 

анализируются существующие мнения о названии местности Джагри и делается вывод, 

что название села, население которого в основном состояло из Кенгерлинцев, возникло 

в связи с обитавшими здесь тюркскими племенами. 

Ключевые слова: Нахчыван, Джагри, Ишыглар, Мейдантепе, кладбище, 

мечеть 

                                           

SUMMARY 

                                                   HAJIFAKHRADDIN SAFARLI 

                       THE VILLAGE OF JAHRI:HISTORY AND MONUMENTS 

The article deals with the history and territory of the village of Jahri, one of the 

largest villages in Nakhchivan Autonomous Republic. It is noted that Zaviye of İsfendiyar  as  

the center of sufism , the Ishiglar, Kendtepe, Meydantepe, Garacalar, Shakhtakhti and other 

settlements and necropolis, which has reached so far in the Jahri village has its ancient history. 

The article also analyzes the existing ideas about the meaning of the name of Jahri  comes 

from  people  which  consist  from Kangarli was related to the Turkish tribes settled here.  

Key words: Nakhchivan, Jahri,  Ishiglar, Meydantepe, cemetery, mosque 
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NAXÇIVAN BÖYÜK SINAQ İLLƏRİNDƏ 

 (1900-1920-ci illər) 
 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması Azərbaycanın siyasi tarixinin mühüm 

əhəmiyyətli hadisəsidir. Bunu nəzərə alan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 

cənab Vasif Talıbov 2019-cu il 21 yanvar tarixli Sərəncamı ilə “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı”nı təsdiq etmişdir. Məqalədə 

Naxçıvanın tarixi ilə bağlı  arxiv sənədlərinin dili ilə məlumat veriləcəkdir. Həmçinin çar-üsul 

idarəsinin zülmünə qarşı siyasi mübarizə üsullarından biri olan qaçaqçılıq haqqında, 

Naxçıvanda yaradılan “Hümmət” qrupunun fəaliyyəti, erməni daşnaqlarının təcavüzlərinə 

qarşı mübarizə haqqında geniş məlumat əks etdirilmişdir. Məqalədə XX əsrin əvvəllərində 

Naxçıvan zəhmətkeşlərinin vəziyyəti çarizmin üsul-idarəsinin zülmünə qarşı mübarizə, 1905-

1907-ci illər rus inqilabı bütün Azərbaycanda olduğu kimi Naxçıvanda da geniş xalq 

kütlələrini şüurlu inqilabi mübarizəyə qaldırması haqda məlumat verilir.  

Açar sözləri: Rusiya, inqilabi hərəkat, demokratik fikir, Naxçıvan qəzası, imperialist 

müharibəsi, Qafqaz canişinliyi, İrəvan quberniyası  
 

XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində bütün Rusiya imperiyası 

ucqarları kimi Naxçıvanda da zəhmətkeş kütlərin vəziyyəti həddindən artıq 

ağır idi. Onlar bir tərəfdən yerli xanların, bəylərin ruhanilərin, digər tərəfdən 

isə çarizmin və onun məmurlarının milli müstəmləkəçilik zülmünə məruz 

qalırdılar. Sənayesi, kənd təsərrüfatı, mədəniyyəti zəif inkişaf etsə də 

sakinlərinin dünyagörüşündə bir siyasi fəallıq var idi. İkiqat zülm-çarizmin və 

yerli xan-bəylərin zülmü altında əzilən xalq kütlələri həmişə əsarət buxovunu 

qırmağa can atırdı. 1905-1907-ci illər rus inqilabı bütün Azərbaycanda olduğu 

kimi Naxçıvanda da geniş xalq kütlələrini şüurlu inqilabi mübarizəyə qaldırdı. 

Bu da təsadüfü deyildi, çünki naxçıvanlı ziyalıların  bir çoxu Moskva, 

Peterburq kimi inqilab beşiklərində, eləcə də Avropanın inkişaf etmiş 

şəhərlərində  təhsil almış və Naxçıvana demokratik fikirlərlə, inqilabi əhval-

ruhiyyə ilə qayıtmışdılar. Buna nümunə Şahtaxtinski soyadını daşıyan İsa 

Soltanı, Məhəmməd ağanı, Əbülfət ağanı və onlarca başqalarını göstərmək 

olar. Peterburq Universitetində Rusiyanın ilk marksisti G.V.Plexanovla eyni 

vaxta oxumuş Əbülfət ağa Şahtaxtinski (1855-1913) inqilabi tələbə 

hərəkatında iştirakına görə Universitetdən xaric edilmişdir. Ə.Şahtaxtiniski 

sonralar Heydelberq Universitetində bakalavr dərəcəsini almışdır. Demokratik 

fikirli ziyalıların səpdikləri “toxum” münbit mühitdə cücərməyə bilməzdi. 

Çarizmin üsul-idarəsinin zülmünə qarşı mübarizə Naxçıvan qəzasında 

pərakəndə və müxtəlif formalarda özünü göstərirdi. 1905-1907-ci illər inqilabı 

isə  bu mübarizəni vahid axına yönəltdi və ona siyasi məzmun verdi. Naxçıvan  
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qəzasının Qaraçuq, Keçili, Külüs, Zeynəddin, Nehrəm, Yaycı kəndlərində və 

Naxçıvan şəhərində ipək fabrikinin fəhlələri iğtişaşlar qaldırır, kapitalist-

mülkədar istismarına qarşı çıxırdılar. Bunu həmin illərin mənzərəsini əks 

etdirən sənədlərdə daha aydın görmək olar. Bu sənədlərdən biri Naxçıvan 

şəhərinə yerli hakimiyyət orqanlarının sərəncamına göndərilmiş 8-ci Qafqaz 

atıcı batalyonu nizami hissənin komandirinin baş ştaba 1905-ci il iyulun 16- da 

göndərdiyi raportudur. Batalyon komandiri raportunda yazır: “Sizə bildirirəm 

ki, mənim komandir olduğum batalyon yerli hakimiyyətin tapşırığı ilə əhali 

arasında iğtişaşı yaratmaq üçün iyunun 17-də (1905-ci il. F.C) silah işlətmiş, 

nəticədə atıcı əsgər Mixail Rezniçenko yaralanmış, Zeynəddin kəndindən isə 

20 nəfər müsəlman öldürülmüşdür” (1, v. 34-43). 

Çar üsul-idarəsinin zülmünə qarşı siyasi mübarizə üsullarından biri də 

bu illərdəki qaçaqçılıq hərəkatı idi. Əvvəllər də Naxçıvanda  qaçaqlar 

olmuşdur. Lakin 1905-1907-ci illər birinci rus inqilabı dövründə qaçaqların 

sayı artmaqla yanaşı onların mübarizə meydanı, siyasi fəaliyyətləri də 

genişlənmişdir. Necə deyərlər qaçaqçılıq çar üsul-idarəsinə qarşı mübarizədə 

kəndli hərəkatının bir forması olmuşdur. 

Sənədlərdən məlum olur ki, qaçaqlar çar məmurlarını həmişə narahat 

etmiş, qorxuya salmışdır. Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzalarından İrəvan 

quberniya dəftərxanasına, Qafqaz canişinliyi dəftərxanasına göndərilmiş 

məlumatlar qaçaq hərəkatı haqqında geniş təsəvvür yaradır. 

İrəvan quberniya dəftərxanasına göndərilmiş bir məlumatda yazılır: 

“Kərbalayı Teymur Xudakərim oğlu 12 nəfərlik qaçaq dəstəsi ilə Keçili 

kəndinə (Şahbuz rayonu) Rəhim xan Naxçıvanskiyə qarşı vuruşur. Rəhim xan 

Naxçıvanskinin köməyinə güclü polis və kazak dəstəsi göndərilmişdir. 

Naxçıvana yerləşən kazak dəstəsinin köməyilə polislər qaçaq  dəstəsinin  

hərəkətini  izləməkdə davam edirlər. 1908-ci il oktyabrın 20-də Kərbalayı 

Teymurun dəstəsi Naxçıvan qəzasının Əbrəqunus kəndi ətrafında 

görüşmüşdür. Qaçaq dəstəsi yalnız Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz qəzalarında  

təqib edilir və onu məhv etmək üçün Maku İran qubernatoruna da tapşırıq 

verilməlidir” (2, v. 7-12). 

Uzun illər çar üsul-idarəsinə və xan-bəylərə qarşı mübarizə aparmış 

Kərbalayı Teymur Xudakərim oğlu və onun silahdaşı Heydər Pirkətanqulu 

oğlu Naxçıvan qəza rəisinin agentləri tərəfindən İranda öldürülür. 

Onların öldürülməsi ilə bağlı Naxçıvan polis idarəsinin 22 dekabr 

1908-ci ildə İrəvan quberniyasının xüsusi şöbəsinə göndərdiyi teleqramında 

yazılır: “Noyabrın 15-də göndərilmiş 1503 nömrəli teleqramınıza cavab olaraq 

bildirirəm ki, Naxçıvan qəza rəisinin, Kərbalayı Teymur Xudakərim oğlunun 

və Heydər Pirkətanqulu oğlunun İranda öldürülməsi haqqında verdiyi məlumat 

düzgün çıxmamışdır” (2, v. 10-23). 

Ümumiyyətlə, Şahbuz rayonunun Keçili kəndindən Kərbalayı Teymur, 

Külüsdən Heydər Pirkətanqulu oğlu, Ordubad rayonunun Tivi kəndindən 

Rəcəbli və Baxşəli, Dırnıns kəndindən Yunis və başqaları çar üsul-idarəsinə 

qarşı 8-10 il silahlı mübarizə aparmışdır. 

Bu illərdə demokratik hərəkatın başında Cəlil Məmmədquluzadə, 
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Məmməd Səid Ordubadi, Əliqulu Qəmküsar, Eynalı Sultanov kimi qabaqcıl 

ziyalılar dayanırdı. 1905-1907-ci illər inqilabının təsiri ilə naxçıvanlı 

demokratik inqilabçılar Mirzəlibəy Bektaşi, Nəsrulla Şeyxov, Heydər 

Məmmədov, Nəcəfqulu və Rzaqulu Nəcəfovlar, Məşədi Əhməd Əzimov və 

başqaları “Hümmət” təşkilatının Naxçıvan qrupunu təşkil etmişdilər.  

1905-ci il inqilabının təsiri altında siyasi mübarizə meydanına 

çıxanlardan biri “Hümmət”in mübariz başçılarından biri olan Mirzəlibəy 

Bəktaşidir. Qeyd etmək lazımdır ki, “Hümmət”in Naxçıvan qrupu bilavasitə 

“Hümmət”in Tiflis şöbəsi ilə əlaqəli şəkildə yaradılmışdır. Bu zaman Tiflisdə 

yaşayan bir qrup qabaqcıl və mütərəqqi fikirli naxçıvanlı “Hümmət”ə daxil 

olur və onun yarım şöbəsini Naxçıvanda yaratmaq təşəbbüsü qaldırırlar.  

Əldə olunan sənədlərdə göstərilir ki, Naxçıvan sosial-demokrat 

“Hümmət” qrupunun başında M.Bektaşi, N.Şeyxov, M.Bağırov, 

M.S.Ordubadi, N.Nəcəfov, M.B.Mirheydərzadə və başqaları dururdu. 

Mirzəlibəy Bektaşi “Hümmət”in  inqilabi komitəsini xəfiyyə təqiblərindən 

qorumaq məqsədilə Naxçıvan şəhərində “Ülfət” (dostluq) adı altında bir 

“çayxana” açır. Buna çayxana deyil, kulub desək daha doğrudur. Çünki buraya 

toplaşanlar “Hümmət” və “Mücahid” təşkilatlarına mənsub olub monarxiya 

əleyhinə təbliğat aparan inqilabçılar idilər (3, v. 78). Xəfiyyə agentlərinin 

məlumatı əsasında 1907-ci ilin axırlarında M.Bektaşinin “Ülfət” adlı 

çayxanasında axtarış aparan Naxçıvan qəza rəisi Sorakin Qars şəhərindən olan 

məşhur inqilabçı Abbas ağanı onunla bərabər Kərbalayı Məmməd ağanı, 

Heydər Məmmədovu, Nəcəfqulu Nəcəfovu həbsə alıb Naxçıvan ərazisindən 

sürgün edir, çayxana isə İrəvan qubernatorunun əmri ilə bağlanır. 

M.Bektaşi xəfiyyə-polis təqiblərindən qorxmur, gizli fəaliyyətini 

davam etdirirdi. Xəfiyyə agentlərinin məlumatı ilə 1910-cu ildə xəfiyyə 

rotmistri Burkoseli tərəfindən M.Bektaşi və M.Bağırovun  evlərində axtarış 

aparılır. Lakin polis idarəsini maraqlandıran sənəd ələ keçmir. Bundan sonra 

irtica güclənir, gizli təşkilat üzərində xəfiyyə polis nəzarəti daha da artır. 

Naxçıvanda fəhlə sinfi azlıq təşkil etsə də siyasi mübarizədə onlar daim 

ön sırada olmuşlar. Milli ucqar olmasına baxmayaraq burada da inqilabi 

ədəbiyyatlar geniş yayılır və təbliğ edilirdi. Bunu jandarm idarəsinin 20 aprel 

1909-cu ildə tərtib etdiyi Naxçıvan dəmiryol stansiyasında yaxalanmış 

Yelizavetpol şəhərinin sakini V.Osipovun müqəssirnamə aktından görmək 

olar. Aktda göstərilir ki, 1908-ci il dekabrın 24-də, gecə saat 2-də Zaqafqaziya 

dəmiryolu Naxçıvan stansiyasının rotmstri Stepan Kaçurin və unter zabit 

Nikifor Rekota stansiyasının perronunda Tiflisdən gələn sərnişin qatarını 

qarşılayan Məşədi Əhməd Əzimovdan şübhələnmişdir. Stansiyada çilingər 

işləyən M.Ə.Əzimov qatar dayanan kimi tələsik sonuncu vaqona çıxmışdır. 

Onun kimisə axtardığı aydın duyulurdu. Həmin vaxt ikinci dərəcəli vaqondan 

qoltuğunda düyünçə, əllərində isə iki çamadan  bir nəfər enmişdir. Məşədi 

Əhməd ona yaxınlaşıb salamlamış sonra yan-yana addımlamışlar. Həmin 

naməlum şəxs çamadanı  Məşədi Əhmədə vermişdir. Bu zaman N.Rekota 

naməlum adama yaxınlaşaraq düyünçədə nə olduğunu sormuş, o, cavab 

vermək istəmədikdə məcburən hər ikisini yaxalayıb jandarm otağına 
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gətirmişlər. Jandarm otağında aparılmış axtarış zamanı V.Osipovdan “Borba” 

proşurası və başqa partiya  ədəbiyyatı tapılmışdır. Hər ikisi həbs edilmişdir (4, 

v.1-17). 

Birinci dünya müharibəsi illərində Naxçıvan Qafqaz cəbhəsində 

fəaliyyət göstərən çar ordusunun arxası sayılırdı. Yüzlərlə əməkçi hərbi 

sursatın və məhsulun daşınmasına, sərhəddə hərbi istehkamların tikilməsinə 

cəlb olunmuşdu. Sənədlərdə imperialist müharibəsi ərəfəsində Naxçıvan 

qəzasının Qaraxanbəyli, Qaraçuq, Nehrəm, Zeynəddin, Orucquludizə, Keçili, 

Yaycı, Çeşməbasar, Şərur qəzasının Püsyan, Qarabağlar, Xok, Siyaqut, 

Ordubad qəzasının Tivi və sair kənd əhalisinin çıxışları vardır. Ziddiyyətlərin 

getdikcə genişlənməsi silahlı toqquşmalara çevrilir, onlara qarşı polis dəstələri 

göndərilirdi.  

“Hümmət”çilər kəndlilərin narazılığından istifadə edərək çar qoşun-

larının müharibədə məğlubiyyəti üçün əllərindən gələni əsirgəmirdilər. Onlar 

xalq kütlələri arasında təbliğat işi aparmaq üçün çayxanalardan geniş istifadə 

edirlər. Naxçıvan kəndlərində İran və Türkiyənin dayaq məntəqələri var idi. 

M.Bektaşinin başçılıq etdiyi gizli təşkilatın fəaliyyətindən heç bir nəticə çıxara 

bilməyən polis məmurları və xəfiyyə agentləri müxtəlif hiylələrə əl atırlar. Bu 

zaman N.Şeyxovu, M.S.Ordubadini və Mirzəlibəyin yaxın köməkçilərindən 

daha 9 nəfər həbs edilir. Onlar hərbi vaxtın qanununa görə Volqa boyuna-

Saritsına sürgün edilirlər. Bu vaxtdan etibarən Mirzəlibəyin çayxanasındakı 

danışıqlar ən məxfi qaydada aparılır. Xəfiyyə, polis təqibləri Mirzəlibəyin 

başçılıq etdiyi təşkilatın fəaliyyətini dayandıra bilmir. Çayxana pərdəsi altında  

müharibə əleyhinə aparılan iş yenidən xəfiyyə idarəsinin nəzərinə çatdırılır və 

təqib daha da güclənir. “Çayxana”dakı siyasi işlər barədə İrəvan quberniya 

xəfiyyə idarəsinin rəisi polkovnik Vasilyev tərəfindən Qafqaz canişinliyi 

dəftərxanasına göndərilən bir məlumatda göstərilir ki, “Dərnəyin üzvləri öz 

işlərini yalnız və ancaq şifahi aparır, bütün yazılar və məktublar qəti 

qadağandır. Bununla bərabər dərnəyin üzvləri daima bir-birilərini şərti 

işarələrlə tanıyırlar, çünki yazının tapılması üzündən onlar hərbi vaxtın qanunu 

ilə ciddi cəzalandırıla bilərlər” (4, v. 1-17). 

Naxçıvan “Hümmət” qrupunun gizli fəaliyyəti polis tərəfindən aşkara 

çıxarılır və Mirzəlibəy Bektaşi, Mirbağır Mirheydərzadə başda olmaqla 1916-

cı il dekabrın 19-da təşkilatın üzvlərindən 31 nəfəri həbs olunur. Aydın olur ki, 

Naxçıvanda Mirzəlibəyin başçılığı altında  yaradılan sosial-demokrat təşkilat 

təkcə şəhərlilərdən ibarət olmayıb ətraf kəndləri də əhatə edirdi. Mirzəlibəy 

Bektaşi ilə birlikdə siyasi məhbuslar sırasında Qaracuq kənd sakini Kərbalayı 

Ələkbər Baba oğlu, Cəhri kəndindən Məşədi Abbas Zal oğlu, Yaycı kəndindən 

Qasım Hacı Əli oğlu, Zeynəddin kəndindən Kərbalayı Qasım Hüseyn oğlu və 

başqalarının da adları vardır (5, v. 132-134). 

Naxçıvan “Hümmət” qrupunun həbs olunan üzvləri 1917-ci il fevral 

inqilabına kimi İrəvan quberniya həbsxanasında siyasi məhbus kimi 

saxlanılmışdır. Sonra Mirzəlibəy başda olmaqla “Hümmət” qrupunun üzvləri 

həbsdən azad olub Naxçıvana qayıdaraq öz işlərini davam etdirir, Naxçıvan 

qəza rəisi Mamulaşvilini və başqa polis başçılarını həbsə alırlar. Lakin 
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gücsüzlükdən yerli hakimiyyəti ələ ala bilmirlər.  

Mirzəlibəyin başçılıq etdiyi “Hümmət” qrupunun işi daşnaq ermənilə-

rin və ingilis-amerikan müdaxiləçilərinin Naxçıvanda olduğu dövrdə daha ağır 

olur. 

Beləliklə fevral inqilabı Naxçıvan zəhmətkeşlərinin iqtisadi-siyasi hə-

yatında əsaslı dönüş yarada bilmədi. İstismar, milli məhdudiyyət, siyasi 

özbaşınalıq qorunub saxlandı. Mövcud vəziyyətin öhdəsindən gələ bilməyən 

müvəkkillik 10 oktyabr 1917-ci ildə əlahiddə Qafqaz komitəsinin üzvü 

Çxenkiliyə belə bir teleqram göndərir: “Qəza son vaxtlar çox pisləşibdir. 

Hökumət olmadığına görə təşkilat dayanmışdır. Qəza komissarı istefaya çıxıb 

və azad olunmasını gözləyir. Mövcud icraiyyə komitələri fəaliyyətsiz dayan-

mış, istefa verənlər isə nə içdən çıxarılır, nə azad edilir, nə də istifadə 

olunurlar. Fəhlə və əsgər deputatı şuraları hərbi işə qarışır və çoxtərəfli 

hökumət yaradır (6, v. 18, v. 77). 

Müxtəlif partiyaya mənsub qruplar əhalini çaşdırır və onların arasında 

çıxışlar düzəldirlər. Demək olar ki, ölkədə hərc-mərclik hökm sürürdü. 

Araşdırılan sənədlərdən məlum olur ki, 1917-ci ildə çar hökuməti devrildikdən 

sonra Naxçıvan, Culfa şəhərlərində, eləcə də Şahtaxtı stansiyasında fəhlə, 

əsgər, kəndli vəkilləri sovetləri təşkil edilir. Şahtaxtı sovetinin rol və təsir 

dairəsi getdikcə artır və kəndli  kütlələrini də bürüyür. 

Naxçıvanın qabaqcıl ziyalılarından Əziz Şərifov (mərhum professor 

Əziz Şərif.) daxili hərcmərcliyə yol verməmək məqsədilə Naxçıvanın fəhlələ-

rindən, kustarlarından və yoxsul kəndlilərindən sovetə cəlb edərək qırmızı 

qvardiya təşkil edir. Bura Əziz Şərifov başda olmaqla 45 nəfər daxil olur. On-

lardan Kərbalayı Əli Talıb oğlu, Məşədi Məmmədəli Rəhimov, Əbdüləzim 

Rüstəmov, Əkbər Abbasov, Hüseyn Məşədi Salman oğlu, Abbasqulu Əli-

yarov, Əli Fətullayev, Heydər Novruzov, Abuzər İsayev, Məmməd Fərzəliyev 

və başqaları fəaliyyət göstərirlər. Naxçıvanda təşkil olunan Qırmızı qvardiyanı  

silahlandırmaq məqsədilə Sovetin İcraiyyə komitəsinin sədri Əziz Şərifov 10 

yanvar 1918-ci ildə Zaqafqaziya Komissarlığına göndərdiyi məktubunda 

yazırdı: “Naxçıvan qəzasında anarxiya gündən-günə deyil, saatdan-saata artır. 

Buna görə Naxçıvan şəhərində təşkil olunan Qırmızı Qvardiyanın 

silahlandırılması üçün yüzdən əksik olmayaraq  silah, mümkündürsə daha çox, 

45 tapança, 2 pulemyot Culfa silah anbarına verilməsinə sərəncam edilməlidir. 

Yoxsa Naxçıvan qəzasını anarxiyadan xilas etmək imkan xaricindədir” (7, v. 

21-22). Cavab alınmadığı üçün Əziz Şərifov 1 fevral 1918-ci ildə Zaqafqaziya 

Komissarlığına ikinci dəfə teleqram göndərir (7, v. 22).  

Mövcud vəziyyəti Zaqafqaziya Komissarlığına çatdırmaq məqsədilə 

sovetin sədri Əziz Şərifov Tiflisə getməyə məcbur olur. Daxili anarxiyanın 

güclənməsi üzündən Əziz Şərifov bir daha Naxçıvana qayıda bilmir. Yaranan 

vəziyyətdən istifadə edən erməni təcavüzkarları 1918-ci ilin yanvar ayından 

başlayaraq 1920-ci ilin axırlarına kimi Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz və Ordubad 

qəzalarına böyük ordu ilə hücumlar etmiş, əhalini qılıncdan keçirmiş, kəndləri 

qarət edərək yandırıb dağıtmışdır. Xüsusilə Andranik Ozanyanın başçılıq 

etdiyi erməni qoşunu Naxçıvan və Ordubad qəzalarında 50-dən artıq müsəl-
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man kəndlərini qarət edərək dağıtmışdır. Andranik Ozanyan Naxçıvandan baş-

layaraq Zəngəzur və Şuşayadək olan ərazini ələ keçirməyə çalışırdı. Andrani-

kin ilk həmləsi Araz kənarında yerləşən Yaycı, Aşağı Aza və Kərimqulu-Dizə 

kəndlərinə olmuşdur. 

Bu təcavüz haqqında 17 avqust 1918-ci il tarixli “Borba” qəzeti yazırdı: 

“Yaycı kəndi darmadağın edilib, əhalisi qılıncdan keçirilmişdir” (8. 17 avqust 

1918).Yaycı kənd əhalisini qılıncdan keçirən Andranik öz qoşunu ilə 1918-ci 

ilin iyun ayının axırlarında Naxçıvan qəzasında ən çox əhaliyə malik olan 

Nehrəm kəndini mühasirəyə almış, lakin  nehrəmlilər Hacı Mehdi və Kalba 

Muxtar Hacı Cəfərzadənin başçılığı ilə qanlı döyüşə girərək erməni 

quldurlarını kəndə buraxmamışdır.  

Türkiyənin XI ordusunun Naxçıvana gəliş ilə əlaqədar Andranik quldur 

dəstəsi ilə 1918-ci ilin iyul ayının 6-da Naxçıvan şəhərindən çəkilərək Sirab-

Qahab yolu ilə Zəngəzur qəzasına irəliləmişdir. Andranikin qoşunları 

Naxçıvandan qaçarkən Sirab, Qahab və Kərimqulu-dizə kəndlərinin əhalisini 

qırmış, canlarını qurtaranlar isə öz yurdlarından qaçaraq xilas olmuşlar. 

Türk ordusunun 1918-ci ilin noyabr ayına kimi Naxçıvanda olması 

müvəqqəti olaraq ermənilərin Naxçıvan qəzasına basqınlarını dayandırır. 

1918-ci ilin noyabr ayında türk qoşunları Qafqazdan, eləcə də Naxçıvan 

ərazisindən çəkilir. 

Türk qoşunlarının getməsindən az sonra general Doluxanovun 

komandanlığı ilə erməni daşnaq qoşunları Şərura, Gibbonun(Yapon) qoşunları 

Dərələyəzə və Nidjenin başçılıq etdiyi erməni daşnaqları isə Zəngəzura 

hücuma keçirlər. 1918-ci ilin şaxtalı dekabr günlərində Naxçıvan əhalisinin 

çox  hissəsi İrana qaçır. Bu zaman Naxçıvan qəzasının  Nehrəm, Cəhri, 

Qaraçuq, Zeynəddin, Ordubad qəzasının Dəstə, Vənənd kəndlərinin, Naxçıvan 

və Ordubad şəhərinin fəhlə və yoxsullarından ibarət  xalq dəstələri Şərurun 

köməyinə gedirlər və Doluxanovun erməni bandasını qovurlar. Lakin Şərur 

əhalisinin təhlükəsizliyi yenə də təmin edilmir. 22 dekabr 1918-ci ildə 

Ordubad qəza milli komitəsinin sədri Hidayət Seyidzadə Azərbaycan 

hökumətinə göndərdiyi məlumatında yazırdı: “Türklərin Qafqazdan, eləcə də 

Naxçıvan qəzasından gedişindən sonra ermənilər yenə də Zəngəzur qəzasına, 

Şərur qəzasına və İrəvan quberniyası müsəlmanlarına qarşı düşmənçiliyə 

başlayıblar. Onlar bizim kəndlərimizə təkrar basqınlar edirlər. Zəngəzur 

qəzasında 20-yə qədər kəndin əhalisi öz doğma yurdlarını tərk edib İrana, 

Qarabağa qaçmaqla xilas olublar”. 1919-cu ilin yanvar ayında general 

Doluxanovun komandanlıq etdiyi erməni qoşunları Şərur qəzasına yenidən 

hücum edirlər. 1918-ci ilin oktyabr ayında yaradılmış Araz-Türk Respublikası 

hökumətinə məlumat verilir və hökumət tərəfindən sərəncam verilir ki, erməni 

qoşunlarının qabağı alınsın. Həmçinin Şərur qəzasında “Qurd qapısı” adlanan 

yerə erməni qoşunlarının qabağını kəsmək üçün Kalbalı xan Naxçıvanskinin 

başçılığı ilə yerli müdafiə dəstələri göndərilir. Çox böyük qan töküləndən 

sonra Baş-Noraşendən yuxarıda Zeyvə kəndində erməni daşnakları məğlub 

olaraq geri çəkilirlər. Bu məğlubiyyətlərə baxmayaraq sənədlərdə göstərilir ki, 

ermənilərin 1919-cu ilin yanvar-mart aylarında Naxçıvan, Şərur və Ordubad 
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qəzalarına müxtəlif istiqamətlərdən hücumlar etmiş və böyük qırğınlar 

törətmişdir. Ermənilərin bu təcavüzkarlığı ilə bağlı Azərbaycan Demokratik 

Respublikasının Naxçıvandakı müvəkkili Səməd bəy Cəmiliski 20 mart 1919-

cu ildə Azərbaycan Xarici işlər Nazirliyinə göndərdiyi teleqramında yazırdı: 

“martın 19-da ermənilərin nizami qoşunları bizim üzərimizə üç tərəfdən çox 

güclü hücuma başlamışlar. Birinci Böyük Vedi, 2-ci Tivi kəndi və 3-cü 

Ordubad tərəfdən. Xahiş edirəm bu barədə vəziyyəti bizim hökumətimizə 

çardırasınız” (11, v. 49). Naxçıvanı “bitərəf zona” elan edib Ermənistanın 

hakimiyyətinə vermək məqsədilə Naxçıvana gələn ingilis imperialistləri öz 

hərbi hissələrini Noraşen, Şahtaxtı, Naxçıvan, Culfa dəmir yol stansiyalarında 

və Şərur Dərələyəz şose yolunda yerləşdirmişdilər. 1919-cu ilin may ayının 5-

də Naxçıvan şəhərinə gələn ingilis generalı Devi Naxçıvan və Şərur 

qəzalarında yaşayan müsəlmanları yığıb mitinq keçirir və bildirir ki, 

müsəlmanlar Ermənistan hökumətinin rəhbərliyinə tabe olmalıdır. General 

E.Devinin irəli sürdüyü bu təklifin hərtərəfli təhlilindən sonra şəhərin nüfuzlu 

adamlarından Hacı Həsənəli mitinqdə çıxış edib  demişdir: “Mən şəhər əhalisi 

adından deyirəm, biz daşnak hakimiyyətini qəbul etməyib, ona tabe 

olmayacayıq”. Naxçıvanda baş verən bu hadisələrlə bağlı Azərbaycan xarici 

işlər nazirliyi Azərbaycanın Ermənistandakı səlahiyyətli nümayəndəsi 

M.Təkinskiyə 17 iyun 1919-cu ildə göndərdiyi teleqramında yazırdı: 

Naxçıvan, Şərur, Vedibasar, Şahtaxtı və Ordubad rayonlarında mövcud 

vəziyyət  barədə təcili xəbər verin. Culfa kimin əlindədir?” (11, v. 56). 

Məlumdur ki, bu dövrdə Azərbaycan hökuməti Naxçıvana heç bir 

sahədə köməklik edə bilmirdi. Çünki yollar bağlanmış, əlaqələr kəsilmişdi. 21 

iyun 1919-cu ildə M.Təkinski Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə cavab 

teleqramında yazırdı: “Naxçıvan, Şərur, Vedibasar, Şahtaxtı rayonları erməni 

qoşunları, (ingilislərin köməyi F.C.) tərəfindən zəbt edilmiş və orada 

Ermənistan hökuməti yaradılmışdır. Naxçıvanın Milli Şurası məndən xahiş 

edir ki, ittifaq komandanlığına çatdırım ki, ingilis generalları Devi və 

Xatisovun vədlərinə baxmayaraq Ermənistan hökuməti burada yaşayan 

müsəlmanları talan edir, axtarış aparır və əllərinə nə keçir silah, mebel, digər 

taxta və başqa şeyləri daşıyıb aparırlar. Naxçıvan Milli Şurası xahiş edir ki, 

ittifaq komandanlığı bu qanunsuz hərəkətləri dayandırsın. Culfa Ermənilərin 

əlindədir. Siz Naxçıvan milli şurasının xahişini yerinə yetirməyi mümkün 

hesab edirsinizmi?. Ordubadlılar hələ erməniləri Ordubada buraxmamışlar” (7, 

v. 69). İngilislərin Naxçıvanda yaratdığı ingilis-daşnak hərbi hökuməti əhalinin 

milli mənliyini təhqir edir, bir çox demokratik fikirli adamları, hərbi rəisləri 

həbs edərək Aleksandropola (indiki Leninokan-F.C) və Sevana sürgünə 

göndərmiş və bir çoxunu mühakiməsiz cəzalandırmışlar. Azərbaycanın Xarici 

İşlər Naziri Mir Yusif Cəfərovun 8 iyul 1919-cu ildə Ermənistanda 

Azərbaycanın səlahiyyətli nümayəndəsi M.Təkiniskiyə göndərdiyi teleqrama 

bunu bir daha sübut edir. Həmin teleqramda yazılır: “Şərur-Naxçıvan tərəfdə 

ermənilər repressiyaya başlamış və kütləvi sürətdə həbslər etmişlər. Heç bir 

müqəssiri olmayan görkəmli şəxslərdən Mirzəli bəy Bektaşov, Əli Səbri 

Qasımovu, Hüseyn ağa Novruzovu, Cəfər bəy Erevanskini, Teymurhəsən 
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Kərimovu həbs edərək Naxçıvandan Aleksandropola aparmışlar. Hər iki xalqın 

mənafeyi naminə xahiş edirik günahsız şəxslərin azad olunması haqda tədbir 

görəsiniz”. İngilis-erməni daşnak təcavüzkarlarının etdikləri bu cinayətlərə 

qarşı 1919-cu ilin iyul ayının ortalarında Naxçıvan şəhərində və Şərur 

qəzasında üsyan qaldırılır. Üsyan demək olar ki, bütün Naxçıvan qəzasını 

bürüyür (8, v. 61). İngilislərin Naxçıvanda yaratdığı qubernator Varşamyan 

başda olmaqla daşnak hərbi hökuməti qovulur. Naxçıvan və Şərurda duran 

qarnizonlar pərakəndə surətdə Naxçıvanı tərk edib qaçır. 1919-cu ilin 

axırlarından 1920-ci ilin iyul ayına kimi demək olar ki, ermənilər hər ay 

Naxçıvan, Şərur və Ordubad qəzalarına hücum edirlər. 1920-ci ilin mart ayının 

21-də  on min nəfərdən ibarət  olan erməni daşnaqları Ordubad qəzasının  

Düyülün, Vənənd, Xanağa, Beksar, Ağrı, Dizə, Unus, Əylis, Kilit, Anabad, 

Gəncə və s. kəndlərinə hücum edərək qarət edib və Ordubad şəhərini mühasirə 

etmişdir. Bütün bunlara baxmayaraq 1920-ci ilin iyul ayının 28-də rus 

ordusunun Naxçıvana gəlməsi və avqust-sentyabr aylarında yaradılmış 

“Qırmızı tabor” və “Naxçıvan polkunun” apardığı mübarizə nəticəsində 1920-

ci il noyabrın axırlarında Naxçıvan, Şərur və Ordubad qəzaları erməni 

daşnaqlarından demək olar ki, tamamilə təmizlənir. Ümumiyyətlə 1918-1920-

ci illərdə ermənilərin Naxçıvan, Şərur və Ordubad qəzalarına hücumları  

müdafiəsiz dinc əhalini qırmaq məqsədi güdən fasiləsiz müharibə xarakteri 

almışdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ФАХРАДДИН ДЖАФАРОВ, НАДИР ГУСЕЙНБЕЙЛИ 

НАХЧЫВАН ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКИХ ИСПЫТАНИЙ 

В статье упоминается положение Нахчыванских рабочих в начале ХХ века, 

борьба с методологией царизма, русская революция 1905-1907 годов, а также весь 

Азербайджан в Нахчыване в сознательной революционной борьбе масс. В 1905-1907 

годах русская революция упоминалась в Нахчыване, как и во всем Азербайджане, в 

сознательной революционной борьбе больших масс и накоплении в них богатого 

опыта. В статье также освещается деятельность созданной в Нахчыване группировки 

Хуммат по борьбе с контрабандой, которая является одним из методов политической 

борьбы против тирании режима и борьбы против агрессии армянских кинжалов. В 

статье мы давали читателям информацию о политических событиях в Нахчыване на 

основе документов 1900-1920 годов в великий испытательный период Нахчывана. 

Ключевые слова:  Россия, революционные действия, демократическая мысль, 

Нахчыванская катастрофа, империалист война, кавказское правление, Иреванская 

губерния 
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SUMMARY 

FAKHRADDIN JAFAROV, NADIR HUSEYNBEYLI 

NAKHCHIVAN DURING THE GREAT TRIALS 

The article mentions the situation of Nakhchivan workers in the early twentieth 

century, the struggle against the tsarist’s methodology, the Russian revolution of 1905-1907, 

as well as in the whole of Azerbaijan, in Nakhchivan, in the conscious revolutionary struggle 

of the masses. In 1905-1907, the Russian revolution was mentioned in Nakhchivan, as well as 

in the whole of Azerbaijan, in the conscious revolutionary struggle of the large masses and 

gaining rich experience in them. The article also highlighted the activities of the Hummat 

group established in Nakhchivan on combating smuggling, which is one of the methods of 

political struggle against the tyranny of the regime, and the struggle against the aggression of 

the Armenian daggers. In the article, we gave information to readers about the political events 

in Nakhchivan based on the documents of 1900-1920 in the great trial period of Nakhchivan. 

Key words: Russia, revolutionary action, democratic thought, Nakhchivan accident, 

war, Caucasian rule, Iravan province 
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NAXÇIVANDA ŞƏHƏR ƏHALİSİNİN MƏRASİM YEMƏKLƏRİ 

(XIX-XXI əsr) 

 

Məqalədə milli dəyərlərimizin bir parçası olan mərasim yeməklərindən bəhs 

edilmişdir. Mərasim yeməkləri öz tərkibi, həcmi, hazırlanma qaydaları və zənginliyi ilə 

gündəlik yeməklərdən fərqlənir. Araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, mərasim 

yeməkləri əsasən insan həyatının üç əsas dönəmi olan doğum, evlilik və ölümlə bağlı olan 

yeməkləri təşkil edir. Məqalədə eyni zamanda şəhər və kənd əhalsinin yeməklərinin fərqli 

xüsusiyyətləri də ortaya qoyulmuşdur. Tədqiqat nəticəsində Azərbaycan mətbəxinin qonşu 

Qafqaz və Yaxın Şərq xalqlarının ənənəvi yeməkləri ilə bir sıra oxşar və fərqli cəhətlərə malik 

olduğu ortaya çıxmışdır. 

Açar sözlər: mərasim, yemək, şəhər, un, ət 
 

Bütün insanların yaşamaq üçün yemək yemələri, qidalanmaları lazımdır. 

Ancaq bir insanın nə yediyi, necə yediyi onun yaşadığı ərazi ilə, bir sözlə təbii-

coğrafi şəraitlə və onun mədəniyyəti ilə bağlıdır. Zaman-zaman insanların 

qidalanmasında, yeməklərin hazırlanmasında coğrafi şəraitlə bərabər dini 

amillər də müəyyən rol oynamışdır. Adi gündəlik yeməklərlə bərabər mərasim 

yeməklərinin də hazırlanmasında bu amillər mühüm rol oynamışdır. 

Naxçıvanda ailə məişət mərasimlərində əsasən özəl, xüsusi, kaloriliyi 

çox olan yeməklər hazırlanırdı və bu gün də hazırlanmaqdadır. Gündəlik 

yeməklərdən öz tərkibi, həcmi, hazırlanma qaydaları və zənginliyi ilə seçilən 

mərasim yeməkləri zaman-zaman xalqın əməli bilikləri, zövqü, təsərrüfat 

məşğuliyyəti və mərasimlərin təyinatından asılı olaraq yaranmışdır. Mərasim 

yeməkləri “üz ağardan xeyir-şər yeməkləri” kimi hazırlanma texnologiyası, 

həcmi və tərkibinin kaloriliyinə görə gündəlik yeməklərdən fərqlənirdi (1, s. 

232).  

Mərasim yeməklərini aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik. 

1.Doğumla bağlı mərasim yeməkləri. 2. Toyla bağlı mərasim yeməkləri. 

3. Yasla bağlı mərasim yeməkləri 4. Bayramlarla bağlı yeməklər. 5. Bəzi özəl 

günlər ilə bağlı mərasim yeməkləri. 

İnsan həyatının başlıca üç önəmli dönəmləri var ki, bunlar keçiş dönəm-

ləri adlanır. Bunlar doğum, ailə qurma (evlənmə) və ölümdür. Bu dönəmlər 

zamanı müəyyən ayin və mərasim təşkil edilir ki,o ayin və mərasimə uyğun 

olaraq da yeməklər hazırlanır. Belə günlərdə yemək bişirəcək insan bu sahədə 

xüsusi səriştəli adamlar seçilərdi. Belə insanlar xüsusən qadınlardan ibarət 

olardı. Ancaq sonrakı dövrlərdə az da olsa əsasən, toy və yas mərasimlərində 

bu işləri kişilər də görərdi. Mərasim yeməklərini aşbazlar bişirirdi, və yaxud 

yemək bişirəni aşbaz adlandırırlar (1, s. 234). 
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 05.12.2019, qəbul edilib: 20.12.2019 
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Doğumla bağlı mərasim yeməkləri 

Bu yeməklərə xalq arasında zahı yeməkləri də deyilir. Belə yeməklərdən 

zirətovu, quymağı, tərəyi, çilovu, ballı qayqanağı, Ordubad qayqanağı və s. 

qeyd edə bilərik. Demək olar ki, bəhs olunan bu yeməklər un, yağ, bal, 

yumurta, şəkər tozundan  hazırlanır. Bu cür yeyəcəkləri zahıya qüvvət versin 

deyə yedirdərdilər. Həmçinin  belə qidalar energi deposu olaraq bilinməkdədir. 

Bu yemək  gəlinin ya anası ya da qaynanası təfəfindən hazırlanardı. Quymaqla 

bağlı bir məsələni qeyd edim ki, Azərbaycanın Qəbələ bölgəsində “Quymaq 

qonaqlığı” adlı qonaqlıq keçirilir. “Quymaq qonaqlığı”na gələnlər adət üzrə 

təzə gəlinə və ya yeni doğulmuş uşağa hədiyyə gətirirlər. Bundan əlavə ev 

yiyəsi quymaq qazmağından qohum və qonşulara pay verər (5, s.110). 

Mərasim yeməyi kimi nəzərdə tutulan, Naxçıvan bölgəsi üçün xarakterik 

olan və quymaq kimi bişirilən yeməklərdən biri də zirətovdur. Dağlar 

Məmmədov yazır ki, zirətov yeməyi naxçıvanlılara məxsus olan ənənəvi 

yeməklərdəndir. Zirətov quymaqdan fərqli olaraq düyü unundan hazırlanır. 

Çox yağlı və qüvvətli-nişastalı yemək olan zirətov, bir qayda olaraq, ərə gedən 

qıza duvaq günü, doğuşdan sonra isə gəlinə verilirdi. Ətirli və dadlı olması 

üçün onun tərkibinə zəfəran və sarıkök də qatırdılar (6, s. 235). Bəhs edilən 

yeməklərdən biri də tərəkdir. Başqa zahı yeməklərdən fərqli olaraq tərəyə 

doşab da əlavə edilir. 

Doğumla bağlı mərasim yeməklərindən olan Ordubad qayqanağı haqqın-

da isə onu qeyd edə bilərik ki, bu yemək növü yalnız Ordubad bölgəsinə 

məxsusdur. Hazırlanma qaydası isə belədir. 10-12 ədəd yumurta ağaranadək 

çalınır, üzərinə azacıq duz, 1 çay qaşığı un əlavə edilir və yenidən qarışdırılır 

(çalınır). Vam odun üstünə orta ölçüdə qazanda əridilmiş yağ dağ olunmağa 

qoyulur və sonra onun yarısı ayrılaraq başqa bir kiçik qazana vam odun üstünə, 

isti qalmağı üçün qoyulur. Əsas qazanda yağ dağ olunca yumurta oxlovla 

qarışdırılaraq üzərinə əlavə edilir. Yağ əlavə edildikcə qayğanaq şişir və qıza-

rır. Sonra onu tərs üzünə çevirərək prosedur təkrar olunur. Qayqanaq bişdikdən 

və soyuduqdan sonra üzərinə şərbət əlavə olunur. Şərbətin hazırlanmasına 

gəldikdə isə suyun üzərinə sarı gül əlavə olunur. Su sarı rəng aldıqdan sonra 

süzülür, balın və ya şəkərin üzərinə əlavə edilir, qatılaşanacan qaynadılır, 

soyudulur.  

Ordubad şəhərindən topladığımız çöl-etnoqrafik materiallara görə uzaq 

yerdən ev yiyəsinin qonaqları gələrsə onlara da Ordubad qayqanağı bişirərlər. 

Bu da onu göstərir ki, Ordubad qayqanağı təkcə doğumla bağlı yeməklər 

sırasına daxil deyil. Günümüzdə Ordubad qayqanağı sifariş əsasında hazırlayıb 

satışa da çıxarılır. 

Bir məsələni də vurğulamaq istərdik ki, artıq bu yeməkləri bəzi 

qaynanalar ya hazırlaya bilmir ya da gəlinlər yemək istəmirlər. 

Toy yeməkləri 

Toy mərasimi yeməklərindən söz açmamışdan öncə toya qədər icra 

olunan mərasimlər də vardır ki, burda da müəyyən yemək hazırlanıb və bu gün 

də hazırlanmaqdadır. Bu mərasim yeməkləri toy yeməklərindən heç də geri 

qalmırdı, demək olar ki, həmən-həmən süfrələr çeşidliyinə görə eyni olurdu. 
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Belə mərasimlərdən biri də nişan mərasimidir. Nişanla bağlı bayatılarda belə 

bir deyim vardır:  

Bizdə olan gözəllər   

          Bağ-bağçanı bəzərlər; 

Nişan günü süfrəyə   

                          Şirin, şərbət düzərlər (2, s. 118). 

 

Tatarlarda nişan mərasimi zamanı günortaya yaxın süfrə açılır. “Kartlar 

aşı” deyilən bu süfrəyə bir qayda olaraq yaşlılar dəvət edilir (9, s. 1350). 

 XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərindən başlayaraq toy mərasimi 

başalmazdan bir gün öncə şəhər yerlərində “xınayaxdı” mərasimi keçirirlər. Bu 

mərasimə “ciyərqapma” da deyərlər. Bu zaman iri bir heyvanın (mal) içalatını 

(ciyərlər, ürək, böyrəklər) kartof ilə qızardıb, içərisinə həm dadına, həm də 

görüntüsü yaxşı olsun deyə sarı-qırmızı rəngli bibər vurarlar. Hazırlanan 

yeməyə ciyər deyərlər. Hazırlanan yeməyi həmin gün gələn qonaqlara verərlər. 

“Ciyərqapma”ya bəzi qonaqları çağırarlar. Toyla bağlı yeməklərdən bəhs 

edərkən xaş (kəllə-paça) adlı yeməyi də xüsusilə qeyd edə bilərik. Bu yeməyə 

bəzi insanları dəvət edirlər. Bəziləri isə yaxınlar, qohumlar, qonşular bir sözlə 

bu yeməkdən yemək istəyənləri dəvət etmədən özləri gələr. Bu yemək bir 

qayda olaraq səhər-tezdən verilər.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında şəhər əhalisindən topladığımız etno-

qrafik çöl materiallarına görə toy mərasimi zamanı toya gələnlərə əvvəlki 

dövrlərdə müəyyən aşlar: yarmaaşı, şiləaşı, südaşı verilərdi. Bu cür yeməklər 

XX əsrin ortalarına qədər toy mərasimi zamanı verilən yeməklər siyahısına 

daxil olmuşdur. Sonrakı dövrlərdə insanların maddi vəziyyəti yaxşılaşdıqca 

toylarda ət yeməyi (sovuz) xüsusi yer tutmağa başlamışdı. Sovuz adı ilə 

bilinən yemək toy mərasiminin əsas yeməklərindən birini təşkil etmiş və bu 

gün də təşkil etməkdədir. Məlumat toplayarkən məlumatçımız qeyd etdi ki, 

əvvəlki dövrlərdə toyda bir tikə ət, bir-iki tikə kartof qoyardılar, bu da oldu 

sovuz. Müasir dövrlərdə belə yeməkləri pencərsiz, ədviyyatsız təsəvvür etmək 

olmaz.  

Toyun olmazsa olmaz yeməklərindən biri də dolma idi. XX əsrin sonla-

rına qədər istər şəhər, istərsə də kənd toylarında dolma (yarpaq və kələm) 

verərdilər. Qonşular, qohumlar (qadınlar) yığışıb ilk öncə dolmanın “içini” 

hazırlayardılar. Dolmanın “içini” hazırlamaq üçün kəsilmiş heyvanın münasib 

yerlərindən dolmalıq üçün ət seçərdilər və ətin içinə quyruq vurardılar. Sonra 

bu əti, ət maşınından keçirərdilər. Buna ətin çəkilməsi deyilərdi. Bu işi, yəni 

ətin çəkilməsini qadın və kişilər bir yerdə görərdilər. Qohum, qonşular (qadın-

lar) yığışıb toy gecəsi dolmanı bükərdilər ki, sabaha hazır olsun. XXI əsrin 

əvvəllərində bu yemək xüsusilə, şəhərlərdə şadlıq saraylarında verilən yemək-

lər içərisində öz yerini itirmişdir. Demək olar ki, artıq toylarda dolma yeməyi 

verilmir. 

Toy yeməkləri sırasına polov (aş) da daxildir. Toy mərasimi zamanı bişi-

rilən plov bir çox hallarda qazmaqlı olardı. Qazmaq yağ “dağ” olandan sonra 

qazanın altına qoyulan lavaşa deyilir ki, üzərinə düyü tökülür. Bir məsələni 

http://azkurs.org/tibbur-resul-peygember-tebabeti.html
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vurğulayaq ki, kənd yerlərində toy mərasimi zamanı plov verilməzdi və bu gün 

də verilmir. Şəhər yerlərində xüsusən şadlıq saraylarında günümüzdə plov 

verilir. Bu plova şirin plov deyərlər.  Xalq arasında plov yeməklərin şahı hesab 

edilir. Plovun əsas hissəsi düyüdür. Plovun “qarası” isə növbənöv olur və 

qoyun, mal, toyuq ətindən, çərəzdən (qoz, fındıq, şabalıd), meyvə qurularından 

(ərik, gavalı, alça və s.), göyərtilərdən və digər ərzaq məhsullarından istifadə 

etməklə hazırlanır. Onu da qeyd edək ki, toylarımızada polov süfrəyə çox gec 

gətirildiyindən demək olar ki, az bir insan ondan istifadə edir.  

Plovla bağlı bir məsələni vurğulamaq istərdik ki, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında son dövrdə “Plov” festivalı keçirilir. “Plov” festivalı 

çərçivəsində “Ən yaxşı plov” nominasiyası üzrə müsabiqə təşkil edilir. 

Ənənəvi olaraq müsabiqədə qalib gələnlərə mükafatlar təqdim olunur. 

Əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq XXI əsrin əvvəllərindən başlayaraq toy 

yeməklərinin tərkibinə kolbasaların “soyuq yemək” adı ilə süfrəyə daxil olması 

geniş vüsət aldı. Bundan əlavə toy yeməkləri sırasına xüsusi salatlar: paytaxt 

(stoliçniy), nar, pazı, şuba və s.daxildir. Toy yeməkləri süfrəsinə zeytun, kərə, 

kürü (kürü bəzi hallarda olur) və s. daxildir. XXI əsrdə şadlıq saraylarında toy 

yeməklərinin tərkibinə kabablar (lülə, tikə, toyuq) daxil olmuş və xüsusi 

yerlərdən birini tutmağa başlamışdır.  

Yas mərasi ilə bağlı yeməklər. 
Yasla bağlı yeməklərin hazırlanmasına mərhum dünyasını dəyişən kimi 

başlayırlar. Bu hazırlanan yeməklərin ümumi adı “ehsan” olaraq 

bilinməkdədir. Tədqiqatçılar yazırlar ki, ölən adamın dəfn edilməsindən sonra 

yemək vermə adəti ən əski türk adətlərindən biridir. Topladığımız etnoqrafik 

çöl materiallarına görə Naxçıvanda bu işə qonşular xüsusən cəlb olunur. İlk 

öncə əsasən halva hazırlanardı. Qəbr qazanlara, mərhumun evinə dəfndən 

sonra gələnlərə halva ilə çay verərdilər. Halva mərhumun 3 və 7 də verilirdi. 

Günümüzdə halva sadəcə 3-ü verilir. Bundan əlavə ehsan deyib halva 

paylamaq adəti də mövcuddur. Topladığımız etnoqrafik materiallara görə 

məlumatçımız qeyd edir ki, anam qazandakı halvanın bir hissəsini pay-pay 

lavaşın arasına büküb bir neçə evə – qohum-qonşuya göndərərdi. Biz uşaqlarda 

onu həvəslə qohum-qonşulara paylayardıq. D.Məmmədov yazır ki, halvanın 

çörəyin arasına qoyub paylanılması pay ülüş (ürüş) adlanır (6, s. 97). 

Günümüzdə halvanı lavaşın arasına qoymaq adəti artıq aradan çıxmışdır. İndi 

halvanı boşqablara qoyub qonşulara paylayırlar. Ordubad şəhərində halvanı 

kiçik lavaşların arasına qoyub (dürmək şəkilində büküb) yasa gələnlərin 

qabağına qoyurlar. 

Yasla bağlı yeməklərdən bəhs edərkən aşı (plovu) xüsusən qeyd etmək 

lazımdır. Plov bişirilərkən onun üçün “üz-göz”də edərlər. Demək olar ki, 

plovdan bütün mərasimlər zamanı istifadə edilir. Bir məsələni vurğulamaq 

istərdik ki, toy, bayram mərasimləri zamanı hazırlanan plov daha çox şirin, yas 

mərasimi zamanı hazırlanan plov isə sulu plov olur. Anadolu türklərində “ölü 

aşı” deyilən yemək hazırlayıb yasa gələnlərə vermək adəti mövcuddur (9, s. 

1352). “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında aş həm də ehsan kimi qeyd 
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edilmişdir. Buna misal olaraq “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu 

boy”una nəzər salaq. Uruz atasına demişdir:  

 Anam məni özü üçün dərd etməsin!.. 

            Üç ayda gəlməsəm. O vaxt bilsin ölmüşəm. 

               Ayğır atımı kəsdirib, aşımı versin! (4, s. 173). 

Araşdırmalardan, toplanmış materiallardan aydın olur ki, günümüzdə 

Azərbaycanın demək olar ki,  həmən-həmən hər bölgəsində mərhuma, 

dünyasını dəyişən insana ehsan verərlər. Ancaq burada diqqəti çəkən məqam 

veriləcək ehsanın at əti ilə hazırlanmasıdır. Bu Azərbaycan xalqı üçün 

xarakterik xüsusiyyət deyildir. Atın kəsilməsi, onun ətinin yeyilməsi Orta 

Asiyada yaşayan türk xalqları üçün xarakterikdir. 

 XIX əsrdə yasa gələnlərə şiləaşı, südaşı, yarmaaşı bişirib verərdilər. 

Bundan əlavə qohumlar, qonşular birləşib yas evinə kömək olsun deyə yemək 

bişirib gətirərdilər. Bu adətə daha çox kənd yerlərində rast gəlinir. Buna 

“çölmək gətirmə” adəti deyilir. Belə adətlərdən birinə tatar türklərində rast 

gəlirik. Tatar türklərində mövcud olan adətə görə cənazənin çıxdığı evdə üç 

gün yemək bişirilməz, süfrə açılmaz. Ev sahibini növbə ilə qonşular 

yedirərdilər. Dəfndən üç gün keçdikdən sonra ev sahibi evinə bir-neçə nəfər 

dəvət edər, Qurandan ayələr oxutdurub yemək verərdi (9, s.1351). 

Naxçıvan diyarından fərqli olaraq Azərbaycanın digər bölgələrində, 

xüsusən Bakı şəhərində günümüzdə yas mərasimi zamanı süfrəyə cürbəcür 

nemətlər qoyurlar. Demək olar ki, süfrəyə düzülən yeməklərə görə yas 

mərasimi toy mərasimindən heç də fərqlənmir. Tahir Əmiraslanov bildirir ki, 

çox təəssüf ki, bizdə yas yerlərində paxlava verməyə başlayıblar. Bu qətiyyən 

olmaz. Yas yerində yuxaya bükülmüş halva vermək lazımdır. Bu, insanın 

fiqurudur. Yuxanın içindəki halva rəmzi mənada torpaq deməkdir. Eyni 

zamanda halva ilə çörək mənfi emosiyalardan yaranan stressi aradan qaldırır, 

bədənə qüvvət verir. Məhəbbət və yas şirniyyatları ayrıdır. Paxlava qadınlıq, 

doğum simvoludur (11). 

Etnoqrafik materiallardan aydın olur ki, Naxçıvan bölgəsi də bura daxil 

olmaqla Azərbaycanın əksər bölgələrində hələ ili tamam olmamış mərhuma 

Novruz, Qurban, Orucluq bayramları ərəfəsində “qara bayram” verilirdi. Bu 

mərasimə toplaşanlar üçün halva, plov və digər ətli xörəklər verirdilər (1, s. 

193).  

Diş hədiyi. 

Uşağın ilk dişi çıxan zamanı məhəlli xarekterli bir mərasim təşkil edilir. 

Bu zaman hədik bişirib qohum qonşulara paylamaq adəti mövcuddur. Hədik 

hazırlamaqda məqsəd dişin rahat şəkildə çıxmasıdır. İnanca görə diş hədiyi 

hazırlansa uşağın dişi rahat çıxar. Hədik yeyən insanlar hədik yediyi qabın 

içinə müəyyən miqdarda pul qoyardı. Hədik bir qayda olaraq buğdadan 

hazırlanır. Hədiyin bişirilməsində yeddi növ paxlalı və dənli bitkidən (buğda, 

qarğıdalı, lobya, mərci, noxud və s.) istifadə edilir. Bunların bişmə müddətləri 

müxtəlif olduğuna görə ayrı-ayrılıqda bişirilir. Hədik həm suda, həm də süddə 

bişirilir. Bişirilməzdən bir gün əvvəl bütün bu ərzaqlar suda isladılır. İslanmış 

dənlər çırtlamağa başlayır və insanlar inanırlar ki, bu dənlər çırtladığı kimi, 
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uşağın dişinin yeri də çırtlayacaq və diş uşağa əziyyət vermədən çıxacaqdır. 

Hədiyin bir hissəsi nimçələrdə qohum-qonşulara paylanır, xeyir-duaları alınır. 

Qaydaya görə hədik qabı boş qaytarılmaz, içinə hədiyyə və ya şirniyyat 

qoyulur. Hədikdən bir pay isə quşlar üçün ayrılır və bu bayatı deyilir: 

                                        Günlər ötsün ay olsun, 

                                        Dişləri havay olsun. 

  Balamın hədik payından, 

                                       Quşlara da pay olsun. 

 Bu adətin mifoloji kökləri vardır. Ehtimal ki, azərbaycanlılar arasında 

Umay ilahəsinin zoomorfik (quş şəklində) təsviri hədiyin quşlara atılmasına – 

yəni Umay ilahəsinə qurban, yaxud pay verilməsinə səbəb olur (3, s. 75). 

Yarıbişmiş məmulatlar Anadolu bölgəsində şəhər mədəniyyətinin hakim 

olduğu bölgələrdə diş hədiyyi törənində uşaq bir sini qabın içində oturdulur və 

ətrafına qələm, qayçı, qızıl, Quran, kitab və. s. qoyulur. Sonra uşağın bunlar-

dan birisini seçməsini gözləyirlər. Uşaq bunlardan hansına əl atarsa, onun 

gələcək işinin (məsləyinin) nə olacağı barədə fikir yürüdülür (10, s. 252).  

Bayramlarla bağlı yeməklər.  

Ramazan və Qurban bayramları İslam dini ilə bağlı olduğu üçün sovet 

hakimiyyəti dövründə bu bayramların keçrilməsinə icazə verilmirdi. 

Müstəqillik əldə etdikdən sonra bu bayramların keçirilməsi dövlət siyasəti 

səviyyəsinə qədər qaldırıldı. İslam dini Naxçıvan mətbəxinə çox böyük təsir 

göstərmişdir. Araşdırmalara görə dinin mətbəxə təsiri müasir dövrdə təbii-

coğrafi şəraitin və iqlim şərtlərinin önünə keçmişdir. Belə ki, bütün 

Azərbaycanda olduğu kimi, Naxçıvan mətbəxində də donuz ətindən istifadə 

olunmamış, əhali donuz saxlamamış və yerli bazarda donuz əti satılmamışdır.  

Qurban bayramında bir qayda olaraq ətdən hazırlanan yeməklər olur. 

Xalq arasında olan inanca görə bu gün hər kəsin evində “qurban əti” bişməli-

dir. O, ətin qoxusu evə yayılmalıdır. Buna görədə həmin Qurban bayramı günü 

demək olar ki, hər kəsin evində ət xörəkləri bişirilir. Ramazan bayramına 

gəldikdə isə bu bayrama xas olan özəl bir yemək olmasa da insanlar çalışarlar 

ki, həmin gün yüksək kalorili yeməklər hazırlasınlar. 

Novruz bayramında da müxtəlif cür yeməklər bişirilir. Hətta Ordubad 

şəhərində Novruz bayramından öncə keçrilən çərşənbəyə “yeddi ləvin” deyilir. 

Yəni həmin gün süfrəyə yeddi cürə nemət verilir. Bu da onu göstərir ki, həmin 

günün süfrəsi çox rəngarəng olur. Bu bayramda da süfrənin olmazsa olmazı 

polovdur. Sonra əlavə ət yeməkləri də hazırlanır ki, bunlardan dolmanı, küftəni 

xüsusilə qeyd edə bilərik. Dolma kələm, yarpaq və  badımcandan, pomidordan, 

bibərdən (üç bacı dolması A.O.) hazırlanır. Həmin gün hazırlanan dolmanın 

içinə bir qayda olaraq ət qoyulur. Novruz bayramı ilə bağlı hazırlanan 

yeməklərdən biri də səməni havlasıdır. Dini inanca görə səməni hər ocaqda 

göyərməz. Səməni halvasının qazanı içki içilməyən, halal ailənin ocağında 

asılmalıdır. Bununla bağlı məlumatçı qeyd edir: “Fevralın ortasında anam bir 

xeyli buğdanı dəyirmanlıq edib yudu, tər-təmiz yuduğu taxtanın üstünə yayıb 

pəncərələrin qabağına qoyaraq üstünə təmiz tənzif sərdi. Hər gün tənzifin 

üstündən su çilədi. Martın əvvəlinə qədər buğda çırtıb göyərdi. Bu işdə anamın 



 

 

 

 “NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ                                                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

152 

şəriki və köməkçisi olan 4-5 arvad göyərmiş buğdalar çox yaşıllaşmamış onu 

taxta ləyəndə və həvəngdəstədə yaxşıca əzib suyunu çıxardılar. Həmin suyu 

bez torbadan süzüb, bir az su ilə qarışdırıb un qataraq duru horra eləyəndən 

sonra təndirin üstündə qaynatmağa başladılar. Bu horra müntəzəm olaraq 

gərək taxta qaşıqla qarışdırılır ki, dibi yanmasın, qatılaşıb qırmızı rəng alanda 

səməni halvasının qazanını yerə düşürdülər”. Beləliklə səməni halvası hazır 

olardı. Bir məsəli vurğulayım ki, səməni halvasını hər ailə hazırlamırdı (7). 

Beləliklə, bayram və mərasim yeməklərinin geniş çeşidi hazırlanma 

qaydaları, təyinatı, bu sahədə qazanılmış böyük əməli vərdişlər xalqımızın qida 

mədəniyyətinin zənginliyini təsdiq edir. Azərbaycanlıların ənənəvi yeməkləri 

qida tərkibinin müxtəlif olmasına, yüksək kaloriliyinə, ləziz tamına görə 

seçilir. Azərbaycan mətbəxi qonşu Qafqaz və Yaxın Şərq xalqlarının ənənəvi 

yeməkləri ilə bir sıra oxşar və ortaq cəhətlərə malikdir. Şişlik, bozbaş, halva, 

dolma, plov, çığırtma, qovurma, xəngəl, əriştəli aş, şorba, basdırma və s. Eyni 

coğrafi bölgənin xalqlarının bir çoxunun müştərək yeməkləri sırasına daxil 

olmaqla, onların aralarında qədim zamanlardan mövcud olmuş mədəni-tarixi 

əlaqələri əks etdirir. Digər tərəfdən, Azərbaycan xalqının etnik özəyinin 

formalaşmasında türkdilli tayfaların həlledici rol oynaması faktı onun mətbəx 

mədəniyyətinə az təsir göstərməmişdir. Bu səbəbdən də, Azərbaycanın ənənəvi 

yeməkləri digər türkdilli xalqların - tatar, qazax, özbək, qırğız, türkmən, uyğur, 

osmanlı türklərinin yemək və içkiləri ilə bir sıra ortaq tipoloji və terminoloji 

oxşarlığa malikdir. Azərbaycan mətbəxi, habelə tarixən qonşu irandilli 

xalqların mətbəxi ilə üzvi surətdə bağlı olmuşdur. Bu yaxınlıq həmin xalqların 

tarixi əlaqələrindən, ilk növbədə isə, onların, fasilələrlə də olsa, eyni dövlət 

qurumlarının tərkibində olmalarından və eyni dini etiqada (bütpərəstlik, 

atəşpərəstlik, İslam etiqadına) riayət etmələrindən irəli gəlmişdir (8, s. 185).  

Bir məsələni qeyd edək ki, XXI əsrin ikinci onilliyində bəzi 

mərasimlərdə (doğum günü) pizza və lahmacun kimi yeməklərdən də geniş 

şəkildə istifadə edilir. Bir sözlə bu kimi yeməklər xalqımızın mətbəxinə son 

dövrlərdə geniş şəkildə yol açmışdır. 
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РЕЗЮМЕ 

АСАФ ОРУДЖОВ 

ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫЕ БЛЮДА ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В НАХЧЫВАНЕ 

(XIX-XXI вв.) 

          В   статье   рассматриваются   торжественные   блюда,   которые   являются частью 

наших национальных ценностей. Церемониальные блюда отличаются от ежедневного 

приема пищи по составу, объему, правилам приготовления и богатству. Исследования   

показали, что ритуальная трапеза в основном включает в себя рождение, брак и смерть - 

три основных этапа человеческой жизни. Кроме того, было высказано   предположение,   

что еда городского населения иногда беднее, чем у сельского населения. Исследование 

показало, что азербайджанская кухня имеет ряд сходств и различий с традиционной   

кухней соседних   народов   Кавказа   и   Ближнего Востока. 

Ключевые слова: церемония, обед, город, мука, мясо 

 

SUMMARY 

ASAF ORUJOV 

THE CEREMONY MEALS OF URBAN POPULATION IN NAKHCHIVAN 

(XIX-XXI centuries) 

The article deals with ceremonial meals that are part of our national values. 

Ceremonial meals differ from daily meals in terms of composition, volume, cooking rules and 

richness. The researches has revealed that ritual meals mainly include birth, marriage, and 

death - the three main stages of human life. In addition  it has been noted that the urban 

population's food is sometimes differ than that of the rural population. The study revealed that 

Azerbaijani cuisine has a number of similarities and differences with the traditional cuisine of 

neighboring Caucasus and Middle East peoples. 

Key words: Ceremony, meals, city, flour, meat 
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XVIII ƏSRDƏ OSMANLI İMPERİYASININ İCTİMAİ VƏZİYYƏTİ 

 

Məqalədə XVII-XVIII əsrlərdə Osmanlı İmperatorluğunun ictimai həyatının müxtəlif 

sahələrindəki ziddiyyətlərin səbəblərindən bəhs olunur. Qeyd olunur ki, iqtidar dairələrində 

mərkəzlə əyalətlər arasında qarşıdurmaya səbəb olan proseslər mövcud idi. İmperatorluğun 

müxtəlif əyalətlərində feodal sülalələri özlərini gücləndirirdilər ki, bu da imperiyanın daxili 

vəziyyətini pisləşdirdi. Məqalədə mərkəzi hökumət ilə əyalətlər arasındakı qarşıdurmada 

Osmanlı zadəganlarının mövqeyi qaynaqlar əsasında təhlil olunur.  

Açar sözlər: zadəganlar, imperiya, sülalə, hakim sinif, mərkəzləşdirilmiş hakimiyyət, 

sosial gərginlik 
 

Osmanlı imperiyasının XVII-XVIII əsrlərdə ictimai həyatında tədqiqatçı-

lar mərkəz və əyalətlər arasında qüvvələr nisbətinin dəyişdiyini qeyd edirlər. 

Bu müqayisədə əyalətlərin üstünlüyü açıq müşahidə olunurdu. Baş verən 

dəyişiklikləri təhlil etmək üçün hakim sinfin daxilində gedən prosesləri təhlil 

etmək vacibdir. İmperiyanın müxtəlif əyalətlərində nüfuzlu feodal sülalələri 

yaranmışdır. O dövrün rəsmi sənədlərində onlar əyan adlandırılırdılar. Əyanla-

rın rolu Osmanlı cəmiyyətində ziddiyyətlidir və axıra qədər araşdırılmamışdır. 

Bir sıra tədqiqatçılar bu məsələni araşdırarkən əyanların XVIII əsrdə 

imperiyanın ictimai-siyasi həyatına təsirini aydınlaşdırmağa çalışmışdılar. 

(A.F.Meyer, Ç.Ulusoy, İ.H.Unuzçarşılı, Y.Yücel, V.S.Baykal və s.) (1, s. 85). 

Bu sosial birlik çox ehtimal ki, XVI əsrin ikinci yarısında formalaşmağa 

başlamışdır. Əyalət feodalları yerli din xadimləri, varlı şəhərlilər arasından 

ayrılan yeni təbəqə tədricən əyanlara çevrilirdi. Yerli vilayət əyanları böyük 

daşınmaz əmlak sahibləri kimi vəqf əmlaklarına nəzarət edirdilər. Onlar 

çiftllklərin alqı-satqısında fəal iştirak edirdilər, özlərinin pul vəsaitlərini əsasən 

ticarət əməliyyatlarına yatırırdılar. İlk dövrlərdə əyanların ictimai-siyasi 

həyatdakı rolu məhdud xarakter daşıyırdı (2, s. 63). 

XVIII əsrdə onlar öz mövqelərini xeyli genişləndirmişdilər. Timar 

sisteminin dağılması və maliyyə çətinliklərindən istifadə edərək onlar öz 

əllərində iltizam və  geniş torpaq mülkiyyətlərini cəmləşdirmişdilər. Bundan 

başqa, əyanlar şəhərlərdə bir çox ictimai tikililəri, təsərrüfat xarakterli tikililəri 

və evləri və s. öz nəzarətində saxlayırdılar. Qeyd etmək lazımdır ki, əyanlar 

imkanlarına görə bir-birindən əsaslı surətdə fərqlənirdilər: qəza şəhərinin ən 

varlı sakini əyalət mərkəzinin eyni səviyyəli sakini ilə rəqabət apara bilməzdi.  

Varlı mülkədarların, üləmaların, tacir və sex başçılarının siyasi 

yüksəlişini dövlət dəstəkləyirdi. Sultan hökumətinin, xüsusilə Köprülü 

sülaləsindən olan baş vəzirlərin hakimiyyəti dövründə hakimiyyətin əsas  
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problemi əyalət paşalarının separatist çıxışlarını dəf etmək məsələsi idi. Onlara 

qarşı çıxan qazıları imperiya əsasən dəstəkləməyə başlamışdı. Qazılar öz 

növbəsində müttəfiq kimi yerli müsəlman icmalarının rəhbərlərindən istifadə 

etməyə çalışırdılar. Bir çox qəzalarda qazıların başçılığı altında divanlar təşkil 

olunurdu və maliyə-inzibati məsələləri müzakirə etmək üçün şəhər və ətraf 

kəndlərin əyanlarını dəvət edirdilər. Şəriət məhkəmələrinin sənədlərinə əsasən 

demək olar ki, bu iclaslarda qəbul olunan qərarlar nəinki bazar qiymətlərinin 

tənzimləməsi, əsgər yığımı və s. məsələlərlə məşğul olunurdu. Zaman keçdik-

cə divanlar əyan şuraları ilə əvəz olundu (3, s. 281).  

XVIII əsrdə əyanların nüfuzunun artması üçün əlverişli şərait yaranmış-

dır. Əyanların möhkəmlənməsi üçün iltizam sisteminin islahatı böyük əhəmiy-

yət kəsb edirdi. Türk tarixçisi Y.Özkaya qeyd edir ki, XVIII əsrin əvvəlində 

şəhər əyanları malikanə sahiblərinin əsas hissəsini təşkil edirdi (4, s. 78). 

Həmin dövrdə ən iri feodal sülalələri meydana gəldi: Çapanoğlu, Karaosman-

oğlu, Kozonoğlu və s. Osmanlı imperiyasında digər Şərq monarxiyalarında 

olduğu kimi, cəmiyyətdə yüksək mövqe tutmaq üçün zəngin olmaqla bərabər 

hakimiyyət strukturlarında da müəyyən vəzifə tutmaq lazım idi. XVII-XVIII 

əsrlərdə bu faktor Osmanlı tarixinin “klassik” dövründən fərqli olaraq bir 

qədər öz əhəmiyyətini itirmişdir, lakin yenə də cəmiyyətdə faktiki olaraq 

qalmaqda idi.  

XVIII əsrin əsas hadisələrindən biri də belə təyinatlara sahib olanların 

sosial mənsubiyyəti idi. Əvvəlki dövrlərdə təsərrüfat-inzibatı funksiyaları 

paşaların nümayəndələri icra edirdi. Tez-tez dəyişən bəylərbəydən, sancakbəy-

lərdən fərqli olaraq əyanlar uzun müddət vəzifələrinə sahib çıxa bilirdilər. Bu 

faktı onunla izah edirlər ki, onların əlində iltizamlar və malikanələr cəmləşmiş-

di və onlar Osmanlı hökumətinin yüksək rütbəli məmurlarının dəstəyini ala 

bilirdilər (5, s. 81). 

Məsələn, Hacı Mustafa ağa Qaraosmanoğlu Saruxanda on ildən artıq 

mütəsəllim vəzifəsini əlində saxlayırdı (1743-1754). Onun edam olunmasından 

iki il sonra oğlu Ataulla ağa bu vəzifəyə təyin olundu. Bu kimi faktlara əsasla-

naraq demək olar ki, bir çox dövlət vəzifələrinə əyan ailələri irsi hakimiyyət 

statusu vermək istəyirdilər (6, s. 97). XVIII əsrin sonunda Qaraosmanoğlu 

ailəsinin hakimiyyəti Saruxan sərhədlərini aşmışdı. Ailənin müxtəlif 

nümayəndələri Aydında, İzmirdə, İspartada və s. şəhərlərdə müxtəlif vəzifələri 

icra edirdilər. Qaraosmanoğlu sülaləsinin yüksəliş tarixi digər əyan sülalələri-

nin tarixi ilə oxşar xarakterli idi. Əyanların dövlət idarəetmə orqanlarına müda-

xilə etmə cəhdlərinə hökumət bir o qədər də dəstək vermək istəmirdi.  

XVII-XVIII əsrlərdə yerli əyanlar xüsusi qoşun təşkil etməyə başlamış-

dılar. Onların yaranması mövcud sosial gərginliyin kəskinləşməsi ilə əlaqəli 

idi. Belə ki, əyalət canişinlərinin separatçılıq meyllərinin qarşısını mərkəzi 

hökumət ala bilmirdi. Şəxsi qoşunun təşkili əyalət paşalarının qoşunları ilə 

struktur baxımından oxşar idi və çox güman ki, elə paşaların hərbi qüvvəsini 

zəiflətmə məqsədi ilə yaradılırdı. Yeni yaradılmış qoşun hissələri 1769-1774-

cü illərdə baş vermiş rus-türk müharibəsində əhəmiyyətli rol oynamışdı. 

Yapon tarixçisi Y.Naqatanın məlumatlarına əsasən 1772-1774-cü illərdə 
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Rumeliya və Anadolu əyanları Dunay cəbhəsinə 90 min əsgər göndərmişdilər 

(7, s. 110). Bu fakta əsasən belə nəticəyə gəlmək olar ki, əyalət feodalları 

güclü hərbi qüvvəyə malik idilər. Təbii ki, sülh dövründə əyanların silahlı 

dəstələrinin sayı xeyli azalırdı. 1769-1774-cü illərdə hər bir əsgərə il ərzində 

64 gümüş ödənilirdi. 300 nəfərlik dəstəni saxlamaq üçün feodal 20 min quruşa 

qədər vəsait xərcləməli idi. Qeyd edək ki, “tipik” Anadolu əyanı Kor 

İsmayıloğlu Hüseynin əmlakının dəyəri 56117 quruş təşkil edirdi (7, s. 115).  

XVIII əsrdə əyanlar üçün yaranan əlverişli şərait onları xırda əyalət 

patrislərindən hakim sinfin nüfuzlu sosial təbəqəsinə çevirdi. Yeni yaranmış bu 

təbəqə paytaxt elitası ilə feodal rentası uğrunda müvəffəqiyyətlə mübarizə 

aparırdı. Əyanların hakimiyyət strukturlarına cəlb edilməsi onların daxilində 

rəqabəti gücləndirdi. Nüfuzlu əyanların mövqeyi xüsusi sənəd ilə təsdiqlənirdi. 

Nüfuzlu əyanların seçilməsi dövlətin əyanların hakimiyyət strukturunda 

iştirakının faktiki olaraq qəbul edilməsi demək idi. Lakin qeyd etmək lazımdır 

ki, mərkəzi hakimiyyət bu təcrübəni daimi tətbiq etmirdi. Canişinlərə qarşı 

əyanlardan istifadə etmək üçün imperiya təhlükəsizliyi təmin etmək və qayda-

qanun yaratmaq hüququnu şəhər və qəzalarda onlara həvalə edirdi. Mərkəzi 

hakimiyyət baş verən dəyişikliklərin labüdlüyünü dərk etmək istəmədikləri 

kimi əyanların da hüquqlarının genişlənməsini müvəqqəti hal kimi qəbul 

edirdilər. Onlara verilən təyinatlar formal olaraq müvəqqəti hesab olunurdu.  

Əyanların şəxsi maraqları imperiyanın fikirləri ilə üst-üstə düşmürdü. 

XVIII əsrin sonunda onların iddiaları əsaslı idi. Osmanlı imperiyasının əksər 

əyalətləri Əli paşa Yeninski, Mustafa paşa Bayraktar, Süleyman bəy 

Çapanoğlu kimi nüfuzlu əyanların nəzarəti altında idi. Onların fəallığı 

nəticəsində əski hərbi qulluq əyanları siyasi arenadan getmək məcburiyyətində 

qaldılar. Müsəlman cəmiyyətinin müxtəlif təbəqələrinin nümayəndələri 

imperiyanın ali hakimiyyət strukturlarına daxil oldular. Əyanların iqtisadi 

həyata təsiri ziddiyyətli xarakterə malik idi. Onlar yeni yaranan çiftlik 

sistemində əsaslı rola malik idilər. Əyanlıq sisteminin əhəmiyyətinin əsası 

ondan ibarət idi ki, istehsal vasitələrinə münasibəti, sosial mənşəyi və s. onlara 

hakim sinfin yeni qüvvəsinə çevirmişdi və Osmanlı İmperiyasının hərbi-

bürokratik ehtiyatını onlar hakimiyyətdə əvəz etmişdi. Yeni təbəqə 

nümayəndələrinin hakimiyyət strukturlarında möhkəmlənməsi köhnə hərbi-

bürokratik nümayəndələrin ciddi müqaviməti ilə qarşılaşırdı. Sipahi sisteminin 

böhranına baxmayaraq mühafizəkarlar öz mövqelərini qorumağa cəhd 

göstərirdilər. Köprülü sülaləsinin görkəmli nümayəndələri bu mübarizədə ən 

fəal iştirak edənlərdən idi. Köhnə hakimiyyət dairələrini fəal müdafiə 

edənlərdən biri də müsəlman din xadimləri idi. Din xadimləri ölkənin ictimai 

həyatında çox əhəmiyyətli rola malikdilər. 

Osmanlı imperiyasının XVII-XVIII əsrlərdə ictimai vəziyyətinə təsir 

edən amillərdən biri də demoqrafik xüsusiyyətlər idi. İqtisadi inkişaf kapitaliz-

məqədərki cəmiyyətdə demoqrafik vəziyyətlə birbaşa əlaqəli idi və bununla  

əlaqədar  XVII əsrin sonu-XVIII əsrin I yarısında Osmanlı cəmiyyətində baş 

verən ictimai, sosial dəyişiklikləri təhlil etmək üçün demoqrafik vəziyyəti 

nəzərə almaq lazımdır. Tədqiq olunan dövrün çətinliklərindən biri də siyahıya 
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alınma məlumatlarının məhdudluğu təşkil edir. Bu dövrdə Osmanlı dövlət 

mexanizminin zəifləməsi siyahıya alma tədbirlərini xeyli aşağı salmışdı. XIX 

əsrin sonlarına qədər Osmanlı dövləti sistemli siyahıya alma təcrübəsinə malik 

deyildi və buna görə də demoqrafik proseslərin inkişaf mexanizmini təhlil 

etmək mümkün deyil. XVIII əsrdə əhalinin sayı haqqında ümumiləşdirilmiş 

fikirlər söyləmək olar. Son dövrün tədqiqatları göstərir ki, XVI əsrdə vergi 

ödəyən əhalinin sayı xeyli artmışdır. İmperiyanın əhalisi həmin dövrdə 12-13 

milyondan 20-25 milyona qədər artmışdı. Ö.L.Barkan qeyd edir ki, əhalinin 

artımı bu mərhələdə bütün Aralıq dənizi üçün xarakterikdir (7, s. 104). 

Demoqrafik məlumatların müqayisəsi (Anadolu və Balkan əyalətləri 

əsasında) iki əsas nəticəni ön plana çıxarır. Birincisi, Osmanlı imperiyasında 

əhalinin artımı əsasən kəndlərin  hesabına baş verirdi. İkincisi, təbii artımla 

bərabər Osmanlı hakimiyyəti köçürmə siyasətini də aktivləşdirmişdi, 

köçərilərin oturaq həyata keçməsi müşahidə olunurdu, əhalinin sayından asılı 

olaraq vergi siyasəti həyata keçirilirdi. İmperiya daxilində miqrasiyalarda 

artmışdı. Əhalinin təbii artımı əkin sahələrinin artmasına az təsir göstərmişdi. 

Torpaq qıtlığı kənd əhalisinin mücərrəd kateqoriyasını artırmışdı. Məhz 

mücərrəd (subay gənclər) təbəqəsi miqrasiya proseslərində daha fəal iştirak 

edirdi. Nəticədə şəhər əhalisinin sayı kəndlərə nisbətən xeyli artmışdı. Belə 

“artım” öz növbəsində şəhərlərdə ərzaq və məşğulluq problemlərini ön plana 

çəkirdi. Məşğulluq problemi gəncləri dini məktəblərə və yəniçər qoşunlarına 

daxil olmağa sövq edirdi. 

XX əsrin 90-cı illərinə qədər bir sıra tarixçilər (C.Rossel, K.Klark, 

C.Dürond və s.) belə hesab edirdilər ki, XIII-XVIII əsrlərdə Orta və Yaxın 

Şərq ölkələrinin əhalisi artmaqdan çox azalmışdır. Oununla da “islam” 

cəmiyyətinin geriliyi haqqında neqativ fikirlər söyləyirdilər. Lakin son dövrün 

araşdırmaları və xüsusilə tarixi demoqrafiyanın inkişafı bu fikirlərin yanlış 

olduğunu təsdiqlədi (8, s. 103). 

XVI əsrdən başlayaraq demoqrafik sıçrayış tək Avropa üçün deyil 

Osmanlı imperiyası üçün də xarakterik hadisə oldu. Osmanlı imperiyasında 

böhranlı vəziyyət başqa nəticələrə gətirib çıxardı, feodal münasibətləri daha 

yüksək inkişaf  səviyyəsinə çatdı. İmperiya daxilində  əhali artımı istehsaledici 

qüvvələrin inkişafı ilə vəhdət təşkil etməmişdi. Feodal cəmiyyətinə xarakterik 

olan xüsusiyyətlərlə bərabər tez-tez baş verən müharibələr, üsyanlar, yoluxucu 

xəstəliklər Balkan və Anadolu əyalətlərində əhalinin sayını xeyli aşağı 

salmışdı. XVII əsrin I yarısında əhalinin ümumi göstəriciləri XVI əsrin 

əvvəlindəki kimi idi (Əhalinin sayı 12-15 mln. azalmışdır) (8, s. 110). 

Qeyd edilən faktlara əsasən belə nəticə çıxarmaq olar ki, XVII əsrin I 

yarısından sonrakı 150 il ərzində əhalinin artımı stabil xarakter daşımışdır. 

XVI əsrin sonu-XVII  əsrin əvvəlində baş verən böhranın səbəblərindən biri də 

oturaq kənd əhalisinin yenidən köçəri vəziyyətinə keçməsi oldu. XVII əsrdə 

köçərilərin xüsusi çəkisi imperiyada artmışdı. Lakin XVIII əsrdə əkin 

istehsalının artması onların təsərrüfat fəallığının dairəsini məhdudlaşdırmışdı.  

XV-XVI əsrlərdə ölkənin əhalisi əsasən iki kateqoriyaya bölünmüşdü. 

Birinci kateqoriyaya əsgərlər daxil idi. Onlar sultan hakimiyyətini təmsil 
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edirdilər. İkinci kateqoriyaya rəiyyət daxil olunurdu ki, onlar əsas vergi ödəyən 

əhali təbəqəsini təşkil edirdi. Əsgərlər cəmiyyətdə imtiyazlı vəziyyətdə 

olduqlarından vergilərdən azad olunurdular və istehsalla bağlı deyildilər. XVI-

XVII əsrlərdə dövlətin əsas qayğısı ondan ibarət idi ki, rəiyyət dövlət 

idarəetmə sisteminə müdaxilə etməsin və əsgərlərin imtiyazlarından 

faydalanmasın. Professional əsgər və dini təhsil alan rəiyyət nümayəndələri 

sultanın dəstəyi ilə hakim sinfin tərkibinə daxil ola bilərdi (8, s. 110). 

“Rəiyyət” termini bütün müsəlman dünyasının dövlət təcrübəsində geniş 

istifadə olunduğu kimi “əsgər” termini də Osmanlı cəmiyyətinin xüsusiyyətini 

əks etdirirdi. Əsgər statusu almış insanlar hakimiyyət strukturunda tez bir 

zamanda yüksələ bilirdilər. Osmanlı dövlətinin dünya imperiyaları səviyyəsinə 

qalxması ictimai həyatın dəyişməsinə və daha mürəkkəb, möhkəm socsial-

siyasi sistemin yaranmasına yardım edirdi. Osmanlı cəmiyyətinə daxil olan 

yeni qruplar sosial-iqtisadi, mədəni inkişafına görə bir-birindən fərqlənirdi (8, 

s. 112). Cəmiyyətin əsas iki kateqoriyası öz daxilində qruplara bölünürdü. 

Vergi ödəyən əhali müsəlman və qeyri-müsəlmanlara bölünürdü, şəhər və 

kənd əhalisi arasında fərqlər qoyulurdu. Oturaq və köçəri əhali də sosial 

statusuna görə fərqlənirdi. Rəiyyətin əsas statusunu vergi mükələfiyyətləri 

təşkil edirdi. Zimmi əhalisi XV əsrin ikinci yarısından yeni sosial-siyasi 

institutun-millətlərin yaranmasına yol açdı. Osmanlı cəmiyyətinin qeyri-

müsəlmanları üç dini icmaya bölünmüşdü. Yunan-provoslav, erməni-

qriqoryan, yəhudi. Hər bir icma daxili muxtariyyətə malik idi. Kəndlərdə icma 

özünüidarəetmə sistemi, şəhərlərdə sex təşkilatları ilə yanaşı millət sisteminin 

tətbiqi təsdiqləyir ki, imperiya bu metodlarla yuxarı təbəqə ilə aşağı təbəqə 

arasında olan münaqişəni zəiflətmək istəyirdi. 

“Əsgər” kateqoriyası da bir neçə qruplara bölünürdü. Bunların daxilində 

iki qrup var idi: səybiyə və kələmiyə. Birincilər hərbi xiimətə, ikincilər-dövlət 

aparatında xidmətə cəlb olunurdular (9, s. 121). “Qılınc ərlərini” sipahilər 

təmsil edirdilər. Qulamları-hərbi əsirlər təmsil edirdi və s. XV-XVI əsrlərdə 

Osmanlı imperiyasının sosial strukturunun mürəkkəbləşməsinə baxmayaraq 

əvvəlki dövrlərin xüsusiyyətləri qalmaqda idi.   

XVIII əsrə qədər Osmanlı imperiyası sosial təşkilatının əsasını dəyişməz 

olaraq saxlamışdı. XVIII əsrdə mükəlləfiyyət ödəyən ən böyük birlik kəndlilər 

idi. Əsrin axırlarına qədər kənd əhalisinin imperiyada statusu vergi və 

mükəlləfiyyətlərlə müəyyənləşirdi. Toplanan vergilər bir neçə kateqoriyaya 

bölünürdü. Birincini şəriət vergiləri təşkil edir, sonra cizyə (xristianların can 

vergisi) gəlir vergisi-üşr gəlirdi (10, s. 180).  İkinci vergi qrupuna osmanlılara 

qədər mövcud olan vergilər daxil idi. Bu vergilər yerli feodallar-timar və zəim 

aralarında bölünürdü və sultan fərmanları ilə tənzimlənirdi. Üçüncü vergi 

qrupuna müharibə zamanı toplanan vergilər daxil olunurdu. XIV-XV əsrlərdə 

Osmanlı cəmiyyətində ənənələrə görə kənd əhalisi mükəlləfiyyətindən asılı 

olaraq bir qism vergilərdən  azad olunurdu, yaxud az vergi ödəyirdi. 

XVII-XVIII əsrlərdə baş vermiş malliyə böhranı nəticəsində vergi 

sistemində dəyişikliklər baş verdi. Bu dəyişikliklər XVII əsrin ikinci yarısı-

XVIII əsrdə daha da surətləndi. Dəyişikliklər yeni vergilərin tətbiqi ilə 
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məhdudlaşmırdı. Verilən imtiyazlara baxmayaraq XVII əsrin sonundan bu 

imtiyazlar artıq hesaba alınmırdı. 1688, 1691, 1702-ci illərdə fövqəladə 

vergilər tətbiq olunan zaman imtiyazlar ləğv edilmişdi (11, s. 227). Yerli 

feodalların topladıqları vergilər də tədricən məhdudlaşırdı. Feodalların 

özbaşınalığı nəticəsində kəndlilər yoxsullaşırdı və bütün bunlar XVII əsrin 

ikinci yarısında mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsindən xəbər verirdi. 1789-cu 

ildə baş vəzir Köprülü Fazil Mustafa Paşa bir sıra yerli əhəmiyyətli vergilərin 

toplanmasının qadağan olmasını tələb edirdi. Osmanlı hökuməti rəiyyətin 

etirazlarından ehtiyat edirdi. 1704-cü ildə sultan hökuməti bir daha vergi 

sistemində dəyişiklik etmək cəhdi göstərdi. Lakin bu cəhdləri nəticəsiz qaldı. 

Avstriya və Venesiya ilə aparılan müharibə 1715-1718-ci illərdə imperiyanın 

malliyə vəziyyətini daha da ağırlaşdırdı. Belə bir şəraitdə hökumət yerli 

hakimiyyət dairələrinə iki əsas vergi növünün toplanmasına icazə verdi. XVIII 

əsrə aid sənədlərə əsasən demək olar ki, əyalət hakim dairələri ilə birlikdə 

mərkəzi hökumət də fövqəladə vergi toplamalarını tez-tez tətbiq edirdi və 

beləliklə də, əyalət feodalları ilə mübarizədə uğurlu nəticələr əldə edə bilmirdi. 

XVII əsrdə imperiyada kəndli icarə sistemi də mövcud idi. Kəndlilərin 

mülkədarlardan iqtisadi asılılığı timar sisteminin qaydalarını tədricən arxa 

plana keçirirdi. Torpaq üzərində irsi hüquqlarını itirən kəndlilər cəmiyyətdə də 

müəyyən statuslarını itirmiş olurdular. Torpaq mülkiyyətini itirmiş kəndlilər 

cəmiyyətin aşağı təbəqəsinə daxil olurdular. XVIII əsrdə “rəiyyət” termini öz 

əvvəlki əhəmiyyətini itirmişdi. Timar sisteminin dağılması nəticəsində 

əkinçilər əyalət əyanları ilə müqavilə əsasında torpaq sahibinə yenidən 

çevrilirdilər. Osmanlı tarixi ilə məşğul olan mütəxəssislər hesab edirlər ki, 

kənd əhalisinin əyanlarla bağladıqları müqavilələr onları torpaq asılılığı ilə 

bərabər şəxsi asılılıq formasına da gətirib çıxarırdı  (12, s. 18).  

XVIII əsrdə genişlənən miqrasiya kənd icmasının həyatına əhəmiyyətli 

dərəcədə təsir göstərmişdi. İcma qaydalarının qorunub saxlanması kəndin 

sosial həyatında baş verən yenilikləri ləngidirdi. Kənd icmasının fəaliyyətinə 

əmlak bərabərsizliyinin artması təsir etmişdir. XVII əsrin sonu-XVIII əsrin I 

yarısında kəndlərdə təbəqələşmə prosesləri sürətlənmişdi. Türk tədqiqatçısı 

S.Fərahi qeyd edir ki, əmlak bərabərsizliyi kəndlilər arasında XVIII əsrdə 

başlamamışdır. Bu fakt XVI əsrdə artıq mövcud idi. Lakin hələ o dövrdə kənd 

kollektivlərinə bir o qədər də təsir etməmişdi. Kəndlilə təbəqəsi şəxsi torpaq 

mülkiyyətçisinə çevrilirdi. Osmanlı tarixinin “qızıl əsri”ndə rəiyyət hakim 

sinfin sıralarına daxil ola bilərdi. İcma başçılarını kəndxuda, şeyx və s. 

adlanmağa başladılar (13, s. 220). 

XVIII əsrin sonunda  kənd ağsaqqallarına əhalinin münasibəti mənfi idi. 

İcma bu təbəqəni fəal müdafiə edirdi. Əkinçilərin sayı azaldıqca kəndin yüksək 

təbəqəsinin nüfuzu da məhdudlaşırdı. Kənd kollektivinin vahidliyini qorumaq 

üçün etnodini birliyin qorunmasını təmin etmək vacib idi. Kəndlilərin daimi 

yaşayış yerlərini tərk etməsi vergi istismarını artırırdı. Digər tərəfdən icmadan 

çıxan kəndliyə maddi və mənəvi dəstək icma təşkilatı adından kəsilirdi. Köçüb 

gedən kəndli bir çox hallarda evlərini satmırdı (13, s. 220). Demək olar ki, 

icma hələ öz imkanlarını tam istifadə etməmişdi.   
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XVI əsrin sonundan etibarən muzdlu əsgərlərin sayı torpaqsız kəndlilər 

hesabına  artmağa başlamışdı. Öz növbəsində dövlət muzdlu əsgərlərdən daha 

çox istifadə etməyə başladı. Tüfəngçilər yeniçər ordusundan maliyə 

baxımından daha sərfəli ordu birləşmələri idi. Onlar hərbi səfərlər zamanı 

toplanırdılar, hərbi əməliyyatlar bitdikdən sonra buraxılırdılar. Tüfəngçilər 

dəstələrinin yaranması U.İnalcığın fikrincə orduda və ictimai həyatda bir sıra 

yeniliklərə gətirib çıxardı. Artıq timarlar yeni formalaşan tüfəngçilərlə 

rəqabətdə uduzurdular. Hərbi muzdurlar (səkbonlar) “İmperiya daxilində 

pərakəndəliyə sürükləyən əsas amillərdən birinə çevrildilər. Əyanlar və paşalar 

XVII-XVIII əsrlərdə baş verən qiyamlarda onların qüvvələrinə arxalanırdılar” 

(14, s. 110). 

Sülh dövründə əsgəri xidmətdən azad olunan muzdurlar imperiyanın 

sabitliyini pozan qüvvəyə çevrilirdilər. Tüfəngçilər sülh dövründə Anadolu, 

Balkan və ərəb əyalətlərinin əyanlarına xidmət edən əsas hərbi qüvvə idi. 

Hərbi xidmətə cəlb olunmayanlar isə qaçaq və quldur dəstələrində Osmanlı 

sənədlərində “səkban” termini quldur, qaçaqçı kimi qeyd olunmağa başladı. 

Timar sisteminin dağılması əyalətlərdə sabitliyi pozmuşdu. XVI əsrin sonu-

XVII əsrdə əyalət paşaları şəxsi dəstələrini səkbanlar hesabına 

formalaşdırırdılar. XVII əsrin sonu-XVIII əsrin I yarısında hakimiyyət 

dairələri belə hərbiləşdirilmiş dəstələrin formalaşması üçün xüsusi vergi təin -

tətbiq etmişdir. Belə ki, iri əyanlar da bu təcrübədən istifadə edirdilər. 

Qaraosman oğlu, Çapanoğlu əyanları Anadoluda, Dəqər şeyxi Fələstində 20-

30 min əsgər saxlamaq iqtidarında idi. Paşalar və əyanlar hərbi dəstələrin 

maliyə xərclərini kəndlilərə ödətməyə çalışırdı.  Hakim sinfin kəndlilərin 

sosial, iqtisadi hüquqlarını tapdalamasının qarşısını almaq üçün kənd icmaları 

daxili imkanlarından fəal istifadə etməyə çalışırdı. İcma kəndlilərin 

maraqlarının fəal müdafiəçisinə çevrilməklə sosial ziddiyyətləri bir qədər 

azaldırdı. Şəhərlərdə tacirlər xüsusi yer tuturdu. Övliya Çələbi onları “orta 

təbəqə” adlandırırdı. Öz tərkibində tacir silki müxtəlif qruplardan ibarət idi.  

Lakin hüquqi mənsubiyyətlərinə görə mükəlləfiyyətli əhali kateqoriyasına 

daxil olurdular.  Şəhər əhalisinin aşağı təbəqəsini sənətkarlar və xırda tacirlər 

təşkil edirdi.  

XV əsrin sonundan etibarən yəniçər və digər sultan ordusunun əsgərləri 

tacir-sənətkar mühitinə müdaxilə edirdilər. Bu proses aqrar münasibətlərin 

təkamülü ilə bağlı idi. Xarici və daxili siyasətində Osmanlı sultanları daha çox 

qapıqulu ordusuna arxalanmağa vadar idi. Yəniçərlər isə imperiya 

əyalətlərində yerləşdirilirdilər. Süleyman Qanuninin dövründə yəniçərlərin 

sayı 8-12 min təşkil edirdisə, artıq XVI əsrin sonunda yəniçər korpusu 30-35 

min təşkil edirdi. 1699-cu il Karlovits sülhünün imzalanmasından sonra 

yəniçər ordusu xeyli ixtisar olunmuşdu, lakin yeni aparılan müharibələr bu sayı 

yenidən 81 min nəfərə çatdırmışdır (15, s. 185). Yəniçər ordusunun sürətlə 

artması Osmanlı imperiyasının maliyə vəziyyətini çətinləşdirdi. Mülki işlərə 

cəlb olunan yəniçərlər tədricən öz döyüş qabiliyyətini və əzmkarlıqlarını 

itirirdilər.  



 

 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019 № 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

161 

XVII əsrin II yarısında Osmanlı  dövlətinə səyahət etmiş fransalı Febür 

yazırdı ki, “Vaxtilə Osmanlı İmperiyasının dayağı olan yəniçərlər artıq onun 

tənəzzülünün əsas səbəbkarıdır” (15, s. 187). Tarixçilər yəniçərlərin ticarət-

sənətkar təbəqəsi ilə yaxınlaşması səbəblərini orduda baş verən dəyişikliklərlə 

əlaqələndirirlər.  

Qeyd olunan faktlara əsasən imperiyanın 36 iri şəhərində yerləşdirilmiş 

yəniçər ordusunun sayının sürətlə artması səbəbləri məlum olur. 1685-ci ildə 

onların sayı 13,8 min əsgər təşkil edirdisə, 1750-ci ildə artıq 54 min idi (15, s. 

190). Ticarət və sənətkarlar təbəqəsi şəhər əhalisinin mükəlləfiyyətlərini 

artırmaq istədikcə onlar yəniçərlər ilə yaxınlaşmaqda maraqlıydılar.  

XVIII əsrdə Osmanlı şəhərlərinin həyatında yeni xüsusiyyətlər də 

meydana gəlmişdi. Bu böyük yoxsul zümrələrin yaranması ilə əlaqədar idi. Bu 

zümrələrə şəhərlərə köç etmiş kəndlilər daxil idi. Bundan başqa XVII-XVIII 

əsrlərdə Osmanlı hakim dairələrin nümayəndələri daha çox Avropa 

manufakturaların məhsulları ilə maraqlanırdı və bu yerli sənətkarların iqtisadi 

vəziyyətinə mənfi təsir edirdi. Sərt sex qanunları sənətkarlıq istehsalını 

genişləndirməyə icazə vermirdi. Yeni şəhər əhalisi tərkibinə daxil olan 

kəndlilər sürətlə lümpenlərə çevrilirdi. Aşağı və yuxarı təbəqə, yaxud plebey 

və aristokratlar arasındakı ziddiyyətlər XVIII əsrdə bir sıra şəhər üsyanlarına 

gətirib çıxardı. Şəhər əhalisinin ən aşağı təbəqəsi bu üsyanların aparıcı siyasi 

qüvvəsi kimi çıxış edirdi və imperiyanın daxili sosial-iqtisadi strukturlarına 

güclü təsir göstərmişdi. Lakin bütün bu proseslərlə bərabər şəhərlər güclü 

dövlət hakimiyyətindən asılı vəziyyətdə idi. Sultan hökumətinin laqeyd 

münasibəti qeyd olunan ziddiyyətləri kəskinləşdirirdi. Şəhər əhalisinin 

təbəqələri arasında mövcud olan kəskin fikir ayrılığı və daxili birliyin 

olmaması baş verən ixtişaşları kortəbii edirdi. Bütün qeyd olunan məsələlər 

XVIII əsrdən başlayaraq Osmanlı imperiysının  dərin böhran keçirdiyini 

təsdiqləyir. 
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РЕЗЮМЕ 

ГЮЛЬТАКИН АЛЛАХВЕРДИЕВА 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖНИЕ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ В XVIII ВЕКЕ 

В статье раскрыты причины противоречий в различных аспектах общественной  

жизни Османской империи в XVII-XVIII веках. В правящем классе происходили 

процессы, которые привели к противостоянию между центром и провинциями. В 

различных провинциях империи феодальные династии усилили свою власть, что 

ухудшало внутреннее положение империи. В статье показана позиция  османского 

дворянства в  противостоянии  между центральной властью и провинциями.   

Ключевые слова: дворяне, империя, династия, правящий класс, 

централизованная власть, социальная напряжённость 

 

SUMMARY 

GULTAKIN ALLAHVERDIYEVA 

SOCIAL POSITION OF THE OTTOMAN EMPIRE IN THE XVIII CENTURY 

 The article reveals the reasons for the contradictions in various aspects of the 

public life of the Ottoman Empire in the XVII-XVIII centuries. In the ruling class, there were 

processes that led to a confrontation between the center and the provinces. In various 

provinces of the empire, feudal dynasties strengthened their power, which worsened the 

internal situation of the empire. The article shows the position of the Ottoman nobility in the 

confrontation between the central government and the provinces 

Key words: nobles, empire, dynasty, ruling class, centralized power, social tension 
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MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ MİNGƏÇEVİRDƏ TƏHSİL  

 (1991-2010) 
 

Məlumdur ki, təhsil hər bir cəmiyyətin, dövlətin inkişafını və tərəqqisini müəyyənləşdi-

rən əsas faktordur. Azərbaycan xalqının bugünki iqtisadi, mədəni və mənəvi potensialının 

formalaşmasında ölkənin zəngin ənənələrə malik təhsil sistemi mühüm rol oynamışdır. 

Məqalədə bəhs olunan dövr çərçivəsində Mingəçevirdə təhsil və onunla bağlı məsələlər öz 

əksini tapmışdır. Müstəqilliyin ilk illərində bütün ölkədə olduğu kimi Mingəçevirdə də təhsilin 

üzləşdiyi problemli vəziyyət, bu sahədə yaranmış çətinliklər çox olmuşdur. Məqalədə şəhərin 

təhsil sahəsində əldə etdiyi uğurlar faktlara istinadən  verilmişdir. 

Açar sözlər: təhsil qanunu, məktəb, müəllim, lisey, valideyn, tədqiqatçı 
          

Mingəçevirin təhsil sistemi özünün maddi-texniki bazası, təlim-tərbiyə 

prosesinin səmərəli təşkili ilə respublikada fərqlənən şəhərlərdən olmuşdur. 

Artıq ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarında  məlum səbəblərdən şəhərin təhsil 

sistemində problemlər yaranmağa başlamışdır. Ölkədəki mürəkkəb, ağır 

ictimai-siyasi şərait və digər amillər böyüməkdə olan nəslin mənəvi 

tərbiyəsinə, təhsilinə təsirsiz ötüşmədi. Respublikada cərəyan edən proseslər, 

münaqişə, hər bir sahə kimi təhsildən də yan keçməmişdir. Dağlıq Qarabağ  

Muxtar Vilayəti və onun ətrafında baş verən hadisələrlə əlaqədar olaraq 

Ermənistan SSR-dən köçüb gələn azərbaycanlıların Mingəçevirdə də 

məskunlaşması şəhərin ümumtəhsil məktəblərində şagird kontingentinin 

artmasına səbəb olmuşdur. Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 242 uşaq 

bağçası, 616 ümumtəhsil məktəbi, 11 texniki-peşə məktəbi, 1 ali məktəb, 2 ali 

məktəb filialı, 3 orta ixtisas məktəbi dağıdıldı ki, bu da təhsil sahəsində çox 

ciddi problemlər yaratdı. Torpaqlarımızın bir hissəsinin erməni qəsbkarları 

tərəfindən işğalı nəticəsində Mingəçevirə pənah gətirmiş qaçqın və məcburi 

köçkünlərin bütün ümumtəhsil məktəblərində məskunlaşması şəhərin təhsil 

sistemini tamamilə pozmuş,  məktəblərin maddi-texniki bazası əsaslı surətdə 

dağılmışdır. Ölkədəki  ağır vəziyyət hər sahədə olduğu kimi təhsil sahəsində 

də özünü göstərirdi. 1992-1993-cü illərdə şəhərin ali məktəblərinə 320 nəfər, 

tibb texnikumuna 150 nəfər qəbul planlaşdırıldığı halda faktiki olaraq ali 

məktəblərə 43, tibb texnikumuna 7 nəfər qəbul olunmuşdur (1, s. 35). 

Mingəçevirin 20 ümumtəhsil, 2 texniki peşə, 2 orta ixtisas məktəblərində və 18 

uşaq bağçasında 1481 məcburi köçkün ailəsinin məskunlaşması nəticəsində 

19195 şagird, 1600 müəllim və 500 nəfərdən çox texniki işçi çox çətin bir 

vəziyyətdə qalmışdır (2, s. 194). Tədris prosesinin pozulması, məşğələlərin 

qısaldılmış proqramla, qeyri-normal şəraitdə idarə və müəssisələrin inzibati  
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binalarında keçirilməsi əhali arasında böyük ictimai narazılıq yaratmışdır. 

Mingəçevir şəhər orta ümumtəhsil məktəbləri nəzdində qiyabi (axşam) sinifləri 

1991-ci ildən fəaliyyət göstərməyə başlamışdı. Şəhərin 6 № li ümumtəhsil orta 

məktəbində fəaliyyətə başalayan bu siniflər 1993-cü ildə məktəbin binasında 

məcburi köçkünlərin yerləşməsi ilə əlaqədar olaraq dərslərin təşkilində 

çətinliklər yarandığından 1996-cı ildə son buraxılışdan sonra fəaliyyətini 

davam etdirə bilmədi. Əlbəttə ki, bu əsas təhsillərini başa vurub gündüz 

siniflərində orta təhsilini davam etdirə bilməyən şagirdlər üçün problemlər 

yaratdı. Mingəçevirdə yenidən zərurət yarandığına görə 1996-97-ci dərs ilinin 

əvvəlində şəhər 17 № li məktəbin nəzdində, 1998-99-cu tədris ilindən 11 № li 

orta məktəbin nəzdində qiyabi (axşam) sinifləri təşkil olundu (3, s. 19).   

        Hər bir dövlətin etibarlı gələcəyinin təminatçısı olan elm və təhsil sahəsi 

ilə bağlı respublikamızda bir sıra islahatlar keçirilmiş, bu sahənin inkişafı ilə 

bağlı proqram və layihələr qəbul olunmuşdur. Ümummilli lider Heydər Əliyev 

tərəfindən 1998-ci ilin martında Azərbaycanda milli təhsil quruculuğunun 

konsepsiya və strategiyasını hazırlamaq məqsədilə Dövlət Komissiyası 

yaradıldı. Yaradılan  Dövlət Komissiyası Azərbaycan Respublikasının Təhsil 

sahəsində İslahat Proqramını hazırladı. İslahat Proqramının həyata keçirilməsi 

nəticəsində təhsilin məzmunu yeniləşdirilmiş, yeni proqram və dərsliklər 

hazırlanmış, digər çoxsaylı tədbirlər həyata keçirilmişdir. Ümummilli lider 

Heydər Əliyev 2000-ci il uyunun 13-də “Azərbaycan Respublikasında təhsil 

sisteminin təkmilləşdirlməsi haqqında” yeni bir fərman imzalayaraq təhsil 

sistemini əsaslı şəkildə təkmilləşdirilməsinə, idarəetmənin müasir prinsiplər 

üzrə təşkilinə, təhsilin dünya standartlarına uyğunlaşdırılmasına və dünyaya 

inteqrasiyasına zəmin yaratmışdır. Təhsil Nazirliyinin Kollegiya qərarına 

uyğun olaraq 1999-cu ildə Mingəçevirdə ətraf 15 rayonun təhsil işçilərinin 

iştirakı ilə zona müşavirəsi keçirilmişdir. Müşavirdə iştirak edən Təhsil Naziri 

M.Mərdanov Mingəçevirin təhsil sahəsində nail olduğu uğurlarını yüksək 

qiymətləndirərək onun müsbət nəticələrinin respublikada yayılmasını tövsiyyə 

etmişdir. Azərbaycan Respublikası “Təhsil qanunu” və “Təhsil islahatı 

haqqında” dövlət proqramının müvəfəqiyyətlə həyata keçirilməsi məqsədilə 

şəhər təhsil şöbəsi pedaqoji kollektivlərin qarşısında duran vəzifələrin yerinə 

yetirilməsi üçün mövcud daxili imkanları səfərbər etmiş, maddi-texniki 

bazanın möhkəmləndirilməsi və ixtisaslı kadr məsələlərini ön plana çəkmişdi. 

1999-2000-ci tədris ili Təhsil Nazirliyi tərəfindən təhsil işçiləri üçün “Təhsilin 

humanistləşdirilməsi yolu ilə yeni pedaqoji təfəkkürün inkişafı ili”  elan 

edilmişdir. Mingəçevir şəhər təhsil şöbəsində təqdim edilən  proqram diqqətlə 

öyrənilmiş və proqramın yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsi təmin 

olunmuşdur. Mingəçevir şəhər təhsil şöbəsinin böyüməkdə olan nəslin təlim-

tərbiyəsi sahəsində apardığı səmərəli fəaliyyət  Təhsil Nazirliyinin I dərəcəli 

dipliomuna layiq görülmüş, şəhər təhsil işçilərinin təcrübəsinin respublikada 

yayılması məqsədə uyğun sayılmışdır (4, s. 6).  

        Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi ümumi tərbiyənin tərkib hissəsi olmaqla 

şagirdlərdə yüksək mənəvi-psixoloji hazırlığın, fiziki vərdişlərin ən əsası 

vətənin müdafisəi üçün lazım olan keyfiyyətlərin inkişaf etdirilməsidir.  
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Müharibə veteranları, hərbi məktəblərin kursantları ilə tez-tez keçirilən 

görüşlər, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi zamanı şəhid olmuş əsgərlərin 

məzarları üzərində təşkil edilmiş məktəblilərin hamiliyi, Əfqanıstan veteranları 

və Qarabağ qaziləri ilə ünsiyyət məktəblilərin vətənə sədaqət ruhunda 

böyüməsində mühüm rol oynayır. Şagirdlərin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinə 

Mingəçevirin bütün məktəblərində xüsusi diqqət yetirilir. Əlbəttə bu müstəqil 

olkəmizin silahlı qüvvələrinin formalaşdırılması və güclü ordu quruculuğuna 

nail olmaq üçün təhsil işçilərinin vətəndaşlıq borcudur. Bu sahədə aparılan 

məqsədyönlü fəaliyyətin nəticəsidir ki, 1999-2000-ci tədris ilində Bakı Ali 

Komandirlər məktəbinə Mingəçevirdən 34 nəfər abituriyent qəbul olunmuşdur 

(4, s. 6). 2005-ci ildə Bakı Ali Komandirlər məktəbinə və C.Naxçıvanski adına 

liseydə 170 nəfərə yaxın Mingəçevirli gənc təhsil alırdı (7).  

Təhsilin keyfiyyətinin yüksədilməsində təkcə pedaqoji kollektivlərin 

deyil, ailənin və ictimaiyyətin də aparıcı rol oynadığı məlumdur. Bu amillərin 

vacibliyini nəzərə alaraq  Mingəçevir şəhər Təhsil şöbəsi şəhər icra 

hakimiyyəti ilə birlikdə 2002-ci ilin aprel ayında “Təhsilin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsində ailə, məktəb və ictimaiyyətin birgə işi” mövzusunda 

ümumşəhər konfransı keçirmişdi. Konfransda səmərəli təkliflər irəli sürülmüş, 

şəhərin təhsil vəziyyəti bir daha müzakirə olunmuşdur. Məlumdur ki, 

respublikanın ümumi inkişafının hər bir sahəsində Heydər Əliyevin rolu 

əzvəzsiz olmuşdur. Mingəçevir şəhəri icra hakimiyyətinin müvafiq sərəncamı 

ilə  2002-ci ildən respublikada ilk dəfə olaraq təhsildə yüksək müvəfəqiyyət 

qazanan, məktəbin ictimai həyatında fəal iştirak edən ümumşəhər 

məktəblilərinin 20 nəfər X-XI sinif şagirdləri üçün “Heydər Əliyev 

mükafatçısı” adı təsis edilmişdir (5, 9). 

         Hər bir sahədə olduğu kimi təhsil sahəsində də inteqrasiya qaçılmazdır. 

Respublikadakı ali məktəblər, kolleclər, ümumtəhsil məktəbləri dünyanın bir 

sıra beynəlxalq təşkilatarı ilə əməkdaşlıq edirlər. YUNESKO, İSESKO bu 

təşkilatlar sırasında ən öndə olanlardır.  2003-cü ildə Amerika Əməkdaşlıq 

Şurası tərəfindən həyata keçirilən “Təhsildə yüksək mükafat proqramı” 

layihəsi çərçivəsində şəhər üzrə 10 №li məktəbin müəllimi S.Tanrıverdiyeva 

müsabiqənin bütün mərhələlərində qalib gəlmiş və təşkilatın xətti ilə ABŞ-da 

təcrübə mübadiləsində olmuşdur (9). Xarici cəmiyyət və təşkilatlarla 

yaradılmış əlaqələr təhsil müəssisələrimizin müasir təlim texnologiyaları ilə 

təminatına da müsbət təsir göstərmişdi. Proyekt Harmoni təşkilatı tərəfindən 

şəhərin 3, 4, 13 və 15 № li məktəblərində quraşdırılan kompüter sinifləri 

həmin məktəblərin şagird və müəllimlərin kompüter texnologiyalarına 

yiyələnməsinə və internet xidmətlərindən istifadəsinə imkan yaratmışdır. 

Mingəçevirdə təhsildə yüksək göstəricilərə nail olmuş məktəblər çoxdur. 

Təlim, tərbiyə, şagird nəticələrinin  müsbət göstəricilərinə  görə fərqlənən  

“Təbiət-riyaziyyat və humanitar təmayüllü ixtisaslaşdırılmış lisey” 

Mingəçevirdə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin “Azərbaycan SSR-də 

istedadlı uşaqları, şagirdləri, tələbələri aşkara çıxarmaq və onların qabiliyyətini 

daha da inkişaf etdirmək tədbirləri haqqında” 28 avqust 1990-cı il 389 № li 

qəraına müvafiq olaraq ilk öncə məktəb kimi fəaliyyətə başlamışdır. Məktəb 
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qısa müddətdən sonra lisey kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir. Bu liseyin 

yaranmasında bilavasitə xüsusi rolu olan və uzun illər ona rəhbərlik etmiş 

M.İsmayılovun təhsil sahəsindəki xüsusi fəaliyyətinə görə ölkə prezidenti 

İ.Əliyevin sərəncamı ilə “Əməkdar müəllim”  fəxri adına layiq görülmüşdür.  

Lisey 1996-1997 və 2001-2002-ci tədris illərində tələbə qəbulunun nəticələrinə 

görə respublika miqyasında birinci yerə çıxmışdır (11).  2006-2007-ci tədris 

ilinin nəticələrinə görə respublikanın 20 ən yaxşı məktəbləri sırasında 

Mingəçevir şəhər liseyinin  adı da yer alımışdır. 2007-ci ildə ali məktəblər üzrə 

qəbul faizinə və 600-dən yuxarı bal toplayan şagirdlərin sayına görə ən 

reytinqli məktəblər sırasında şəhərin 15 saylı orta məktəbi də yer almışdır.  Bu 

məktəb 2007-2008-ci tədris ilinin göstəricilərinə görə respublikada 20 ən yaxşı 

məktəbi arasında 9-cu yerdə qərar tutmuşdur. Qeyd edilən müsbət 

göstəricilərinə görə Təhsil Nazirliyinin 18 mart 2008-ci il 347 saylı əmri ilə 15 

nömrəli məktəbin bazasında Texniki Humanitar Lisey yaradılmışdır. Bu lisey 

2008-2009-cu tədris ilinin nəticələrinə  “İlin ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi” 

müsabiqəsinin qalibi olmuşdur. 

       Məlumdur ki, təhsilin ən əsas istiqamətlərindən biri də müəllimin 

valideynlərlə birgə işidir. Hər bir sahədə olan inkişaf özünün bütün 

yeniliklərilə təhsil sahəsinə də sirayət edir. Təhsil sahəsindəki əksər 

tədqiqatçılar şagirdlərin təhsildə əldə etdiyi uğurları ailənin təhsilə verdiyi 

önəmlə əlaqəli olduğunu xüsusi qeyd edirlər. Mingəçevirdə məktəblə 

valideynlər arasındakı əlaqələrin davamlılığını və səmərəlyini artırmaq üçün 

2004-cü ildə Valideynlər Assosiyası İctimai Birliyi yaradıldı. Bu assosasiya 

aktiv valideyn, müəllim və şagirdlərin toplantıları vasitəsilə onların təhsillə 

bağlı fikirlərini öyrənməyə birgə fəaliyyət nəticəsində yaranmış problemləri 

həll etməyə, nümunəvi məktəb şuralarının yaradılmasına nail olmaq məqsədilə 

yaradılmışdır.  

Müasir dövrdə təhsilin səviyyəsi həm də ölkədə kompüter və 

informasiya texnologiyalarının inkişafından da asılıdır. Məktəblərin müasir 

texniki avadanlıqlarla təmin edilməsi sahəsində Mingəçevirdə də işlərə 

başlanılmışdı. Ölkə prezidenti İlham Əliyevin 2004-cü ilin avqustun 21-də 

imzaladığı “Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin 

informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı Proqramına” 

əsasən şəhərin 22 məktəbindən 19-da kompüter sininflərinin fəaliyyətinə nail 

olunmuşdur (8). Bu fərman gənclərin müasir biliklərə və informasiya 

texnologiyalarına dərindən yiyələnmələrinə zəmin yaratmışdır. Kompüter 

avadanlıqları ilə təchiz edilmiş siniflərin fəaliyyəti müasir təlim üsullarının 

tədris vaxtı tətbiqinə imkanlar yaratmış olur. 

  2007-2008-ci il tədris ilində şəhərin XI sinif məzunlarından tələbə adını 

qazanmaq üçün 1140 nəfəri müsabiqəyə sənəd vermişdir. Abituriyentlərin 439 

nəfəri müsabiqədən müvəfəqiyyətlə keçərək tələbə adına layiq görülmüşdür. 

Qeyd edək ki, qəbul olunanların 31 nəfəri 600-dən yuxarı, 16 nəfəri 650-dən  

yuxarı bal toplamışdır. Qəbul imtahanları zamanı Mingəçevirin Təbiət-

riyaziyyat və humanitar elmlər təmayüllü liseyin, o cümlədən 19, 7, 15 və 3 № 

li məktəblərin məzunları daha yaxşı nəticələr əldə etmişdir (10). 2010-cu ildə 



 

 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019 № 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

167 

ali məktəblərə qəbul üçün 788 nəfər sənəd vermişdir. Onların 351 nəfəri tələbə 

adını qazanmışdır. Şəhər 8 nömrəli məktəbin məzunu Ə. Kazımov ölkədə ən 

yüksək 700 bal toplayan 7 nəfərdən biri olmuş və “Prezident təqaüdü”nə layiq 

görülmüşdür.  Təhsildəki uğurlar ilk növbədə  öz fənlərini yüksək səviyyədə 

tədris edən müəllimlərin fəaliyyətindən asılıdır. Mingəçevirin təhsil sektorunda 

müəllim adını şərəflə daşıyan bu məsuliyyətli işin peşəkar kadrları yetərincədir. 

Müəllimlərin əməyi də dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Şəhər 

liseyinin dil ədəbiyyat müəllimi R.Mustafayeva, 3 nömrəli məktəbin müəllimi 

G.Quliyeva ölkə başçısının sərəncamı ilə “Tərəqqi”medalına layiq 

görülmüşdür. 

          Məlumdur ki, məktəbəqədər təhsil sistemi uşaqların fiziki, psixoloji və 

intelektual inkişafında, onların bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında və məktəbə 

hazırlanmasında mühüm rol oynayır.  Bəhs olunana dövrdə Mingəçevir şəhər  

təhsil şöbəsinin tabeliyində iki uşaq bağçası, 18 ümumi tipli körpələr evi-uşaq 

bağçası  və bir tez-tez xəstələnən, vərəmlə kontaktda olan uşaqlar üçün 

fəaliyyət göstərən sanatoriya tipli körpələr evi-uşaq bağçası vardır. 

Azərbaycanda «Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar: mövqelər, təcrübələr və 

siyasət» mövzusunda ilk inkluziv təhsil layihəsi Təhsil Nazirliyi, «Dünyaya 

baxış», ACİ-YF, «Müasir təhsil və tədrisə yardım Mərkəzi» tərəfindən 2004-

cü ildən həyata keçirilməyə başlanmışdır. Mingəçevir şəhərində 10 və 16 № li 

bağçalarda inkluziv təhsil layihəsi tətbiq olunmuşdur. Dünya təcrübəsi və uşaq 

hüquqları üzrə konvensiyaların tələbləri nəzərə alınaraq beynəlxalq təşkilatlar-

la birlikdə “Azərbaycan Respublikasında dövlət uşaq müəssisələrindən 

uşaqların ailələrə verilməsi (de-institutlaşdırma) və alternativ qayğı Dövlət 

Proqramı (2006-2015-ci illər)” hazırlandı və 2006-cı il martın 29-da ölkə 

Prezidentinin Sərəncamı ilə təsdiq olundu. Alternativ qayğı mərkəzlərindən 

biri də Mingəçevir şəhərində yerləşən “Uşaq və Ailəyə Dəstək Mərkəzi”dir. 

Təhsil Nazirliyinin «Uşaqların xilası» (Save the children) təşkilatı ilə bağladığı 

müqaviləyə əsasən həmin Mərkəz Nazirliyin tabeliyinə verilmişdir. Burada 

sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların inkişafı, təhsili, cəmiyyətə 

adaptasiyası üzrə tədbirlər keçirilir, həmçinin uşaqların ailələrinə psixoloji, 

hüquqi dəstək xidmətləri göstərilir. 2009-cu ildə elan olunmuş “Uşaq ili” 

ərzində Mingəçevirdə də keçirilən yarış və tədbirlərdə uşaqların kütləvi 

iştirakına nail olunmuşdur. 2007-2010-cu ilin fəaliyyətlərindəki uğurlu 

nəticələrinə görə 1, 6, 10, 12 və 16 № li körpələr evi-uşaq bağçaları Təhsil 

Nazirliyi Kollegiyasinin qərarı ilə fəxri fərmanla təltif olunmuşdular (6, 5). 

Qeyd etdiyimiz kimi respublikamızda təlim və tərbiyəyə bağlı davamlı 

proqramlar, layihələr hazırlanıb qəbul olunmuşdur və bu proses bu gun də 

davam edir. 

    Mingəçevir Şəhər Təhsil şöbəsi tabeliyində  bəhs olunan dövrdə 7 mək-

təbdənkənar tədris müəssisəsi fəaliyyət göstərirdi. Bu müəssisələrin əksəriy-

yətində məcburi köçkünlərin məskunlaşması, Gənc turistlər və diyarşünaslıq 

mərkəzinin və Uşaq gənclər idman məktəbinin öz binalarının olmaması onların 

fəaliyyətinə mənfi təsir göstərmişdir. Uşaq yaradıcılıq mərkəzi şəhərin ən 

böyük məktəbədənkənar müəssisəsidir. Bu mərkəz 1948-ci ildən şəhərdə 
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fəaliyyət göstərir. Mərkəzdə fəalliyyət göstərən “Milli rəqs”, “Gənc musiqise-

vərlər”, “Bədii keramika”, “Kompüter”, “Təsviri incəsənət” şagirdlərin ən çox 

müraciət etdikləri dərnəklərdir. 

   Politexnik İnstitutu 1991-ci ildə Mingəçevirdə fəaliyyətə başlayan ilk ali 

təhsil müəssisəsidir. İnstitut 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 13 aprel tarixli, 274 saylı qərarı ilə M.Əzizbəyov adına 

Azərbaycan Sənaye Universitetinin (hazırki Azərbaycan Dövlət Neft 

Akademiyası) filialı kimi fəaliyyətə başlamışdır. Fəaliyyətinin ilk illərində 

tədris prosesinin təşkili və idarə olunması respublikanın aparıcı ali 

məktəblərindən dəvət olunmuş alim-mütəxəssislərin köməyi ilə həyata 

keçirilirdisə, sonradan həm bakalavr, həm də magistratura təhsil pillələri üzrə 

mütəxəssis hazırlığı institutda ərsəyə gəlmiş alim və peşəkar pedaqoqlar 

tərəfindən yerinə yetirilməyə başladı. Mingəçevir Politexnik İnstitutu şəhər və 

həm ətraf rayonların sənaye müəssisələrində çalışan kadrların xüsusilə də 

mühəndis kadrların hazırlanmasında və ixtisas artırmasında mühüm rol oynadı. 

Qeyd edək ki, Mingəçevir Politexnik İnstitutunun bazası əsasında ölkə 

prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə 24 iyul 2015-ci il tarixində Mingəçevir 

Dövlət Universiteti yaradıldı və ləğv olunmuş Azərbaycan Müəllimlər 

İnstitutunun Mingəçevir filialının bazası yeni yaradılan universitetin balansına 

təhvil verildi. 

       Mingəçevirdə fəaliyyət göstərən Mingəçevir Tibb Kolleci və Mingəçevir 

Turizm Kolleci də təhsilimizə öz töhfəsini verir. Hər bir ölkə iqtisadiyyatının 

vacib sahələrindən olan turizm sahəsinin inkişafına  respublikamızda da xüsusi 

diqqət yetirilir. Son illərdə bu sahənin inkişafı ilə bağlı qəbul olunmuş 

proqram, fərman və s. tədbirlərdən bu sahəyə olan diqqəti aydın görmək 

mümkündür. Turizmin respublikada inkişafı bu sahə üzrə kadr hazırlığını da 

tələb edir. Məhz Mingəçevir Turizm Kolleci də Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 13 fevral 2006-cı il tarixli 45№ li qərarı və Azərbaycan 

Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 10.04.2006-cı il tarixli, 101 

№ li əmri əsasında ölkədə turizm sahəsi üzrə kadr hazırlığını həyata keçirmək 

məqsədilə yaradıldı. 

       Bütün mövcud çətinliklərə baxmayaraq Mingəçevirdə təhsil sahəsində 

ciddi keyfiyyət dəyişikləri baş verir. Bu sahə ilə əlaqəli respublikada aparılan 

islahatların müsbət nəticələri şəhərin təhsil üzrə göstəricilərində öz əksini 

tapmışdır. Müəyyən nöqsan və çatışmamazlıqlar mövcud olsa da cəmiyyətin 

tərəqqisinin, elmin, mədəniyyətin, mənəviyyatın və gələcəyin  inkişafının əsas 

təminatçısı olan təhsilə Mingəçevirdə xüsusi qayğı ilə yanaşılmış və bu gün də 

şəhərin təhsil sistemi öz işini uğurla davam etdirir. 
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РЕЗЮМЕ 

ВУСАЛА МОВЛАЕВА  

ОБРАЗОВАНИЕ В МИНГЯЧЕВИРЕ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ (1991-2010) 

В статье нашли отражение проблемы образования в Мингячевире и связанные с 

ним вопросы в указанный период. В связи с Нагорно Карабахским конфликтом между 

Арменией и Азербайджаном наши земляки были изгнаны из родных краев, став 

беженцами на родной земле поселились и на территории Мингячевира. Также беженцы 

поселились во всех общеобразовательных школах города. Такие условия привели к 

большим проблемам в секторе образования города Мингячевира. В статье дается 

информация  об участии городских школ в международных программах и проектах. В 

статье также говорится о референдумах проведенных в республике в секторе 

образования и об исполнении задач вытекающих из них в Мингячевире. 

  Ключевые слова: закон об образовании, школа, учитель, лицей, родитель, 

следователь 

 

SUMMARY 

VUSALA MOVLAEVA 

EDUCATION IN MINGECHEVIR DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE(1991-

2010) 

         The article reflects some issues connected with education during the mentioned time here. 

As a result of Armenian-Azerbaijan conflict thousands of internally displaced people as well 

as in many regions of the country were temporarily placed in Mingechevir. Most of these 

people were inhabited in the buildings of the schoolꞌs in the city. It caused a lot of problems in 

educations system of the city. The article also reflects the main points of the reforms in 

education, problems arising during implementations of the reforms and the results achieved 

during period of the reforms. 

Key words:  education law, school, high school, parent, researcher                                                                                   
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QAÇAQ HƏRƏKATI AZƏRBAYCAN DEMOKRATİK CÜMHURİYYƏTİNİN 

QURUCULARININ BAXIŞ MÜSTƏVİSİNDƏ 

 

Məqalədə XIX əsrin sonları və  XX əsrin əvvəlində Azərbaycan tarixində baş vermiş 

siyasi dəyişiklikdən danışılır. Bu keşməkeşli zamanda qəhrəmanlıq göstərən qaçaqların siyasi 

fəaliyyətləri arasındakı fərqlilik təhlil edilir. Həmçinin “milli qaçaqlar” və Çar Rusiyası 

dövründə iqtisadi çətinliyin səbəb olduğu qaçaq hərəkatından bəhs edilir. Nəticədə aydın olur 

ki, Qaçaq Nəbinin fəaliyyəti mühacirətdə fəaliyyət göstərən folklorşünaslar tərəfindən daha 

çox qabardılmış, o qaçaqçılıq hərəkatının simvoluna çevrilmişdir.  

Açar sözlər: mühacir folklorşünaslar, “milli qaçaq”, mühacir mətbuatı, Qaçaq Nəbi, 

kəndli hərəkatı 
 

Azərbaycanın keşməkeşli tarixinə nəzər salsaq tariximizin ən şərəfli 

səhifələrindən biri, bəlkə də birincisi Azərbaycan Demokratik Respublikasının 

elan edildiyi gündür. Çar imperiyasının devrilməsi nəticəsində müsəlman 

Şərqində ilk müstəqil dövlətin qurulmasına şərait yarandı. O illərdə xalqımızın 

qabaqcıl ziyalıları Məmmədəmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski, Həsən bəy 

Ağayev, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Məmməd Yusif Cəfərov, Səməd bəy 

Mehmandarov, Əliağa Şıxlinski, Nəsib bəy Yusifbəyli, İsmayıl xan Ziyadxanlı 

və başqaları tariximizə bu şərəfli səhifənin yazılmasında böyük rol oynamışdır. 

Ömrü qısa sürən Azərbaycan Demokratik Respublikasını zor gücü ilə 

devrilməkdən qoruyanlar siyahısında qaçaqların xüsusi yeri var. Onlar 

Cümhuriyyətin devrilməsindən sonra da yalan üzərində qurulan yeni hökumətə 

qarşı uzun müddət canları bahasına mübarizə aparmışlar.  

“Bəs qaçaqların Demokratik Respublika dövründə, onun süqutu 

ərəfəsində nə kimi xidmətləri olmuşdur” sualına cavab axtarmaq üçün ilk öncə 

qısa olaraq Çar Rusiyası dövründə Azərbaycanda siyasi-iqtisadi vəziyyətə və 

imperiyanın devrilməsi səbəblərinə nəzər salaq. Çar hökuməti dövründə 

bəylərin kəndlilər üzərində hökmranlığı kəskin şəkil almışdı. Sinfi 

ziddiyətlərin dərinləşməsi və təhkimçilik siyasətinin ağır vergiləri xalq 

kütlələrini daha da cana yığırdı. Onların iqtisadi və siyasi cəhətdən ağır 

vəziyyətdə yaşaması Çar Rusiyası dövründə get-gedə çətinləşir və  vergiləri 

ödəyə bilməyənlər arasında qaçaqçılıq yolunu seçənlər olurdu. Tarixçi Bəhlul 

Behcət “Qaçaq Nəbinin tarixi” adlı kitabında həmin dövrdə kəndlilərin ağır 

yaşayış şəraitini geniş təhlil etmiş və “Qaçaq Nəbinin tarixi” adlı tarixi 

araşdırmasında kəndliləri müflis edən vergiləri sadalamışdır. O, vergilərin 

siyahısını rəsmi dövlət arxivində saxlanılan sənədlərə əsaslanaraq öz kitabına 

daxil etmişdir. “1847-ci il dekabr ayının 28-i günündə torpaq işlərinə baxan 

“Zaqafqaziya  komitəsi”  tərəfindən elan edilmiş vergi qanununda  “malcəhət”,  
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“yüzdə bir”, “çöp başı” kimi vergilərdən əlavə, mülkədarlar tərəfindən 

kəndlilərə gördürülən digər işlərə də rast gəlirik. Bundan əlavə hər on ailə bir 

kişi və hər on beş ailə bir kişi və bir qadın xidmətçi olaraq mülkədara 

verməlidir; toplanan malcəhəti kəndlilər öz heyvanları ilə mülkədarın istədiyi 

yerə aparmalıdır; kəndlilər mülkədarın xüsusi torpağını mükafatsız olaraq 

əkib-becərməlidir, mülkədarın evinə odun və ailə üçün lazım olan daş-torpaq 

gətirmək üçün hər ailə öz yük heyvanı ilə 18 gün işləməlidir; kəndlilər “icma” 

(iməclik) edib mülkədara bir gün işləməlidir (7, s. 124). Sinfi ziddiyətlərin 

dərinləşməsi və təhkimçilik siyasətinin ağır vergiləri xalq kütlələrini daha da 

cana yığırdı. Vergiləri ödəyə bilməyənlər arasında da qaçaqçılıq yolunu 

seçənlər olurdu. Bu faktlar həmin dövrdə fəaliyyət göstərən qaçaqların 

mübarizəsinin mahiyyət və məqsədini, məramını aydınlaşdırır. Xalq ədalətsiz 

idarə sisteminə qarşı çıxan qaçaqları dəstəkləyir, özünün edə bilmədiyini 

onlardan gözləyirdi. 1906-cı ildə təkcə Nuxada 10-a qədər qaçaq dəstəsi var idi  

(3, s. 93).  Ümumilikdə Birinci Dünya Müharibəsi illərində Azərbaycanda 40-a 

qədər qaçaq dəstə fəaliyyət göstərirdi. Xalqın  istismar olunması, sosial 

ədalətsizliyə məruz qalması, hakimiyyətin vergi siyasətinin uğursuzluğu Çar 

Rusiyasını devirən səbəblərdən oldu. Çar Rusiyası devrildikdən sonra 

Azərbaycanda Müsavat hökuməti quruldu. Azərbaycan Demokratik 

Respublikası yaranmasının ilk günlərindən xalqın güzəranını yaxşılaşdırmaq 

üçün islahatlar keçirə bilmişdi. Məsələn, 1918-20-ci illərdə mövcud olmuş 

Milli hökumətin irəli sürdüyü məramnamənin təməl prinsiplərindən biri belə 

idi: “Millətin əksəriyyəti rəncbərdir. Rəncbərin maaşı, həyatının təminatı 

torpaqdır. Torpaq abad olarsa millət də məsud olar” (11, s. 62). Demokratik 

hökumət rəncbərlərə belə bir qiymət verdiyi halda, gənc respublikanı zor gücü 

ilə devirən sovet hökuməti “kollektivləşmə”, “kolxozlaşma” adı altında 

kəndlilərin torpağını əlindən alaraq uğursuz siyasətin əsasını qoydu. Bir az 

torpağı, mal-qarası olan “qolçomaq” adlandırılır, ifşa edilir, varı-dövləti 

əlindən alınır, özü isə bəzən sürgün, həbs, hətta öldürülə bilirdi. Bu yalnız bir 

müqayisədir. Müqayisələr ölçüyə sığmazdır.   

Çox əfsuslar olsun ki, uzun zamandan sonra ziyalıların yetişməyinə 

şərait yaradan, həqiqətən xalq üçün çalışan bu gənc dövlətin ömrü az oldu. 

Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti zor gücü ilə 11-ci qızıl ordu tərəfindən 

devrildi və xalqımız üçün misli görünməyən faciələr başladı. Üstəlik bu 

vəziyyətdən istifadə edən erməni şovinistlərinin özbaşınalığı baş alıb gedirdi. 

Hələ, 20-ci əsrin ilk illərində güclənən erməni özbaşınalığı zamanı Dəli Alı, 

Qandal Nağı, Tivili Qaçaq Süleyman, Qaçaq Mayıl, Qaçaq Tanrıverdi və. s 

kimi qaçaqlar fəaliyyətləri ilə önə  çıxmışdılar. Milli maraqlardan çıxış edən 

qaçaqlara çox zaman məmurlar, ağalar, bəylər, varlı tacirlər dəstək verirdi. 

Məsələn, Qaçaq Dəli Alı 1905-ci ildə ermənilərə qarşı fəaliyyəti zamanı 

yüksək rütbəli dostlarından maliyyə yardımı alırmış. “Dəli Alı bir xalq 

qəhrəmanı kimi XIX əsrin sonu- XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan xalqının 

milli dirəniş hərakatının önündə gedən əsas simalardan biri idi. Həmin dövrdə 

Dəli Alının xidmətləri, milli təşkilatımız olan “Difainin” fəaliyyəti ermənilərin 

qarşısında bir sipər idi (8).  
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Müsavat hökuməti devrilən zaman Azərbaycanın bölgələrində qaçaqların 

da fəal iştirak etdiyi bir neçə üsyan olmuşdu ki, bu üsyanların əsl mahiyyəti, 

səbəbləri xalqımızdan gizlədilib. Bu hadisələr isbat edir ki, Azərbaycanda qızıl 

ordu güllə, çiçəklə qarşılanmayıb.  Bolşeviklərin Azərbaycana daxil olmasına 

ciddi müqavimət göstərənlər arasında qaçaqlar da az deyildi. Bu qaçaqlar 

“milli qaçaqlar” adlandırılır. Beləliklə, XIX əsrdə yerli bəylərin, ağaların 

haqsızlığına qarşı Qaçaq Nəbi, Qaçaq Kərəm, Qaçaq Gülsüm, Qara Tanrıverdi 

və.s kimi qaçaqlar mövcud idisə, sovet dövrünün ilk dönəmlərində artıq siyasi 

qaçaqlar fəallaşmağa başladılar. Milli ruhlu, milli əqidəli, milli qürurlu bu 

qaçaqlar  mövcud siyasətə qarşı mübarizə aparır, milli dövlətçiliyi qorumağa 

çalışırdı. Məsələn, “milli qaçaqlar”dan olan Ramazanlı Rüstəm və  Ramazanlı 

Qaçaq Təhməzin xalqımız üçün fədakarlıqları danılmazdır. Bu iki qardaş 

Azərbaycan tarixində 1918-ci il olaylarının, "Şamxor davası"nın, 1920-

ci  ildən ta 1930-1931-ci illərə kimi sovetləşməyə qarşı baş verən kəndli 

üsyanlarının, "Bitdili imamı"nın və digər olayların aktiv iştirakçısı olaraq milli 

mənliyini dərk edən qaçaqlardan olmuşlar.  

Qaçaq Mayıl da qaçaqçılığa başlayan ilk günlərdə Çar hökumətinə qarşı 

döyüşürdü. Sonradan o, Azərbaycanda Sovet imperiyasının qurulmasına qarşı 

ciddi mübarizə apararaq Milli Orduda xidmət edən oğlu ilə birlikdə şərəfli 

səhifələr yazan “Sarvan” stansiyası ətrafındakı döyüşlərdə iştirak edir və 11-ci 

qızıl orduya qarşı ciddi müqavimət göstərir. Qaçaq Fərzalı da Bəhlul Əfəndi, 

Sultan bəy kimi igidlərlə əl-ələ verərək erməni quldurlarının Zəngəzurda 

törətdikləri türk-müsəlman qırğınının qarşısını almışdır, Nuru Paşanın 

ordusunun qarşılanmasında iştirak etmiş, yerli özünümüdafiə dəstələrinin 

rəhbəri olmuşdur. O, Sovet hökuməti qurulandan sonra da silahı yerə 

qoymamış, bolşeviklərlə döyüşmüşdür.  

Mübarizə genişlənir, əhali kütləvi olaraq yalan vədlərlə hakimiyyəti ələ 

alan yeni hökumətə qarşı üsyanlara başlayırdı. Üsyanlarda da qaçaqlar iştirak 

edirdi. Gəncə üsyanı ilə tanınan qiyamda bir çox qaçaq fədəkarlıq göstərdi. 

Qaçaq Qəmbər, Sarı Ələkbər, Qaçaq Qasım, Qaçaq Mikayıl bunlardan idi. 

Qaçaq Tanrıverdi də bolşevik-daşnak ordusunun özbaşınalığına qarşı çıxan 

Qafqaz İslam Ordusunun əsgəri, Gəncə üsyanının əsas komandirlərindən biri 

və nəhayət millətini azad görmək üçün fədakarlıq edən müsavatçı, “milli 

qaçaq” idi. 11-ci qızıl ordunun vəhşicəsinə əhalini qırmaqla dağıtmasından 

sonra  Gəncəbasarda tarixi qaçaq hərəkatı başlandı. Qaçaqlar müxtəlif ərazilərə 

səpələnərək yeni hökumətə tabe olmadı. Çünki bu hökumət xalqına azad və 

firavan həyat bəxş etməyə çalışan, milli mənliyini dərk edən bir quruluşu 

yıxmışdı.  

Sovet hakimiyyətinə qarşı üsyanlar uzun müddət davam etmiş və 

qaçaqlar bu üsyanlarda fəal iştirak etmişdir. Üsyanlardan ən güclüsü 1930-cu 

ildə Şəkidə baş vermişdir.  Görkəmli şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə öz 

xatirələrində yazır: “Şəki üsyanı mənim ürəyimdə qara bir yara kimi durur, hər 

dəfə yadıma düşəndə göyüm-göyüm göynəyirdim. Çünki Bakıdan gələn rus 

ordusunun məzlum xalqa necə divan tutduğunu, xalqın naləsini, Qurcana 

dərəsində gecələr səhərə qədər güllələnən igidlərin sinəsində soyuyan güllə 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Xalq_C%C3%BCmhuriyy%C9%99tinin_Milli_Ordusu
https://az.wikipedia.org/wiki/Qa%C3%A7aq_Q%C9%99mb%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/Sar%C4%B1_%C6%8Fl%C9%99kb%C9%99r
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Qa%C3%A7aq_Qas%C4%B1m&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Qa%C3%A7aq_Mikay%C4%B1l&action=edit&redlink=1
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səslərini eşidirdim” (11, s. 9). Üsyanlar sovet ordusu tərəfindən amansızcasına 

yatırılır, üsyançılar sürgün edilir, öldürülür və ya qaçaq düşərək partizan 

mübarizəsi aparırdılar. Onlar Sovet hökuməti tərəfindən “siyasi quldur” 

adlandırılaraq “xalq düşməni” damğası ilə gözdən salınırdı. Görəsən öz milli 

dövlətçiliyini müdafiə edən qəhrəmanlar hansı xalqın düşməni idi? Çünki, bu 

qəhrəmanların adına xalq arasında nəinki nəğmə, rəvayət, hekayə yaradılmır, 

adlarını belə çəkmək qadağan olunurdu.  

Sovet hökuməti yalnız ona qarşı mübarizə aparan siyasətçiləri, qəhrəman 

oğulları deyil, millətin soy kökünü məhv etməyə can atırdı. Çünki, onlar bilirdi 

ki, bir xalqın soy kökünü unutdurmaq üçün onun keçmişini məhv etmək 

lazımdır. Türk xalqının keçmişi isə şifahi xalq ədəbiyyatının zəngin, irihəcmli 

janrı hesab edilən dastanlarda cəmləşib. “Türk xalqları başqa xalqlardan fərqli 

olaraq nə salnamə yazmış, nə də rəsmi sənədlərini, tarixini yazılarda qoruyub 

saxlamışdır. Onun salnaməsi də, keçib gəldiyi yolun ziqzaqları da məhz 

dastanlara daşınmışdır” (2, s. 23). Sovet hökumətinin xalqın milli sərvətinə 

qarşı cihad elan etməsindən sonra folklorşünasların xalqımız üçün əvəzsiz olan 

toplama, araşdırma işləri yarımçıq qaldı. Belə ki, Ə.Tahirov “Qaçaq Nəbi” 

dastanını toplayıb geniş oxucu kütləsinə çatdırmışsa da, onun “Koroğlu” 

dastanı ilə bağlı toplamaları təəssüf ki, geniş ictimaiyyətə təqdim 

edilməmişdir. Folklorşünas V.Xuluflu, H.Əlizadənin də bu dastanla bağlı 

araşdırma işi yarımçıq qaldı. Türk xalqlarının milli mənəvi sərvəti sayılan 

“Kitabi Dədə Qorqud”un araşdırılması həmin dövrə təsaddüf edirdi. Lakin, 

totalitar rejim milli mənəvi dəyərləri məhv etmək və milləti soy kökündən 

ayırmaq məqsədi ilə bu kitaba qarşı da cihad elan etdi.  S.Mümtazın evindən 

götürülmüş  “Kitabi Dədə Qorqud” kitabı pantürkist damğası vurularaq 

yandırılmışdır.  

Özlərini ölümdən qurtara bilən və ömrünün sonuna qədər mühacir həyatı 

yaşamaqlarına baxmayaraq millətinin rifahı uğrunda mübarizə aparan 

müsavatçılar tez-tez qəzet və jurnallarda aktual məsələlərlə, milli 

dövlətçiliyimizlə bağlı məlumatlar dərc etdirirdilər. Belə ki, Demokratik 

Respublikanın qurucusu M.Ə.Rəsulzadə, M.B.Məmmədzadə, Ə.Cəfəroğlu, 

H.Baykara, N.Keykurun, Y.Lənkəranlı, N.Turablı kimi müəlliflər mətbuat 

səhifələrində, dərc etdikləri kitablarda qaçaqçılıq hərəkatı və onun fəal üzvləri 

haqqında fikirlər söyləmiş, araşdırma aparmışlar ki, bu araşdırmalar 

folklorşünaslar üçün dəyərli mənbə hesab edilir. Onlar Qaçaq Nəbi, Qaçaq 

Kərəm, Dəli Alı, Qaçaq Məmməd bəy Kavalyer və başqa qaçaqların 

fəaliyyətini təhlilə cəlb etmişlər. Mühacirətdə dərc edilən “Bildiriş”, 

“Azərbaycan Yurd bilgisi”, “Yeni Qafqaziyyə”, “Azər türk”, “Odlu Yurd” və 

başqa qəzet və jurnallarda, kitablarda qaçaqlar haqqında məqalələrlə tanış 

olduqda görürük ki, Çar Rusiyası dövründə fəaliyyət göstərən qaçaqlar belə 

mühacir folklorşünaslar tərəfindən “xalqı rus zülmündən xilas etməyə çalışan 

qəhrəmanlar” kimi təbliğ edilirlər. “Qaçaqlıqla bağlı bir çox dastanvari 

rəvayətlər mühacirətdə sovet Azərbaycanındakı təhlillərdən tam fərqli bir 

prizmadan – xalqın müstəmləkəçilərə (birbaşa ruslara!) qarşı mübarizəsindən 

yaranması qənaətlərilə tədqiq edilmişdir” (9, s. 5). Məsələn, mühacir həyatı 
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sürmüş Azərbaycanın dahi şəxsiyyəti M.Ə.Rəsulzadə  “Azərbaycan milli 

istiqlal mücadiləsi” adlı əsərində Qaçaq Nəbi haqqında  yazır: “Azərbaycanda 

qaçaq hərəkatı əsasən rus çar rejiminə və yerli zülmkarlara qarşı mübarizə 

prosesində meydana gəlmişdir. Azəri xalqı öz gördükləri işlərlə igidlik və 

yenilməz qəhrəmanlıq dastanlarını yaradan qaçaqları sevmiş, tərifləmiş və 

qorumuşdur. Çünki qaçaqlar Azərbaycanın zülmdən qurtarması uğrunda 

mübarizə aparmışlar. Qaçaqların bəziləri dağlarda, bəziləri kəndlərdə, bəziləri 

də şəhərlərdə həyatlarını təhlükə altında qoymaqdan çəkinməyərək rus 

kazakları ilə vuruşmuşlar” (12).    

 Hüseyn Baykaranın fikrincə “Azərbaycan xalqı bu məşhur igidlik və 

qəhrəmanlıq dastanlarını yaradan qaçaqları sevmiş, öymüş və qorumuşdur. 

Çünki bu qaçaqlar bütün Azərbaycan xalq kütlələrinin zalım rus idarəsinə qarşı 

ürəkdən duyduqları kini, imtinanı ifadə etmişlər” (9, s. 151). Əhməd 

Cəfəroğlunun Qaçaq Nəbidən bəhs etdiyi məqaləsi isə 1928-ci ildə İstanbulda 

“Azər türk” dərgisində, “Azərbaycan ədəbiyyatında istiqlal mücadiləsi” kimi 

əsəri isə 1932-ci ildə İstanbulda nəşr edilmişdir. Onun “Azərbaycan istiqlal 

mücadiləsinin izləri” adlı silsilə məqaləsinin 3-cü hissəsinin 2-ci bölməsi 

Qaçaq Nəbiyə həsr edilib. “...Nəbi artıq yeni mücadiləsiylə milli düşmənə 

qarşı vəziyyət almış və milli qəhrəman olaraq rus hökumətinin istilasını 

qüvvəti daxilində sarsıtmağa qərar vermişdir. İştə dünənki çobanı bu günki 

qəhrəman mövqeyinə çıxaran səbəb xalqla bərabər yaşaması və ümumxalqın 

gizli hissini mücadiləylə oxşaya bilməsidir” (1, s. 202).  Qaçaq Nəbini rus 

müstəmləkəçilərinə qarşı vuruşan və kəndli istiqlal mücadiləsinin ən öndə 

gedənlərindən birisi kimi tərənnüm edən Ə.Cəfəroğlunun yazılarında “Nəbi 

urusları burda qoymadı” ifadəsini Azərbaycan xalqının şüarı adlandırmışdır. 

“Dastanda Həcərin qabarıq təsvir olunmasının məqsədli səciyyə daşıdığını 

qeyd edən tədqiqatçının fikrincə, bu, hər şeydən əvvəl, rus işğalçılıq rejimi 

əleyhinə mübarizənin kütləvi mahiyyət kəsb etdiyinə işarədir” (9, s. 27).  

 Mühacir folklorşünas Nəbi Turablının da siyasi baxışları eyni ilə 

həmkarlarına bənzəyir. “Qaçaq Nəbi bir rus düşməni olduğu və xalqın da onu 

buna görə sevdiyi, Qaçaq Nəbi adına bəstələnmiş türkünün aşağıdakı 

bəndindən bəllidir: 

 Nəbi qurban Həcərin bir telinə, 

 Aslan kimi minmiş atın belinə, 

 Yağı qonmuş bağçasına, elinə, 

 Həsrət qalmış yarın incə belinə, 

 Qoy sənə desinlər ay Qaçaq Nəbi! 

Həcəri özündən ay qoçaq Nəbi! (9, s. 170)  

Şerin 3-cü misrası rus imperiyasının Azərbaycanı işğal etməsinə işarədir. 

Tədqiqatçı Nağı Şeyxzamanlı isə Ankarada fəaliyyət göstərən “Azərbaycan” 

dərgisində “Qaçaq Nəbi” adlı məqalə çap etdirmişdir. Məqalədə rusların 

“razboynik” adlandırdığı qaçaqları müəllif  “xalq qəhrəmanı” adlandırır. 

Folklorşünas A.Həsənqızı qeyd edir ki, “Mühacirət folklorşünaslığının elmi-

nəzəri tədqiqatları bir çox hallarda həmin dövrdə sovet basqısı altında yaranan 

araşdırmalardan özünəməxsusluğu, obyektivliyi, metodoloji aspekti ilə ciddi 
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şəkildə fərqlənməkdədir”  (9, s. 4). Bu fərqlilik siyasi baxışların fərqliliyidir ki, 

özünü tarixi faktlarda, ədəbiyyat nümunələrində qoruyub saxlayıb.  

Mühacir folklorşünaslar qaçaq hərəkatını ilk dövrlərdən xalq üsyanı 

adlandırmışlar. Onlar qaçaqları milli azadlıq hərəkatının bariz qəhrəmanları 

kimi təqdim etmək istəyirdilər. Lakin Qaçaq Nəbi, Qaçaq Kərəm milli 

hərəkatın nümayəndələri deyildilər. Hər iki hərəkat arasında fərqlər mövcud 

idi. “Bunların birində iqtisadi tələb, fərdi intiqam hissi və ya zülmə, 

özbaşınalığa qarşı ictimailəşmiş qanun qaçağının mübarizəsi vardısa, digərində 

siyasi məqsəd ön planda idi. ...birinin siyasi-iqtisadi, digərinin isə iqtisadi 

mübarizə formasına üstünlük verməsi, birinin təşkilatlanması, digərinin 

kortəbii xarakterdə olması, birinin vətəni azad etmək, rejimi dəyişdirməklə 

iqtidar olmaq, digərinin yalnız yaxşı məmur, yaxşı bəy tapmaq problemində 

idi” (5, s. 23). Həmin dövrlərdə qaçaqların apardığı mübarizəyə üsyan da 

demək olmazdı. Çünki üsyan-köhnə ictimai quruluşu yıxıb yenisini qurmaq 

məqsədilə hakim siniflərə qarşı kütləvi və bir mərkəzdən idarə edilən, 

mütəşəkkil şəkildə, konkret plana əsaslanan  silahlı çıxış sayılır. Folklorşünas 

F.Bayatın da fikrincə “Onların mübarizəsi üsyan deyildi, bu beş-altı, bəzən 

daha çox adamlardan qurulan dəstələrlə dağlara və ya çar rejiminin hökmü 

işləməyən yerlərə -Osmanlı və ya İran torpaqlarına sığınan, primitiv üsullarla 

mübarizə aparan qoçaq və mərd insanların bir növ intiqam savaşı idi” (4, s. 

262). “İstər Qaçaq Nəbinin, istər Qaçaq Kərəmin, istər Qandal Nağının, istərsə 

də hər hansı bir qaçağın olsun fəaliyyət dairəsi müəyyən bir bölgə ilə 

sınırlanmışdı. Onların mərkəzə və mərkəzi hakimiyyətə təsirləri sıfıra 

endirildiyindən bu qanun dışı qaçaqlar bir növü izolə edilmiş sahələrdə söz 

sahibidirlər” (6, s. 36). Mühacirətdə yaşayan folklorşünasların Nəbinin 

fəaliyyətinə verdiyi qiymət anlaşılandır. Qeyd edək ki, onların əlində siyasi 

qadağalardan uzaq olan bir mühit var idi. Çünki onlar Azərbaycanın 

müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparmış, bu müstəqilliyi əldə etmiş,  lakin rus 

imperiyasının siyasəti nəticəsində zor gücü ilə müstəqilliyi itirmiş bir dövlətin 

yetişdirdiyi tarixi şəxsiyyətlər idi.  

    Ömrünün sonuna qədər Azərbaycan (Demokratik) Respublikasının 

bərpa edilməsi uğrunda yorulmadan mübarizə aparan siyasi xadimlərimiz 

mətbuat vasitəsi ilə xalqı Rus imperiyasına qarşı üsyanlara səsləmişlər. Çünki 

bu imperiya bizə Şaumyan, Mikoyan, Kirov kimi ünsürləri qəhrəman kimi 

təqdim edirdi. Ulu öndər Heydər Əliyevin müdrik sözləri bir daha yada düşür: 

"XX əsr xalqımız üçün çox müsibətli əsr olmuşdur. Gərək onu doğru-dəqiq, 

nə cür, necə olubsa,  elə də yazaq. Bunların hamısı həm 

xalqımızın özünü tanıması, həm də bugünkü siyasətimiz üçün lazımdır" (10, s. 

8). 
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РЕЗЮМЕ 

АФАК   ГАСЫМОВА 

ДВИЖЕНИЕ БЕГЛЕЦОВ  С ТОЧКТ ЗРЕНИЯ  ОСНОВАТЕЛЕЙ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ    ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В статье рассказывается о политических изменениях, произошедших в истории 

Азербайджана в конце 19 - начале 20 веков. Анализируются различия между 

политической деятельностью беглецов в это трудное время. А так же анализируются 

деятельность  «национальных беглецов» и движению качака, что вызвано 

экономическими трудностями в царской России. В результате становится очевидным, 

что деятельность беглеца Наби, который стал символом беглецкого движения все более 

усугубляется эмигрантскими фольклористами.  

Ключевые слова: национальный беглец, эммигрантская пресса, беглец Наби, 

крестьянское движение, эмигрантский фольклор 

 

SUMMARY 

AFAQ GASIMOVA 

SMUGGLING MOVEMENT IN THE EYES OF THE FOUNDERS OF THE 

DEMOCRATIC REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

The article describes the political changes that have occurred in the history of 

Azerbaijan in the late 19th - early 20th centuries. The differences between the political 

activities of the Kachaks in this difficult time are analyzed. It also analyzes the activities of 

“national fugitives” and the kachak movement, which is caused by economic difficulties in 

tsarist Russia. As a result, it becomes apparent that the activities of the Nabi fugitive, who 

became a symbol of the Kakag movement, are increasingly aggravated by emigrant folklorists.  

Key words: national refugee, emigrant press, refugee Nabi, peasant movement, 

emigrant folklore      
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DİYARŞÜNASLIQ MUZEYLƏRİNİN TARİXİ HAQQINDA 

 

Diyarşünaslıq hərəkatı ümumiyyətlə muzey quruculuğu işi ilə vəhdətdə yaranmışdır. 

İkinci bir tərəfdən Azərbaycanda diyarşünaslıq hərəkatı özünəməxsus milli xüsusiyyətlərinə 

baxmayaraq qafqazşünaslıq muzey quruculuğunun tərkib hissəsi olmuşdur. Məlumdur ki, 

1917-ci il fevral inqilabınadək mövcud olan rus çarizmi ilk növbədə özünün iqtisadi 

mənafelərindən çıxış edərək Qafqaz diyarını, xüsusilə təbii sərvətlər ilə zəngin olan 

Azərbaycanı  dərindən öyrənmək vəzifəsini qarşıya qoymuşdur. 1851-ci ildə Tiflisdə Rusiya 

İmperator Coğrafiya Cəmiyyətinin Qafqaz şöbəsinin yaradılması bu işə güclü təkan vermişdir. 

Açar sözlər: muzey, ekspozisiya, fond, qərar, tarix, diyarşünaslıq 

 

 Diyarşünaslıq hərəkatı muzey quruculuğu işi ilə vəhdətdə yaranmışdır.

 İkinci bir tərəfdən Azərbaycanda diyarşünaslıq hərəkatı özünəməxsus 

milli xüsusiyyətlərinə baxmayaraq qafqazşünaslıq muzey quruculuğunun 

tərkib hissəsi olmuşdur (1, s. 10). 

 Məlumdur ki, 1917-ci il fevral inqilabınadək mövcud olan rus çarizmi 

ilk növbədə özünün iqtisadi mənafelərindən çıxış edərək Qafqaz diyarını, 

xüsusilə təbii sərvətlər ilə zəngin olan Azərbaycanı dərindən öyrənmək 

vəzifəsini qarşıya qoymuşdur. 1851-ci ildə Tiflisdə Rusiya İmperator 

Coğrafiya Cəmiyyətinin Qafqaz şöbəsinin yaradılması bu işə güclü təkan 

vermişdir (1, s. 10). 

 Həmin dövrdə milli irsimizi öyrənən maarifçilərimiz, formalaşmaqda 

olan yeni təfəkkürlü ziyalılarımız xalqımızın tarixinin, ədəbi-ictimai fikrinin, 

adət və ənənələrinin hərtərəfli öyrənilməsinə xüsusi diqqət yetirmiş, 

muzeylərin təşkil edilməsinə xalqın maariflənməsinin, onun dövrün 

sivilizasiya və mədəniyyətinə qovuşmasının ilkin şərtləri kimi yanaşmışlar. 

 Çarizmin milli zülm siyasətinə baxmayaraq o dövrün qabaqcıl 

Azərbaycan ziyalıları xalqın tarixini, dilini dərindən öyrənib təbliğ etməklə, 

gələcəkdə milli tədqiqatçılarımızın yetişməsinə, eləcə də Azərbaycan 

ərazisində xalqın mədəni, etnoqrafik keçmişi ilə bağlı zəngin və qiymətli 

materialların və sənətşünaslıq hərəkatının meydana gəlməsinə şərait yaratmış 

olur. 

 Cəmi 23 ay yaşamış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründ (1918-

1920) milli-tarixi şüurun və milli vətənpərvərlik ideyalarının qüvvətlənməsi ilə 

əlaqədar mədəniyyətimizin, tariximizin, adət-ənənələrimizin, milli irsin 

tədqiqinə maraq artmışdır. Bu məqsədlə tədqiqatçılar bir sıra vacib işlər 

görmüş, tariximizin tədqiqi və təbliğini yüksək səviyyədə təşkil etməyə 

çalışmışlar.  Bu dövrdə  “İstiqlal”  muzeyi  təsis  edilmiş, muzeylərin fəaliyyəti  
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daha da genişlənmiş, onların inkişafının dəqiq proqramı müəyyən edilmiş, 

tarixi abidələrin qorunması və toplanması istiqamətində xeyli iş aparılmışdır. 

 Qeyd edilməlidir ki, Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin ilk illərindən 

başlayaraq muzey quruculuğunda böyük dəyişikliklər baş vermişdir. Bu 

dövrdə qəbul edilmiş qərarlar muzey işinə daha da təkan vermiş, muzeylərin 

təşəkkülü işi cəmiyyətin artan mənəvi tələbatı, xalqın tarixi yaddaşına hörməti, 

tarixi-mədəni biliklərin milli mədəniyyətin inkişafında oynadığı böyük rol ilə 

sıx bağlı olmuşdur. 

 Sovet Azərbaycanında muzeylərin təşkilində əsas təkanverici hadisə 

1920-ci il mayın 18-də Azərbaycan İnqilab Komitəsinin sədri N.Nərimanovun 

imzaladığı “Bütün muzeylər milliləşdirilsin” adlı qərarı idi. Bu qərar həmin 

dövr üçün Sovet Azərbaycanında muzey quruculuğu istiqamətində əsas 

təkanverici hadisə idi. 1920-1928-ci illərdə Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Lənkəran, 

Quba, Şəki və Xanlar şəhərlərində tarix-diyarşünaslıq muzeyləri yaranaraq 

təkmilləşdirildi (3, s. 303). 

 Azərbaycanda muzey işinin inkişafında xüsusi yeri olan muzey-

ekskursiya mərkəzi ilə yanaşı 1923-cü ildə yaradılmış “Azərbaycan Tədqiq və 

Tətöbbə cəmiyyəti”nin də rolu əvəzsizdir. İlk əvvəl Cəmiyyət Azərbaycan 

Arxeologiya Komitəsi ilə işləmiş, yerlərdə həvəskar diyarşünasların birgə səyi 

ilə zəngin tarixi materiallar əldə etmişdir (1, s. 11). 

 Respublikada muzey işini, o cümlədən diyarşünaslıq profilli muzeyləri 

inkişaf etdirmək üçün 1924-cü il sentyabrın 21-24-də Bakıda Azərbaycan 

diyarşünaslarının birinci qurultayı keçirilmişdir. Qədim tarixi olan 

Azərbaycanın maddi-mədəniyyət nümunələrinin qorunmasını bir vəzifə kimi 

qarşıya qoyan qurultayın qərarları respublikanın rayonlarında diyarşünaslıq 

muzeylərinin təşəkkülü və inkişafına güclü təkan verdi. 

 1928-ci ilin avqustun 20-də SSRİ İcraiyyə Komitəsinin sədri 

M.İ.Kalininin imzası ilə “Muzey quruculuğu” adlı xüsusi qərarda “Əyalətlərdə 

yaranmaqda olan muzey işinin təşkilinin nöqsansız həyata keçirilməsi” xüsusi 

vurğulanırdı. Qərara uyğun olaraq, Azərbaycanda da fəaliyyət göstərən 

diyarşünaslıq muzeylərində yeni ekspozisiyaların təşkili, onlarda zəngin 

fondların təkmilləşdirilməsi sahəsində xeyli işlər görüldü. Muzeylərin 

ekspozisiyalarında, əsasən ölkənin iqtisadi tərəqqisinə aid eksponatlar üstünlük 

təşkil etmiş, diyar muzeyinin ekspozisiya işi mədəni inqilab siyasətinə uyğun 

qurularaq yeniləşdirilmişdir.  

 Lakin 1930-cu ilin axırlarında diyarşünaslıq hərəkatının tənəzzülü 

muzey ənənələrini qoruyub saxlayan və inkişaf etdirən köhnə muzey işçilərinin 

repressiyası ilə əlaqədar daha da dərinləşmişdi. Qeyd edək ki, diyarşünaslıq 

hərəkatı mədəni həyatın ayrılmaz hissəsi olan kütləvi sosial-mədəni və ictimai 

hərəkat olmuşdur. Hərəkatda iştirak edənlərin başlıca idealı yaşadıqları diyarın 

mədəni-tarixi dəyərlərini təbliğ etmək, əhalinin mədəni səviyyəsini yüksəltmək 

cəhdi olmuşdur. 

 Ümumrusiya muzey işçilərinin birinci qurultayının (1931) diyarşü-

naslıq muzeylərinin fəaliyyətinə ciddi neqativ təsiri olmuşdur. Qurultayın 

muzey quruculuğu işinə ən böyük zərbəsi bu oldu ki, tez bir zamanda ümumi 
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ansambl təşkil edən muzeylər ləğv edildi, bununla da muzeylərin fəaliyyətində 

paralelizm yarandı. Rəsmi ideologiya tələb edirdi ki, muzey işçiləri tez bir 

zamanda “əşyaları fetiləşdirmək” psixologiyasından azad olmalıdırlar, yəni bu 

ona gətirib çıxardı ki, ekspozisiyalardakı əsl tarixi-mədəni dəyər kəsb edən 

əşyalar mətnlərlə, diaqramlarla, surətlər və etiketlərlə əvəz olundu. 

 1937-ci ildə genişlənən repressiyalar Azərbaycanda muzey işinin 

inkişafında sönüklük yaratmışdısa Böyük Vətən müharibəsinin başlanması 

(1941) bu işi daha da çətinləşdirdi. Fəaliyyətdə olan bir çox diyarşünaslıq 

muzeyləri bağlandı. 

 Lakin müharibənin gedişində “hər şey cəbhə üçün” ideologiyasının 

təbliğində xüsusi yeri olan muzeylərə diqqət artırıldı. Belə ki, fəaliyyətləri 

dayandırılmış tarix-diyarşünaslıq muzeylərinin müharibənin ilk illərində, 

yenidən təşkili üçün ölkə miqyasında sərəncam və göstərişlər verildi. 

 Respublikada muzey quruculuğu işi müharibədən sonra rəsmi 

ideologiyanın təbliğində xüsusi rolu olan müəssisə kimi özünün yeni inkişaf 

mərhələsinə qədəm qoydu. Azərbaycanda muzey işinin inkişafı üçün Nazirlər 

Soveti 1946-cı ildə “Azərbaycan SSR-də mədəni-maarif işinin 

genişləndirilməsi haqqında” qərar qəbul etdi. Bu qərar respublikada yeni 

profilli muzeylərin yaradılması üçün bir təkan oldu. Bu tipli muzeylərin 

yaradılması hər bir vətəndaşda öz doğma diyarına məhəbbət hissini artırmaqla 

ilə yanaşı, maddi-mədəniyyət nümunələrinin toplanıb qorunub saxlanılmasında 

müstəsna rol oynadı. 

 Respublikada muzey işinin inkişaf etdirilməsi üçün verilmiş qərarlara 

uyğun olaraq bu dövrdə əvvəllər fəaliyyətləri dayandırılmış Naxçıvan, 

Lənkəran, Şəki diyarşünaslıq muzeyləri bərpa edilir. 

 Qeyd olunmalıdır ki, bölgələrdə elmi-tədqiqat işlərinin aparılması ilə 

əlaqədar rayonlardakı diyarşünaslıq muzeyləri 50-ci illərin axırlarına qədər 

Azərbaycan EA-sının bazası kimi fəaliyyət göstərmişdir. Muzeylərin zəngin 

eksponatlarlara malik olmasında EA-sının Tarix İnstitutunun xüsusi rolu 

olmuşdur. 

 1960-1980-ci illərdə bütün dünyada olduğu kimi keçmiş ittifaqda da 

muzey işi fəallaşmağa başlayır. 80-ci illərdə diyarşünaslıq muzeyləri ilk dəfə 

olaraq ekspozisiya bölmələrindən əlavə fond bölmələri, kitabxana, arxiv və 

emalatxanalarla təmin olundu. Onlara müstəqil ekspozisiya yaratmaq hüququ 

da verildi. 

 Ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində muzeylər 

şəbəkəsi genişlənmiş, muzey fəaliyyətində sistem yaradılmış, muzeyşünaslığın 

da müvafiq olaraq sürətli inkişafına nəzarət artırılmışdır. Azərbaycan KPMK-

nın 1979-cu il iyul Plenumunun Qərarında göstərilirdi ki, “Hər bir şəhər və 

rayonda tarix-diyarşünaslıq muzeylərinin yaradılması lazımi bilinsin”. Elə bu 

qərara əsasən Respublika Nazirlər Sovetinin 1979-cu il 25 may tarixli 

sərəncamı ilə ölkədə mövcud olan bütün diyarşünaslıq muzeylərinin profili 

dəyişdirilərək tarix-diyarşünaslıq muzeyləri kimi təsdiqləndi. Bu da həm 

muzeylərin tarix əhəmiyyətli eksponatlarla zənginləşməsinə, həm də muzey 
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kadrlarının peşəkarlıq dərəcələrinin daha da keyfiyyət baxımından canlanması-

na səbəb oldu. 

 Artıq 1970-ci ildən başlayaraq respublikamızda müxtəlif profilli 

muzeylərin yaradılması, həmin muzeylərin tərəqqiyə başlaması, ekspozisiya 

imkanlarının zənginləşdirilməsi ulu öndərin bilavasitə şəxsi təşəbbüsü ilə bağlı 

olmuşdur. O, 1981-ci ildə Azərbaycan KPMK-nın XXX qurultayındakı 

məruzəsində bütün rayonlarda tarix-diyarşünaslıq muzeylərinin yaradılmasını 

bir vəzifə kimi qarşıya qoymuşdu. Heydər Əliyev demişdir: “İki ildən az 

müddət ərzində 17 tarix-diyarşünaslıq muzeyi açılmışdır. Mədəniyyət Nazirliyi 

və onun yerli orqanları bütün rayonlarda diyarşünaslıq muzeylərinin fəaliyyəti 

üçün lazımi tədbirlər görməlidirlər. Biz xalqımızın tarixi və mədəniyyət 

abidələrinin mühafizəsinə daha çox diqqət və qayğı göstərməli, bərpa işlərini 

təkmilləşdirməliyik”. 

 Azərbaycan Respublikası 1991-ci il oktyabrın 18-də müstəqillik əldə 

etdikdən sonra tarix-diyarşünaslıq muzeylərinin ekspozisiyasının yeni tələblərə 

uyğunlaşdırılması üçün müvafiq orqanlar konkret tədbirlər görməyə 

başlamışdır. Bu məqsədlə 1992-ci ildə Mədəniyyət Nazirliyi rayon-şəhər 

mədəniyyət şöbələrinin müdirlərinə tarix-diyarşünaslıq muzeylərinin 

ekspozisiyalarını qısa müddətdə günün tələbləri və respublikamızda baş verən 

vəziyyət baxımından təkimilləşdirilməsi üçün qəti tədbirlərin görülməsini 

xahiş etmişdir”. Nazirliyin bu müraciətindən sonra demək olar ki, bütün tarix-

diyarşünaslıq muzeylərinin ekspozisiyaları yeniləşdirildi (2, s. 12). 

 Tarix-diyarşünaslıq muzeyləri başqa profilli muzeylərdən fərqli olaraq 

yerləşdiyi rayonun ərazisində toplanmış tarixi-mədəni eksponatlar əsasında 

təşkil edilir. Elə ona görə də ayrı-ayrı rayonlarda yerləşən muzeylərin fond və 

ekspozisiyaları kəmiyyət və keyfiyyətcə bir-birindən fərqlənir. Tarix-

diyarşünaslıq muzeylərində təşkil edilmiş ekspozisiyaların quruluşunda cüzi 

oxşarlıq olmasına baxmayaraq nümayiş etdirilən eksponatlar baxımından 

bunlar arasında eyniyyət işarəsi qoymaq düzgün olmazdı. Ekspozisiya hər 

bölgənin etnoqrafik keçmişinə uyğun qurulur. Burada nümayiş etdirilən 

materiallar Azərbaycan xalqının məişət və mədəniyyətinin özünəməxsus 

spesifik milli cəhətlərini, hər bir rayonun ənənəvi xüsusiyyətini şərh edərək 

seçib göstərir. 

 Keçmişin bizə gəlib çatan qiymətli tarixi mədəniyyət abidələrini, eləcə 

də müasir dövrdə yaradılan gözəl sənət nümunələrini gələcək nəsillər üçün 

mühafizə etmək bu gün olduqca vacibdir.  
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РЕЗЮМЕ 

ЗЕНФИРА СЕИДОВА 

О МУЗЕЯХ ЭТНОГРАФИИ 
     Движение этнографии, как правило, было создано в связи с созданием музеев. С 

другой стороны, этнографическое движение в Азербайджане, несмотря на его 

уникальные национальные особенности вляется частью создания музея кафказоведения. 

Общеизвестно, что русский царизм, существовавший до февральской революции 1917 

года, в первую очередь исходя из своих экономических выгод поставил задачу 

по  глубокому изучению Кавказа, особенно Азербайджана, богатого природными 

ресурсами. Создание Кавказского отделения Русского Императорского Географического 

Общества в Тбилиси в 1851 году дало мощный толчок этой работе (1.стр 10). 

Ключевые слова: музей, экспозиция, фонд, решение, история, этнография 

 

SUMMARY 

ZENFIRA SEYIDOVA 

ABOUT MUSEUMS OF ETHNOGRAPHY   

The movement of ethnography has generally been created in conjunction with the 

work of museum building. On the other hand, the ethnography movement in Azerbaijan has 

been a part of the Caucasus Museum building despite its unique national features. It is well-

known that the Russian tsarism, which existed before the February 1917 revolution, first of all 

considering its economic benefits had a task to study deeply the Caucasus, especially 

Azerbaijan, which hadrich natural resources. The creation of the Caucasus branch of the 

Russian Imperial Geographical Society in Tbilisi in 1851 gave a powerful impetus to this 

work. 

Key words: museum, exposition, fund, decision, ethnography 
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MİLLİ DÜŞÜNCƏNİN İNKİŞAFINDA DÖNÜŞ MƏRHƏLƏSİ 

 

 Məqalədə Ümummilli lider Heydər Əliyevin 14 iyul 1969-cu ildə Azərbaycan KP MK-

nin birinci katibi seçilməsindən sonra Azərbaycanda ictimai-siyasi iqtisadi və mədəni 

sahələrdə baş verən sürətli inkişafdan bəhs edilir. Qeyd edilir ki, Heydər Əliyev qısa müddətdə 

respublikada idarəçilik sistemini möhkəmləndirdi, elm, incəsənət və mədəniyyət sahəsində 

Azərbaycan tarixində xüsusi yer tutan şəxsiyyətlərə böyük diqqət ayırdı. Onun göstərdiyi bu 

diqqət və qayğı milli düşüncənin inkişafında xüsusi rol oynadı. Həmçinin, Ümummilli lider 

Heydər Əliyevin Azərbaycanın əzəli torpağı olan Dağlıq Qarabağ ərazisini ələ keçirmək 

istəyən erməni millətçilərinə qarşı apardığı qətiyyətli siyasət diqqətə çatdırılır, onun 

hakimiyyəti dövründə erməni millətçilərinin açıq çıxışlardan çəkinidikləri qeyd edilir. 

 Açar sözlər: Ümummilli lider Heydər Əliyev, Azərbaycan SSR, milli düşüncə, Dağlıq 

Qarabağ Məsələsi 

 

Azərbaycanın müasir tarixində 1969-cu ildə dönüş mərhələsinin təməli 

qoyuldu. Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsinin 1969-cu il iyulun 14-də 

keçirilən Plenumu Azərbaycan üçün böyük tarixi əhəmiyyət kəsb edən 

taleyüklü hadisə idi (3). Plenumda Heydər Əlirza oğlu Əliyev Azərbaycan KP 

MK-nın birinci katibi seçildi. Heydər Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Naxçıvan 

şəhərində anadan olmuşdur. Naxçıvanda orta təhsil almış, Pedaqoji Texnikumu 

bitirmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyev 1941-ci ildən Naxçıvan MSSR Xalq 

Daxili İşlər Komissarlığında və Naxçıvan MSSR Xalq Komissarları Sovetində 

şöbə müdiri, 1944-cü ildən Dövlət Təhlükəsizlik orqanlarında işləmişdir. 

1957-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirmişdir. 

Heydər Əliyev dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında leytnant rütbəsindən general-

mayor rütbəsinədək yüksəlmişdir. 1956-1965-ci illərdə Azərbaycan SSR 

Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi Əks-Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi, 1965-ci ildən bu 

Komitə sədrinin müavini, 1965-ci ildən isə sədri olmuşdur (2, s. 143). 

Rəhbərliyə gəldiyində 46 yaşında olan Heydər Əliyev  idarəçilik və 

siyasi cəhətdən böyük təcrübəyə sahib idi. Bu təcrübə də qısa müddətdə 

Azərbaycanın ictimai, sosial-iqtisadi, mədəni inkişafında özünü göstərəcəkdi. 

Azərbaycanda canlanma, dirçəliş mərhələsində yeni dönəm başlayacaqdı. 

1969-cı il avqustun 5-də Heydər Əliyev Azərbaycan KP MK 

Plenumunda çıxış edərək respublikada təsərrüfat rəhbərliyində iqtisadiyyat və 

eləcə də mədəni quruculuqda ciddi nöqsanlar olduğunu qeyd edərək bunları 

aradan qaldırmaq üçün yollar müəyyənləşdirdi. Heydər Əliyev qısa müddətdə 

respublikada idarəçilik sistemini xeyli möhkəmləndirdi. Rüşvətxorluğa, 

korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizəyə başladı. Sovet hakimiyyəti tarixində ilk 

dəfə sosialist cəmiyyətində vəzifədən sui-istifadə, korrupsiya kimi mənfi hallar  
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olduğunu və onlara qarşı mübarizənin vacibliyini cəsarətlə elan etdi və bu 

hallara qarşı qəti mübarizəyə başladı. 

Ümummilli Heydər Əliyevin SSRİ rəhbərliyində böyük nüfuzu var idi. 

O, 1976-cı ildə Sov.İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd seçildi və bu 

vəzifənin verdiyi imkanlardan Azərbaycanın inkişafı naminə məharətlə istifadə 

etdi. Onun təşəbbüsü ilə SSRİ rəhbərliyi-Sov.İKP MK və SSRİ Nazirlər Soveti 

Azərbaycanın iqtisadi inkişafı üçün olduqca böyük əhəmiyyətə malik mühüm 

qərarlar qəbul etdi. Bu qərarlardan biri Azərbaycanın xalq təsərrüfatının 

inkişafına İttifaq fondundan külli miqdarda vəsait ayrılması idi. Heydər 

Əliyevin səyləri ilə 70-ci illərdə və 80-ci illərin əvvəllərində yaradılmış 

çoxsaylı sənaye müəssisələri, həmin dövr üçün ən müasir texnologiyalara 

əsaslanan istehsal sahələri respublikanın iqtisadi infrastrukturunu köklü surətdə 

dəyişdirdi. Bakıda, Azərbaycanın digər şəhərlərində və rayon mərkəzlərində 

çoxlu sənaye istehsalı sahələri yaradıldı. Ölkənin iqtisadi həyatında mühüm rol 

oynayan Bakı Məişət Kondisionerləri zavodu, "Ozon" Elmi İstehsalat Birliyi, 

Elektron Hesablayıcı Maşınlar zavodu, Dərin Dəniz Özüllər zavodu, 

Azərbaycan DRES-i, Sumqayıt Kompressor zavodu, Üst trikotaj fabriki, Bakı 

tikiş və ayaqqabı fabriki, Gəncə əlvan metallar emalı zavodu, Naxçıvan şüşə 

qablar zavodu, Əli-Bayramlı məişət cihazları zavodu və s. yüzlərlə digər iri 

sənaye obyektləri Heydər Əliyevin iqtisadi siyasətinin diqqətəlayiq 

bəhrələridir (1, s. 22-23).  

Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi siyasət bütün sahələrdə inkişafı 

sürətləndirdi və xalqın iqtisadi, sosial mədəni tərəqqisi və milli oyanışının  

reallaşmasına zəmin yaratdı.  

Uzaqgörənliyi ilə seçilən Heydər Əliyev gələcəkdə Azərbaycanın 

müstəqillik yoluna qədəm qoyacağını görür və gələcəkdəki müstəqil dövlətin 

yüksək ixtisaslı kadrlarını yetişdirmək üçün çalışırdı. Rəhbərliyə gəldiyində 

minlərlə azərbaycanlı gənci Sovetlər birliyinin öndə gedən təhsil və elm 

ocaqlarına təhsil almağa göndərdi. Bu gənclər daha sonra yüksək ixtisaslı kadr 

kimi öz vətənlərinə qayıtdılar. Bundan başqa müstəqillik yolunda irəliləyən bir 

xalq üçün  ən vacib məsələlərdən bir də ixtisaslaşdırılmış hərbi kadr ehtiyacı 

idi və bu məsələ də ulu öndərin daim diqqət mərkəzində idi.  1971-ci il 28 iyul 

tarixində Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə orta ixtisaslaşdırılmış internat məktəbi 

təşkil olunmuşdu (2, s. 195).  Həmin ilin noyabr ayında Heydər Əliyev  

internat məktəbinə bayraq təqdim edərək ona Cəmşid Naxçıvanskinin adını 

verdi. Bu artıq milli ordu quruculuğunun başlanğıcı idi. Burada yeddinci sinfi 

bitirən şagirdlər təhsillərini davam etdirir ali hərbi məktəblərə daxil olmaq 

üçün imkan qazanırdılar (7, s. 44). 

Bu illərdə Heydər Əliyev elm, incəsənət və mədəniyyət sahəsində Azər-

baycan tarixində xüsusi yer tutan dahi şəxsiyyətlərin xatırlanması, onların yu-

bileylərinin təntənəli şəkildə keçirilməsini təşkil edirdi. N.Gəncəvinin, Ə. Nax-

çıvaninin, İ.Nəsiminin, N.Tusinin, M.P.Vaqifin, Aşıq Ələsgərin, Üzeyir 

Hacıbəyovun, Müslüm Maqomayevin, Hüseyn Cavidin yubileyləri nəinki 

Azərbaycanda hətta Moskvada da təntənəli şəkildə qeyd edilirdi. Bu 

şəxsiyyətlər arasında  bir zamanlar “pantürkist” kimi damğalanmış Hüseyn 
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Cavidin də olması  çox diqqət çəkicidir. Heydər Əliyev onun cənazəsini 1982-

ci ildə sürgündə vəfat etdiyi İrkutsk vilayətindən gətirdərək doğma yurdu 

Naxçıvanda dəfn etdirdi (5, s. 202).   

SSRİ-nin demək olar ki, hər yerində amansız dissedent ovu aprıldığı 

halda Azərbaycanda yaradıcı ziyalılar sərbəst düşüncə və iş şəraitində çalışırdı. 

Heydər Əliyev milli təəssübkeşlikdə günahlandırılan Bəxtiyar Vahabzadə, 

Xəlil Rza Ulutürk, Ziya Bünyadov kimi istedadlı yazıçı və alimləri represiya 

təhlükəsindən xilas etmişdi (4, s. 400).  

Yer adlarımız yavaş-yavaş yad ünsürlərdən təmizlənirdi. “Gəncə” sözü 

qadağan olunduğu halda “Gəncə” rayonu yaradıldı. Rayonlara “Nizami”, 

“Nəsimi”, “Babək” adları verildi. Dağlıq Qarabağda “Əsgəran” rayonu təşkil 

edildi.  

DQMV-də vəziyyəti daim nəzarəti altında saxlamağa çalışan Heydər 

Əliyev vilayətin iqtisadi və mədəni tərəqqisinə diqqəti artırmış, 70-ci illərdə 

Şuşa şəhərinin inkişafı üçün bir neçə qərar qəbul etmişdi. Şəhərdə tarixi 

abidələr qorunur, Şuşa ümumittifaq səviyyəli kurorta çevrilirdi. M.P.Vaqifin 

məzarı üzərində türbə ucaldıldı. Ü.Hacıbəyovun, Bülbülün ev muzeyləri açıldı. 

Natəvanın heykəli qoyuldu. 1973-ci ildə Xankəndində Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji İnstitutunun filialı açıldı. 1979-cu ildə Ağdamdan buraya dəmiryolu 

çəkildi (4, s. 401). Heydər Əliyev bütün bu fəaliyyətlərlə erməni separatçıla-

rına və ermənipərəst mərkəzi hökumətə göstərir və sübut edirdi ki, bura 

Azərbaycanın tarixi torpaqlarıdır və heç bir şəkildə Qarabağı Azərbaycandan 

ayırmaq düşünülə bilməz. Dahi rəhbər buna nail də olmuşdu, onun hakimiyyəti 

dövründə erməni milliyyətçiləri açıq çıxışlardan çəkinirdilər. 1977-ci ildə 

Dağlıq Qarabağ məsələsi təkrar ermənilər tərəfindən qaldırılsa da onun qarşısı 

Heydər Əliyev tərəfindən qətiyyətlə alındı.  

Bu illərdə Sovet rəhbərliyində olan Leonid Brejnevin başçılığı ilə 

imperiyada sözdə qanunvericilik fəaliyyəti haqqında qərarlar qəbul edilirdi. 

Partiyanın ilk təşkilatlarının, komsomolun, həmkarlar ittifaqının hüquqlarının 

artırılması bunlara daxil idi. Lakin bütün bunlar xalq hakimiyyəti orqanlarında 

və ictimai təşkilatlarda formalizmin daha da dərinləşməsinə gətirib çıxartdı. 

SSRİ və Azərbaycan SSR  haqqında qanunlar qəbul olundu onların hüquqları 

genişləndirildi. 1977-ci ilin oktyabr ayında yeni qəbul edilən SSRİ konstitutsi-

yası da mövcud siyasi  və ideoloji sistemi açıqca təsbit edirdi. Burada da 

sovetlərin, ictimai təşkilatların, vətəndaşların real təminatı olmayan geniş 

siyasi hüquqlarından bəhs olunurdu. Bu konstitusiyaya müvafiq olaraq 1978-ci 

ilin aprelində Azərbaycan SSR-in həmin ilin mayında isə Naxçıvan MSSR-in 

yeni konstitusiyaları qəbul edilmişdi. Bu geniş qanunvericilik fəaliyyəti əslində 

Sovet cəmiyyətinin demokratikləşdiyini bəyan etmək məqsədi güdürdü. Yeni 

konstitusiya Azərbaycan dilini qəti olaraq dövlət dili kimi təsdiq edirdi. Buna 

ulu öndər Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində nail olunmuşdu.   

Sovet hakimiyyətinin gördüyü bütün tədbirlər Azərbaycan xalqının 

yaşadığı milli oyanışı dayandıra bilmirdi. MAQ (Milli Azərbaycan Qərərgahı) 

gizli fəaliyyətini davam etdirirdi. 1973-ci ildə Asəf Zeynalovun rəhbərliyi ilə 

“Milliyyət” adlı gizli qrup təşkil olundu. Bu qrup təbliğatdan başqa etirazın 
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açıq formalarından da istifadə edirdi. 1976-cı ildə bu qrup “Azərbaycan Milli 

Demokrat İttifaqı”na çevrildi. Bu təşkilatın üzvləri həmin il Bakının baş 

meydanında 1 May nümayişinə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli 

bayrağı ilə çıxdılar. 1974-ci ilin yayında Litvada tələbələrin “Litvaya azadlıq” 

çıxışlarının silahla qarşısı alınmış, bunun nəticəsində dinc insanlar 

öldürülmüşdü. Buna etiraz olaraq Bakıda tələbələrin nümayişi təşkil olundu. 

Nümayişçilər “Rədd olsun Sov.İKP!” şüarı ilə kommunist küçəsindən keçdilər. 

Bu dövrdə sonralar müstəqil Azərbaycanın ilk prezidenti olmuş Əbülfəz 

Əliyev Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi idi. O, burada ali məktəbin 

müəllimləri və tələbələri arasında türkçülüyün, müstəqilliyin, antisovetizmin 

təbliğində geniş iş aparırdı. Hətta gizli qruplar təşkil etmişdi. Bu 

fəaliyyətlərinin nəticəsi olaraq Əbülfəz Əliyev 1975-ci ildə Dövlət 

Təhlükəsizlik  Komitəsi tərəfindən həbs edildi. Müdrik siyasətçi Heydər 

Əliyevin səyləri ilə onun işinə Moskvada deyil, Bakıda baxıldı. O, bir ildən 

sonrada azad olundu. Həbsdən azad  olduqdan sonra Ə.Əliyev milli-azadlıq 

uğrunda apardığı mübarizəni yenidən davam etdirdi. 70-ci illərin ortalarında  

Bakı Baş Tikinti İdarəsinin yataqxanalarında Arif Abdullayev və 

məsləkdaşlarının təşkil etdikləri “üçlük” qruplarla fəhlələr arasında azadlıq 

ideyalarını yaymağa başlamaları milli düşüncənin yayılmasında vacib rol 

oynasa da bu eyni zamanda Sovet hakimiyyəti dağılmadan əvvəl 

Azərbaycanda milli düşüncənin nə dərəcədə geniş kütləyə yayıldığını da göz 

qabağına gətirirdi.  

Bu dövrdə azadlıq ideyalarının təbliği sadəcə Bakıda aparılmırdı. 

Sumqayıt, Gəncə kimi böyük şəhərlərdən əlavə Azərbaycanın digər 

şəhərlərində gizli siyasi təşkilatlar xalqa azadlıq ideyalarını təbliğ edirdi. Onlar 

əsasən Azərbaycan dilinin dar çərçivədə işlədilməsinə, respublikanın xammal 

bazasına çevrilməsinə, SSRİ-nin rəhbər orqanlarında azərbaycanlıların az 

olmasına etiraz edir xalqı milli azadlığa çağırırdılar.  

L.İ.Brejnevin 1982-ci il 10 noyabr tarixində vəfatından sonra SSRİ 

rəhbərliyinə Yuri Andropov gətirildi. 1969-1982-ci illərdə Heydər Əliyevin 

Azərbaycana rəhbərliyi onun SSRİ-də ən görkəmli siyasi xadim, rəhbər və 

dövlət başçısı olduğunu göstərdi. Qabaqcıl dövlət xadimi 1982-ci ilin sonunda 

Moskvaya partiya və dövlət hakimiyyətinə yüksək vəzifəyə irəli çəkildi. SSRİ 

Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 22 noyabr 1982-ci il tarixli qərarı ilə Heydər 

Əlirza oğlu Əliyev SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini təyin edildi 

(6, s. 107).  

Ümumən 70-80-ci illərdə SSRİ-də böhran geriləmə küləyi tüğyan edir 

və imperiyanı süquta götürürdü. Azərbaycan isə dahi rəhbər Heydər Əliyevin 

səyləri ilə hər sahədə özünün quruculuq salnaməsini yazırdı.  
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РЕЗЮМЕ 

КОНУЛЬ ВЕЛИЕВА 

ПОВОРОТНЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МЫСЛИ 

В статье исследуется период  стремительного развития, произошедшие в 

общественном,экономико-политическом и культурном областях Азербайджана после 

избрания  общенационального лидера Гейдара Алиева 14 июля 1969 года секретарем 

Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана. Отмечается, что 

Гейдар Алиеа за  короткий срок укрепил в республике систему управления, уделил 

особое внимание личностям, занявший особое место в области науки, искусства и 

культуры в истории Азербайджана. Оказанное им такое внимание и забота, сыграло 

особую роль в развитии национальногосознания. Стоит также отметить, что правильная 

политика Гейдара Алиева против армянских националистов, нацеленные на захват 

исконно Азербайджанской земли территории Нагорного Карабаха, в период его 

правления заставила армян воздерживаться от открытого выступления. 

Ключевые слова: Oбщенациональный лидер Гейдар Алиев, Азербайджанская 

СССР, национальное сознание, проблема Нагорного Карабаха 

 

SUMMERY 

KONUL VELİYEVA 

A TURNİNG STAGE İN THE DEVELOPMENT OF NATİONAL THOUGHT 

The article discusses the rapid development of Azerbaijan in the social, political, 

economic and cultural spheres after the election of National Leader Heydar Aliyev, who was 

appointed as the first secretary of the Central Committee of the Communist Party of 

Azerbaijan on July 14, 1969. It is noted that, Heydar Aliyev strengthened the management 

system in the republic and paid great attention to the personalities of Azerbaijan in the field of 

science, art and culture in a short time. The attention and care he exhibited played a special 

role in the development of national thought.The article also draws attention to the right policy 

of national leader Heydar Aliyev against the Armenian nationalists, who want to seize the 

eternal land of Azerbaijan Nagorno-Karabakh, during his reign, Armenian nationalists avoided 

open speeches. 

Key words: National Leader Heydar Aliyev, Azerbaijan SSR, National thinking, 

Nagorno-Karabakh issue 
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MÜNASİBƏTLƏRİN ROLU 

 

Müəyyən tariхi dövrlərdə maddi-mənəvi həyat tələbatından dоğan, yaşlı nəsildən gənc 

nəslə çatdırılan davranış qaydaları və əхlaq nоrmaları ailədə fоrmalaşır və nəsildən-nəslə 

adlayır. Tariхin bütün dövrlərində ailənin mühüm funksiyalarından biri uşaqların tərbiyəsi 

təşkil etmişdir. Məqalədə ailə dəyərlərimizdə uşaqların tərbiyəsi probleminə münasibət, 

yanaşmalar tədqiq olunmuşdur.  

Açar sözlər: ailə, ata, ana, əxlaq tərbiyəsi, əmək tərbiyəsi, adət-ənənə, ailədaxili 

münasibət 

 

Tarixən ailə xalqımızın yüksək mənəvi dəyərlərinin qoruyucusu, 

genofondumuzun daşıyıcısı kimi milli inkişafımızda mühüm rol oynamışdır. 

2009-cu ilin aprel ayının 22-də Prezident İlham Əliyev 2009-cu ilin 

birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunmuş iclasında 

milli dəyərlərimizin önündə duran ailə dəyərlərimizi  belə vurğulamışdır: "Biz 

ümumbəşəri dəyərləri bölüşürük, ancaq bizim üçün əsas dəyərlər 

Azərbaycanın milli dəyərləridir. Bu baxımdan, əgər tarixə də nəzər salsaq 

görərik ki, xalqımızın yaşaması üçün, öz mənliyini, qürurunu qoruması üçün 

ailə dəyərləri, milli dəyərlər əvəzolunmaz rol oynamışdır. Ölkəmizin inkişafı, 

müstəqilliyimizin daha da möhkəmləndirilməsi üçün və milli dəyərlərin tam 

şəkildə bərqərar edilməsi üçün ailə dəyərləri daim yüksəklərdə olmalıdır" (2). 

Müəyyən tariхi dövrlərdə maddi-mənəvi həyat tələbatından dоğan, 

yaşlı nəsildən gənc nəslə çatdırılan davranış qaydaları və əхlaq nоrmaları 

ailədə fоrmalaşır və nəsildən-nəslə adlayır. Ailə dəyərləri içərisində başlıca 

yeri   ata-ana, bacı-qardaş və övlad, ər-arvad, gəlin-qayınana və qayınata 

münasibətləri tutur. İnsan həyatının ən mühüm hissəsi ailədə-həyat yоldaşı, 

uşaqlar və qоhumlarla ünsiyyətdə keçir  (1, s. 95). 

Ailə məişəti və ailə üzvlərinin nоrmal həyat fəaliyyəti ilə bağlı оlan 

bütün məsələlər ərin arvadla, anaların uşaqlarla, bacının qardaşlarla, gəlinin 

qayınana və qayınata ilə münasibətləri şəraitində həll оlunur. 

Azərbaycanda tarixən ailədə ər-arvad arasındakı münasibətlər uşaqların 

tərbiyəsində əsas rоl оynamışdır və bu gündə elədir. Ailədaхili  münasibətlər 

içərisində kiçiklərin böyüklərə, uşaqların valideynlərə və əksinə, ailədə  qadın- 
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lara, qоcalara hörmət, atanın, ananın yanında uşaqlara münasibət maraq dоğu-

rur. Hər şeydən əvvəl, оnu qeyd etmək lazımdır ki, ailə uşaqları tərbiyə edir, 

gələcək vətəndaşa, yetişməkdə оlan şəхsiyyətə hərtərəfli təsir edir. Ailə daхi-

lində fоrmalaşan münasibətlərdə хalqın etnik simasını, etnik хarakterini 

səciyyələndirən хüsusiyyətlər özünü büruzə verir. 

Ailədaхili münasibətlərdə «ailə başçısı» anlayışı хüsusi yer tutur. Ailə 

başçısı-«ağsaqqal», «böyük ata», «böyük ana» termini hələ patriarхal ailənin 

mövcud оlduğu şəraitdə yaransa da, öz əhəmiyyətini müasir dövrdə də itirmə-

mişdir (10, s. 107).  

Ailədaхili münasibətlərdə böyüyə hörmət öndə durur. Azərbaycan ailə-

sində isə valideyn böyük hörmət sahibidir, ailə məsələlərinin həlledicisidir. Ata 

evə daхil оlanda hörmət əlaməti оlaraq qalхıb оnu salamlayar və оnun hər bir 

buyuruğunu yerinə yetirərdilər. Ata evdə оlanda evin qız-gəlini hündürdən da-

nışmaz, öz hərəkətlərinə fikir verərdilər. 

Ulularımızın ənənəsini əsrlər boyu davam etdirən Azərbaycan ailəsində 

atanın nüfuzu xanımı tərəfindən göz bəbəyi kimi qorunurdu. Ana uşaqlarını 

atanın nüfuzu ilə tərbiyə edərək öyrədirdi ki, Allahdan sonra yer üzündə onun 

üçün ən böyük varlıq atadır. Ana öz ərinin hörmətini gözləməklə başqalarına 

nümunə olurdu (3, s.340).  

 Ailədə anaya hörmət də uşaqların tərbiyəsində mühüm yer tuturdu.  

Ana təkcə uşaqları dünyaya gətirməklə kifayətlənmir, о, uşaqların düzgün  

tərbiyə olunmasında, ərsəyə gəlməsində müstəsna rol oynayır.  

 Yazılı mənbələrə söykənərək deyə bilərik ki, Azərbaycanda qadına  

münasibət tariхin bütün dönəmlərində təqdirəlayiq оlub. «Kitabi-Dədə Qоr-

qud» dastanında ailədaхili münasibətlərdə qadına dərin hörmət bəslənilməsinin 

və bütün məsələlərin həllində оnlarla  məsləhətləşmənin şahidi оluruq. Qazan 

хan öz qadınına  belə müraciət edir: 

«Bəri gəlgil,  başımın baхtı,  evim taхtı! 

Evdən çıхıb yürüyəndə sərvi bоylum! 

            Tоpuğuna  sarmaşanda qara  saçlım! 

Güz almasına bənzər al yanaqlum, 

Qadınım, dirəyim, döləyim (8, s. 11). 

Ailə üzvləri arasında münasibətdə səmimiyyət əsas rоl  оynayırdı. 

Оğuzlarda ananın haqqına Tanrı haqqı kimi baхılır.  

Ailə münasibətləri səmimiyyət əsasında qurularsa, valideynlərlə 

uşaqlar, ər ilə arvad arasında daha çох hörmət оlar. Bəzən uşağa qarşı rəhmdil-

lik göstərmək, kоr-kоranə məhəbbət etmək və оnun yersiz tələblərinə əməl 

etmək, uşaqların хudpəsənd və ləyaqətsiz böyümələrinə səbəb оlur.  

 «Kitabi-Dədə Qоrqud» dastanında оğuzların ailə daхilində ata-ana və 

övlad, ər-arvad münasibətlərinin səmimiyyət üzərində qurulması təsvir оlunur. 

Ailədaхili münasibətlərdə səmimiyyət, böyüyə və qadına ehtiram böyük rоl 

оynayır. Ata оğlunun mətin хarakterli bir şəхsiyyət kimi böyüməsini və layiqli 

bir övlad kimi yetişməsini istəyir: «О zamanlar оğul ata sözünü iki eləməzdi. 

İki eləsəydi, о cür оğulu qəbul etməzdilər» (8, s. 71).  

Dastanda ailədaхili münasibətlərdə, хüsusən ailə tərbiyəsində önəmli 
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yeri ata ilə yanaşı, ana da  tutur: 

Qız anadan görməyincə, öyüd almaz, 

Оğul atadan görməyincə, süfrə çəkməz. 

Оğul atanın yetirməsi, iki gözünün biridir, 

Ağıllı оğul оlsa, оcağının közüdür (8, s. 7). 

 Ana ailənin dərdi-sərini, xoş güzəranını və el-obaya nümunəvi həyat 

tətzini sahmanlayır, nizamlayır. O, ailə üzvləri arasında səmimiyyət çırağını 

yandırır. 

Azərbaycan bölgələrinin, demək оlar ki, hamısında ənənəvi оlaraq ailə 

başçısı kişi sayılır. Əgər ailədə kişi vəfat etmişsə, оnda ailə başçısı qadın, yəni 

ana da оla bilər. Хalqımıza məхsus adət-ənənələrin qоrunub saхlanması, 

böyüyün böyük, kiçiyin kiçik kimi yerini bilməsi ailə daхilində fоrmalaşan etik 

nоrmaların nəticəsidir.  

Tariхin bütün dövrlərində ailənin mühüm funksiyalarından biri uşaq-

ların tərbiyəsi təşkil etmişdir. Dünya хalqlarının uşaq tərbiyəsi haqqında 

özünəməхsus təsəvvür və anlayışları, adət və ənənələri vardır. Deməli, ailədə 

uşaqları tərbiyə edərkən heç bir yazılı məlumatdan, kiminsə irəli sürdüyü 

müəyyən üsul və digər vasitələrdən istifadə edilməmişdir. Ailədə uşaqların 

tərbiyəsini əsas etibarı ilə adət-ənənələr vasitəsi ilə həyata keçirirdilər. Ailə 

tərbiyəsində bərqərar оlmuş adət-ənənələr təkcə böyüklərlə kiçiklər arasında 

qarşılıqlı münasibətləri tənzim etmirdi. Оnlar yaş хüsusiyyətləri ilə yanaşı, 

cinsi fərqlərə хüsusi diqqət yetirir, оğlanlarla qızların tərbiyəsində bu amilin 

mühüm rоl оynadığını göstərirdilər. Mürəkkəb prоses оlan ailədə ata-ana, 

nənə-baba, qardaş-bacı münasibətləri əsas götürülür. 

Nəsillərdən keçib gəlmiş, etnоsun хüsusiyyətlərini özündə cəmləşdir-

məklə tam sintez оlunmuş хalq  tərbiyə prinsipində yığcamlıq, kоnkretlik daha 

çох nəzərə çarpır. Ənənəvi tərbiyə məsələsində əsas üç prinsip - övladlarının 

təlimi, əхlaq və əmək tərbiyəsi valideynlərin diqqət mərkəzində durur (10, s. 

132).  

Ailə quruculuğunda isə ən böyük hadisə övlad törənişidir. Övlad ailədə 

ata və ana subyektlərinin bir-birinə bağlanmasına səbəb оlur, ailənin dairəsini  

genişləndirir, həm də оnu möhkəmləndirir. Övlad ailəni cəmiyyətə bağlayan ən 

zəruri bağlardan biridir. Ailənin başlıca хüsusiyyətlərindən biri nəsil 

artırmaqdan ibarətdirsə, tərbiyədə əsas məqsəd isə dövrün tələbləri səviyyəsin-

də insan fоrmalaşdırmaqdır. Ailədaхili həyat tərzi uşağın mənəviyyatına, оnun 

хarakterinin fоrmalaşmasına böyük təsir göstərir  

İnsan anadan pis və ya gözəl əхlaqi sifətlərlə dоğulmur. İnsanın gözəl 

sifətləri və ya mənfi əхlaqi хüsusiyyətləri yalnız tərbiyə sayəsində qazanılır. 

İnsan tərbiyəni əsas etibarilə uşaqlıq və gənclik dövrlərində alır.  

Tərbiyədə nümunə оlaraq birinci ata və ana  sayılır. Ailə başçısı-ata 

оğlu üçün nümunə оlmuş, qız isə ən çох anadan öyrənmişdir. Cörkəmli maarif 

хadimi  F. Köçərli tərbiyə amillərindən ailə tərbiyəsini misal gətirərək yazırdı: 

«…Ailədə, ailə arasında uşaq öz bilik və vəsaili- mənəviyyəsinin əsasını alır. 

Burada оnun qəlbinə bəyənilmiş хasiyyətlərin, yaхud qəbahətlərin tохumları 

saçılır, ailədə hökmfərma (ideal- A.Q.) yavaş-yavaş оnun qəlbində yer tutur… 
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Uşaq öz ailəsində sədaqət, zəhməti sevmək, yaхud adamlara məhəbbət, itaət və 

ifayi-vəzifə görür, özündə bu хüssiyyətləri əks etdirir» (9, s. 11-12).   

  Valideyn övladını tərbiyə edərkən ilk növbədə оnun şəхsi ləyaqət 

hissini tapdalamamalı, оnun şəхsiyyətinə hörmət qоymalıdır.Valideyn uşağını 

elə tərbiyə etməlidir ki, оnun hansı yaşındasa yenidən tərbiyəyə ehtiyacı 

qalmasın. Uşağı döymək, təhqir etmək, оnun ləyaqətini alçaltmaq, şəхsiyyətini 

tapdalamaq deməkdir. Ailədə tez-tez bədən cəzasına məruz qalan uşaq 

özgələşir, sırtıq, kоbud, qəzəbli və kinli оlur (6, s. 272) 

Ailədə uşaqların  tərbiyəsində öyüd-nəsihət başlıca rоl оynayır. 

Görkəmli Azərbaycan şairi M.Füzulinin «Rindü Zahid» əsərində tərbiyə ilə 

bağlı dəyərli nəsihətlər var. Füzuli tərbiyə işində atanın rоluna хüsusi yer verir 

və valideynlərin uşaqlara sənət öyrətməsini diqqətdən qaçırmır. Şair həmçinin 

bu fikirdədir ki, uşaqların tərbiyə prоsesində yalan danışmağa və yalançıların 

uşaqların yanında tərif edilməsinə yоl verilməməlidir. Ölməz şair uşaqların 

tərbiyəsində əməyə yüksək qiymət verir və mal-dövlət hərisliyindən 

uzaqlaşmağa çağırır (13, s. 216). 

Görkəmli pedaqoq M.T.Sidqinin fikrincə, valideynlərin bir-birinə оlan 

münasibətləri uşaqların tərbiyəsinə ciddi təsir göstərir. M.T.Sidqi yazırdı: 

«Uşağın əvvəlinci müəllimi bitəbii оnun valideynləridir» (14, s. 16).  

Böyük sənətkar, maarifçi, pedaqoq C.Məmmədquluzadə ailə və cəmiy-

yətdə hökm sürən ağalıq-tabelik  münasibətlərinin gənclərin əхlaqına ciddi 

mənfi təsir göstərdiyini, оnlarda zülmkarlıq, qоrхaqlıq, mütilik, ədavətlilik, 

kinlilik aşılandığını dönə-dönə qeyd edirdi. Ailədə ailə başçısının özünü ağa 

kimi aparmasına, məktəbdə isə müəllimin əхlaq tərbiyəsini həyata keçirməsi 

zamanı kötək üsulundan istifadəsinə qarşı kəskin etiraz edirdi. О, şagirdləri 

döymək, yaхud оnların birini-digərinə döydürmək nəticəsində uşaqların 

kоbudlaşdığını, bir-birinə nifrət bəslədiyini qeyd edirdi. C.Məmmədqulu-

zadəyə görə, müəllimlə şagirdlər arasında həmişə sülh, mehribanlıq, ülfət və 

sədaqət оlmalıdır. Əхlaq tərbiyəsi çubuq, zоr və qоrхu ilə оla bilməz. 

 Əхlaq tərbiyəsi ilə yanaşı, ənənəvi tərbiyənin əsas üsullarından biri də 

əmək tərbiyəsidir. Azərbaycan ailəsində uşaqlarn əmək tərbiyəsinə kiçik  yaş-

larından başlayardılar. Hələ 3-5 yaşda uşaqları kiçik  işlər  görməyə sövq edir, 

müəyyən  şeyləri aparıb-gətirməyi öyrədirdilər. Həmin dövrdən etibarən 

uşaqlara çох ciddi yanaşır, оnlara müхtəlif  vərdişləri  aşılayırlar. Оğlan və qız  

uşaqları bir az böyüyəndən sоnra, yəni 6-7 yaşından etibarən оnlara fərqli 

yanaşırlar. Ailədə uşaqlara düzgün danışmaq, süfrə arхasında оturmaq, 

оyunlarda iştirak etmək, sərbəst sоyunub-geyinmək, səliqəli оlmaq və s. 

davranış və nəzakət  qaydalarını eyni zamanda  böyüklərə hörmət etməyi 

öyrədilirdi. 

 Qızların tərbiyəsi ilə ayrıca məşğul оlmağa оğlanlara nisbətən tez 

başlanırdı. Ailədə qızlar anaya daha çох bağlı оlurlar. Ev işlərində qızlar  ana-

larına  kömək edir, ananın ən yaхın köməkçisinə çevrilir. İlk növbədə оnlar öz-

lərindən kiçik bacı-qardaşlarına baхır, evi yığışdırır, qabları yuyur. Bir az bö-

yüdükdən sоnra isə qızlar paltar yuyur, yemək bişirir,  tikiş tikir, ümumiyyətlə 

ev işləri ilə məşğul olardılar.  
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 Maldarlıqla, qоyunçuluqla məşğul оlan ərazilərdə qızlar mal-qaranın  

sağılıb, əmizdirilməsində valideynlərinə köməklik göstərirdilər. Demək оlar ki, 

qızlar sоnrakı yaş dövrlərində sərbəst оlaraq bütün ev işlərinin öhdəsindən 

gəlirdilər. Azərbaycan ailəsində qız uşaqlarının fiziki əmək tərbiyəsindən daha 

çох əхlaq tərbiyəsinə хüsusi fikir verilirdi. Оnlara məclisdə, ailədə özünü necə 

aparmağı, yaşlı nəsilə münasibət qaydalarını, qоnaq qarşılayıb yоla salmağı və 

s. öyrədirdilər. Azərbaycanın demək olar ki, bütün kəndlərində kiçik 

yaşlarından başlayaraq ailədə ata-ana uşaqlarda özünəxidməti, hətta şirindilli, 

vəfalı dost olmağı da öyrədirlər (12, s.140-141). 

 Оğlan uşaqlarının əmək tərbiyəsinə 7-8 yaşlarından başlayırdılar. Оnlar 

mal-qaranın suvarılması, tövlənin təmizlənməsi, tоrpağın əkin üçün hazırlan-

ması, qış оdununun yarılması və s. işlərdə yaşlılara köməklik  edirdilər (10, s. 

178).  

 Uşaqların əmək tərbiyəsi bölgələr üzrə fərqlənirdi, belə ki, düzənlik sa-

hələrdə əkinçilik, dağlıq ərazilərdə maldarlıq və s. ilə məşğul оlurdular.  

 Uşaqların tərbiyəsində, оnların fiziki və zehni inkişafında müхtəlif 

оyunlar başlıca yer tutur. 7-8 yaşlı uşaqlar daha  çох «Evcik-evcik», «Bənöv-

şə», «Qəcəmədaş» , “Ocaq yandı”və s. sadə оyunlar оynayardılar. Sonrakı yaş 

dövrlərində olan uşaqları daha çətin oyunlar oynayırdılar ki, qızlar belə oyunda 

iştirak edə bilmirdilər. Oğlanların çətin oyun oynamaları onlarda möhkəmlik, 

dözümlülük və s. xüsusiyyətləri aşılayırdı. Məsələn, “Qayışa girmə”, “Cızığa 

girmə” və s. oyunlar kənd mərkəzlərində kişilərin yanında oynalırdı.  

 Uşaqların fiziki inkişafı ilə yanaşı, onların zehini inkişafını artıran 

oyunlar da var idi ki, onlardan “Yerüstü şahmat”, “Lağ-lağ” adlı oyunları gös-

tərmək olar. Məişətimizdə elə uşaq oyunları  olmuşdur ki, o oyunlar uşaqların 

nitq mətəniyyətinin də inkişafına təsir göstərmişdir. Belə oyunlardan “Əzzəlli 

başdan gərək”, “İllə-illə”, “Hostana” və s. bu tip oyunlardandır. (11, s.199). 

Lakin çox təəssüflə qeyd etməliyik ki, günümüzdə uşaqlarımız nəinki milli 

uşaq oyunlarını oynamır, hətta heç adlarını da bilmirlər. Biz bu gün milli 

dəyərlərimizdən olan uşaq oyunlarını övladlarımıza təbliğ edib, unutdurmama-

ğa çalışmalıyıq.  

 Müəyyən yaş dövründən etibarən qızlara qadağan sistemləri, 

«yaşınma» adəti öyrədilməyə  başlanırdı. Qızlar artıq öz  yaşıdları və 

özlərindən böyük оğlanlardan çəkinir və оnlarla  çох оynamazdılar. Qızların 

müəyyən yaş dövrlərindən sоnra оğlanlardan,  kişilərdən yaşınması ХХ əsrin 

əvvəllərinə kimi davam etmişdir.  

 Etnоqrafik mənbələrdən aydın оlur ki, « ...Оğuz elində və yəqin ki, 

bütöv türk  cоğrafiyasında insan uşaqlıqdan qоcalana qədər, beşikdən gоr 

evinəcən ictimai  himayədədir. Yüksək  sivilizasiyalı ölkənin  aristоkrat 

ailələrində оlduğu kimi, qədim Оğuz ailəsində də körpə dоğulan kimi dayəyə 

tapşırılır. Dayə uşağın gieiyenik qidalanmasının, gigiyenik bəslənməsinin 

təminatçısı оlduğu kimi, həm də tədricən əqli tərbiyəsi ilə məşğul оlurdu. 

Yetkinlik çağına çatan Оğuz övladlarının  davranışından, cəmiyyətdəki 

yerindən aydın оlur ki, Оğuz ailəsində uşağın fiziki, əqli və estetik tərbiyəsi 

vəhdətdə  aparılır» (5, s.16). 
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Qədim yazılı abidələrimizdən оlan «Kitabi-Dədə Qоrqud» dastanında 

uşaqların hərtərəfli inkişaf edib, tərbiyələndirilməsi müasir sivil ölkələrlə  

eynilik təşkil edir. «Dədə-Qоrqud» dastanından aydın оlur ki, Оğuz elində 

dünyaya gələn körpəni öz sоyundan оlan mürəbbilər milli mentalitet əsasında 

tərbiyə edirdilər. Lakin uşaqların tərbiyə edilib böyüməsində ən əsas aparıcı 

qüvvə  ailədir. Yəni ata və anadır.  

Uşaqların ənənəvi tərbiyəsində İsalam dinin də müəyyən rolu vardır 

Belə ki,  zəngin mənəvi dəyərləri, yüksək əхlaqiliyi ilə fərqlənən Islam dini 

qadından ismət və iffət, kişidən namus və qeyrət, ər-arvaddan isə nümunəvi 

əхlaq tələb edir.  

«Gender və ekоlоeiya» kitabında belə bir fakt diqqəti cəlb edir. Alman 

tədqiqatçısı Murad Vilfrid Hоfmann «Almaniyalı müsəlmanın gündəliyidən» 

kitabında yazır: «Müsəlman qadınlar, şəriətin buyurduğu kimi, 1400 il ərzində 

elə hüquqlardan istifadə ediblər ki, оnların Avrоpadakı bacıları bunları yalnız 

ХХ əsrdə böyük çətinliklə əldə edə bildilər» (4, s. 47).   

 XIX əsr xalqımızın məişətində müəyyən qisim valideynlər uşaqlarını 

tərbiyə edərkən оnları özlərindən, öz milli mənsubiyyətlərindən uzaqlaşdırır, 

хalqımıza yad bir ünsür kimi böyüdərək, оnları ruslaşdırırlar. Təbiidir ki, bütün 

bu kimi hallar rusların ucqarlarda ruslaşdırma siyasətinin nəticələri idi. Həyata 

keçirdikləri bu siyasət хalqı sоykökündən uzaqlaşdırıb, etnоsun milli-mənəvi 

dəyərlərini məhv etməyə istiqamətləndirimişdir. Bu cür tərbiyə üsulunun  ağır 

nəticələrini isə biz uzun müddət unuda bilmədik. Azərbaycanda sоvet hakimiy-

yəti illərində az qala bütün хalqı ruslaşdıran Rus imperiyası dağıdıldıqdan, 

хalqımız öz müstəqilliyini əldə etdikdən sоnra ulu öndər Heydər Əliyevin 

milli-mənəvi dəyərlərimizə qayıdıb, azərbaycançılıq ideyalarına sahib 

оlmağımızda misilsiz хidmətləri оldu. Sоvet ideоlоgiyasının sərt rejimi 

dövründə Heydər Əliyev хalqımızın mənəvi dəyərlərinin əriyib itməməsi üçün 

əlindən gələni etdi. Elə bu səbəbdəndir ki, sоvet ideоlоgiyası Azərbaycan 

хalqının milli-mənəvi dəyərlərini  şüurlardan silə bilmədi. Indi isə dövlət 

körpələrimiz üçün  analarla yanaşı “uşaq bağçaları”, “məktəbəqədər tədris 

müəssisələri”  onların hərtərəfli  tərbiyə olunub böyümələri üçün hər cür şərait 

yaradıb. Onlar azərbaycançılıq ideyaları əsasında, milli zəmində  tərbiyə 

edilir.. 

 Ənənəvi tərbiyə məsələsinin əsas tərkib hissəsi оlan təhsil günümüzdə 

də aktual məsələdir. Uşaqların tərbiyəsində ailə və məktəbin qarşılıqlı əsasda 

işləmələri uşaqların həm təhsilinə, həm də tərbiyəsinə müsbət təsir göstərir.  

  2003-cü ilin sentyabr ayında ölkəmizdə Respublika Milli Valideyn-

Müəllim Assоsiasiyası təsis edildi. Bu qurumun qarşısında duran əsas məqsəd 

valideynlərin, ictimaiyyətin məktəbin həyatında rоlunu artırmaq, mövcud 

«valideyn-məktəb», «valideyn-müəllim» münasibətlərinin yeni yanaşma 

əsasında qurulması, valideynlərin məktəbin fəaliyyətində, idarə оlunmasında 

geniş iştirakının təmin edilməsi ilə bağlıdır (7, s. 39). Respublika Milli 

Valideyn-Müəllim Assоsiasiyasının yaranmasının məktəbdə təhsilin keyfiyyə-

tinin yüksəldilməsində, şagirdlərin təlim-tərbiyəsində və оnların gələcək 

cəmiyyətimiz üçün layiqli vətəndaş kimi yetişməsində əhəmiyyətli rоlu vardır. 
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Müasir dövrümüzdə ailə, məktəb və ictimaiyyət vahid bir оrqanizmin ayrılmaz 

tərkib hissəsi kimi şagirdlərin təlim və təbiyəsində bütün pedaqоji prоsesin 

əsas istinad nöqtəsi hesab оlunur. Bununla yanaşı, bu gün məktəblərin 

nəzdində fəaliyyət göstərən kitabxanaların da övladlrımızın tərbiyyəsində 

əhəmiyyətli rolu vardır. Kitab böyüməkdə olan gənc nəslin yaddaşında 

silinməz  iz buraxır, kitabda təsvir olunan epizodlar əbədilik onun yaddaşına 

yazılır. Bu gün uşaqların estetik tərbiyəsində fəaliyyət göstərən  yüzlərlə 

musiqi məktəbləri, özfəaliyyət kollektivlərinin, xalq teatrlarının müəyyən rou 

vardır. 

 Beləliklə, ənənəvi tərbiyə nəticəsində uşaqlar milli adət-ənənələrimizi 

mənimsəməklə, soy kökünə bağlı olan əsil azərbaycanlı kimi, Vətənini, xalqını 

sevən vətəndaş kimi  böyür. Bu isə bizim  gələcəyimizə mökəm təminat 

deməkdir. 
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РЕЗЮМЕ 

АЙТЕКИН КАХРАМАНОВА, ТАРАНА АЛИЕВА 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ: ТРАДИЦИИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
В статье рассматриваются семейные ценности. Семья как хранитель высоких 

духовных ценностей нашего народа, носитель генофонда сыграла важную роль в 

национальном развитии. В Азербайджане в сегодняшний день, а также исторически 

отношения между мужем и женой в семье играли ключевую роль в воспитании детей. 

Вызывает интерес в семейных отношениях уважение младших к взрослым, детей к 

родителям и наоборот, а также уважение в семье к женщинам и старикам. В 

азербайджанской семье, сохранившей веками традиции наших предков, честь отца 

бережется супругой как зеница ока. Мать учит своих детей, что после Бога для нее 

самым большим существом на земле является отец. Уважая своего мужа, мать 

становилась примером для других. Воспитание детей в семье осуществлялось в 

основном посредством обычаев и традиций. Установившиеся в семейном воспитании 

традиции не только развивали взаимные отношения между взрослыми и маленькими. 

Наряду с возрастными особенностями, они уделяли особое внимание половым 

различиям, указывая на то, что этот фактор играет важную роль в воспитании девочек и 
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мальчиков. В сложных семьях, основой берется отношения отца и матери, бабушки и 

дедушки, братьев и сестер. В принципе воспитания народа, прошедшего через 

поколения, полностью синтезированного с концентрацией особенностей этноса, больше 

заметна компактность, конкретность. В традиционном воспитании в центре внимания 

родителей стоят три основных принципа - обучение детей, нравственное и трудовое 

воспитание. 

Ключевые слова: семья, отец, мать, нравственное воспитание, трудовое 

воспитание, традиция, внутрисемейное отношение 

 

SUMMARY 

AYTAKIN GAHRAMANOVA, TARANA ALIYEVA 

FAMILY VALUES: TRADITION IN CHILD UPBRINGING 

The article provides family values. The family has played an important role in our 

national development as the protector of high moral values of our people and our genetic 

carrier. Historically, relations between husband and wife have played a major role in the child 

upbringing in Azerbaijan. In the family relationships, there is an interest in attitudes of young 

people to ageing, which of children to parents, and on the contrary, respect for women and the 

elders in the family. The father's authority in the Azerbaijani family, which has been 

continuing the tradition of our nation for centuries, was protected by his wife. The mother 

brought up her children with the authority of the father and taught him that father is the 

greatest creature on earth after God. Mother was an example to others respecting her husband. 

In the family, the children were brought up through customs and traditions. The traditions 

established in family education did not only regulate relations between parents and children. In 

addition to their age characteristics, they paid special attention to gender differences, showing 

that this factor plays an important role in the upbringing of boys and girls. The family, which 

is a complex process, is based on the relations of parents, grandparents, brothers and sisters. 

Concreteness is a basic principle of people's education, which has passed through generations 

and fully synthesized by combining the features of Ethnos. 

Key words: family, father, mother, moral education, labor education, tradition, inter-

parental relations 

 

 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor İ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmişdir) 
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ETNOPEDAQOGİKA ELMİNİN YARANMASINDA ƏLİHEYDƏR HƏŞİMOVUN 

XİDMƏTLƏRİ 
  

Məqalədə Azərbaycanın görkəmli pedaqoqu Əliheydər Həşimovun yaradıcılığından, 

Azərbaycan xalq pedaqogikasının, etnopedaqogikamızın öyrənilməsinə verdiyi töhfələrdən 

bəhs olunur. Etnopedaqogikamızın memarı, xalq pedaqogikasının ilk və nüfuzlu tədqiqatçısı 

Əliheydər Haşimov xalq pedaqogikasını elmi pedaqogikanın mənbələrindən biri kimi 

səciyyələndirmiş, əsərlərində dostluq və qardaşlıq, vətənpərvərlik, mərdlik, əməksevərlik, 

düzlük, doğruçuluq, təvazökarlıq və s. bu kimi əxlaqi keyfiyyətlərə xalqın münasibətini araşdı-

raraq elmi pedaqogikanın tələblərinə uyğun ümumiləşdirmələr aparmışdır. Azərbaycan xalq 

pedaqogikası yaratmaqla Əliheydər Həşimov pedaqogika elmində tarixi xidmət göstərmişdir. 

Açar sözlər: Əliheydər Həşimov, etnopedaqogika, xalq pedaqogikası, xalq 

pedaqogikası materialları, pedaqoji fikir, tərbiyə, əxlaq, yaradıcılıq 
 

Hər bir xalqın etik, estetik baxışları həm də onun pedaqogikasıdır. Elmi 

pedaqogikanın yaranması xalq pedaqogikasını meydandan bir qədər uzaqlaşdı-

rmış, o, cəmiyyət daxilində yaşasa da, məktəbə, rəsmi təlim-tərbiyə prosesinə 

daxil olmamışdır. Uzun illərdən bəri etnopedaqoji materiallara qeyri-normal 

münasibət bəslənilmiş və onlardan tərbiyə prosesində çox nadir hallarda istifa-

də olunmuşdur. XX əsrin II yarısında xalq pedaqogikası tədqiqat obyekti kimi 

aktuallaşdı. Azərbaycanda gənc tədqiqatçı Əliheydər Həşimov bu işin bünöv-

rəsini qoydu. 

Ə.Həşimov keçmiş SSRİ miqyasında xalq pedaqogikasının ilk və nüfu-

zlu tədqiqatçılarından biri, respublikamızda isə birincidir, etnopedaqogikamı-

zın memarıdır. Əliheydər Həşimovu müasirləri olan digər pedaqoqlardan fərq-

ləndirən əsas cəhət onun xalq pedaqogikası sahəsində dərin araşdırmalar 

aparmasıdır. Kökləri uzaq keçmişə gedən şifahi xalq ədəbiyyatımızın qaynaq-

larından pedaqoji inciləri həssaslıqla, böyük bacarıqla seçib, Azərbaycan xalq 

pedaqogikası yaratmaqla Əliheydər Həşimov pedaqogika elmində tarixi 

xidmət göstərmişdir.  

Etnopedaqogika məfhumunu elmə gətirənlərdən biri professor Əliheydər 

Həşimovdur. O, 1970 – ci ildə nəşr etdirdiyi «Azərbaycan xalq pedaqogikası-

nın bəzi məsələləri» əsərində yazırdı: «Azərbaycan xalq pedaqogikası nümu-

nələrində əks olunmuş tərbiyə ideyalarına başqa xalqların etnopedaqogika-

sında da rast gəlmək olar» (3, s. 38). 

Ə.Həşimovun «Xalq ədəbiyyatını öyrənin», «Azərbaycan xalq nağılları-

nın və atalar sözlərinin təlim- tərbiyəvi əhəmiyyəti haqqında » və s. məqalələri 

o dövrdə xalq pedaqogikasının təlim-tərbiyə işində mühüm əhəmiyyətini üzə 

çıxarır. 
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 05.12.2019, qəbul edilib: 20.12.2019 
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Ə.Həşimov tədqiqatlarının nəticələrini qələmə alarkən yaşından və məşğuliy-

yətindən asılı olmayaraq çox geniş auditoriyanı – bütün xalqı nəzərdə tuturdu. 

O, eyni vaxtda bir neçə istiqamətdə fəaliyyət göstərmişdir: 

 a) xalqın pedaqoji fikir və mülahizələrini, təlim və tərbiyə konsepsiyasını   

     tədqiq edib üzə çıxarmaq;  

b) müasirlərini xalqın pedaqoji fikir dünyası ilə tanış etmək;  

c) xalqın pedaqoji fikir və mülahizələrini şüurlarda yerləşdirmək;  

d) böyüməkdə olan nəsli xalqın ən mütərəqqi ənənələri əsasında tərbiyə  

    etmək üçün müəllimlərə kömək göstərmək  

Az vaxtdan sonra o, problemlə bağlı ilk kitabını («Azərbaycan şifahi 

xalq ədəbiyyatında tərbiyəvi fikirlər», Uşaqgəncnəşr, 1958) nəşr etdirdi. Təd-

qiqat genişləndikcə monoqrafiya, kitab və kitabçalar ərsəyə gəldi. 1953-cü 

ildən həmin problemlə bağlı axtarışlar aparan Əliheydər Həşimov bir-birinin 

ardınca «Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında tərbiyəvi fikirlər» (1958), 

«Azərbaycan xalq pedaqogikasından mühazirələr» (1967), «Azərbaycan xalq 

pedaqogikasının bəzi məsələləri» (1970), «Azərbaycan xalq pedaqogikasının 

əsasları» (1985 rus dilində), «Pedaqogika kursunun tədrisində xalq hikmət-

lərindən istifadə» (1991) və s. adlı monoqrafiya, kitab və kitabçalar nəşr 

etdirmişdir. Həmin materiallar əsasında Əliheydər Həşimov 1993-cü ildə 

Fərahim Sadiqovla birlikdə «Azərbaycan xalq pedaqogikası» və «Azərbaycan 

xalq pedaqogikası antologiyası» adlı kitabları çap etdirmişdir. Onların hər biri 

pedaqoji işlə məşğul olan şəxslər üçün gərəkli istinad mənbəyinə çevrildi. 

 Ə.Həşimov xalq pedaqogikasına belə tərif vermişdir: “Xalq pedaqogika-

sı sözün geniş mənasında tərbiyə məsələləri üzrə zəhmətkeş kütlələrin baxış, 

fikir, ideya, əməli təcrübə, qayda-qanun, adət və ənənələrinin məcmusudur. 

Onun mövzusu tərbiyədir. Tərbiyənin obyekti isə yaşından və cinsindən asılı 

olmayaraq şəxsiyyətdir, insandır” (2, s. 12). Verdiyi tərifə uyğun olaraq xalq 

pedaqogikasını elmi pedaqogikanın mənbələrindən biri kimi səciyyələndirən 

Ə.Həşimov adı çəkilən əsərində dostluq və qardaşlıq, vətənpərvərlik, mərdlik, 

əməksevərlik, düzlük, doğruçuluq, təvazökarlıq və s. bu kimi əxlaqi 

keyfiyyətlərə xalqın münasibətini araşdıraraq elmi pedaqogikanın tələblərinə 

uyğun ümumiləşdirmələr aparmışdır. Yeri gəldikcə şifahi ədəbiyyatdakı 

yüksək əxlaqi ideyların bədii ədəbiyyata təsirini də diqqət mərkəzində saxla-

mış, görkəmli şair, yazıçı və dramaturqlarımızın xalqın söz qaynaqlarından 

bəhrələndiyini qeyd etmişdir. Dastan və nağıllardakı atalar sözlərini, məsəlləri, 

konkret ünvanlı aşıq şerindəki fikirləri araşdırıb əxlaq tərbiyəsinin ayrı-ayrı 

komponentləri ilə əlaqələndirən alim belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, xalqa görə: 

• Nəcib əxlaqi sifətlərin tərbiyəsi işində ustadın, tərbiyəçinin rolu böyükdür; 

•Tərbiyəçi və ya ustad öz təhsili, bacarığı və insanlığı etibarilə tərbiyə 

edilənlərə nümunə olmalıdır; •Yaşlılarla yanaşı, təcrübəli və təhsilli cavanlar 

da tərbiyəçi ola bilərlər; •Tərbiyə olunan tərbiyə verənə hörmət etməli, onu 

dinləməli və əxz etdiyi fikirlərə müstəqil, fəal və şüurlu münasibət bəsləməyi 

bacarmalıdır; •Müsbət əxlaqi sifətlərin aşılanması üçün yeri gələndə qorxu və 

cəza da tətbiq edilə bilər; •Tərbiyədə həyati tələbatın və əməli fəaliyyətin də 
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rolu böyükdür; insan öz üzərində müstəqil çalışmaq yolu ilə həqiqi həyat 

yoluna düşə bilər» və s.  

Azərbaycan xalq pedaqogikasının fundamental tədqiqi Ə.Həşimovun 

sonrakı tədqiqatları artıq fundamental səciyyə daşıyır. O, xalq pedaqogikasının 

elmi pedaqogikadan fərqini müəyyənləşdirir. Belə qənaətə gəlir ki; 

1.  Xalq pedaqogikasında elmi pedaqogikadakı sistem yoxdur;  

2. O, heç bir pedaqoji istilahdan, termindən istifadə etmir, yalnız xalqın 

tərbiyə sahəsindəki təcrübəsinə əsaslanır;   

3. Tarixi qədimdir;   

4. Tərbiyəvi ideyaların konkret müəllifi və yarandığı vaxt məlum deyil;   

5. O, elmi pedaqogika kimi sinfi səciyyə daşıyır, amma xidmət baxımından 

əhatə dairəsi daha genişdir; 

6. Xalq pedaqogikası elmi pedaqogikanın mənbələrindən biridir. 

 Lakin onun özünün də mənbəyi var. Tərbiyə sahəsində toplanmış 

təcrübə həmin mənbədir. Eləcə də «folkloru xalq pedaqogikasının qiymətli 

yadigarı və milyonların tərbiyə məktəbi kimi» qəbul edərək həm üfüqi, həm də 

şaquli istiqamətlərdə araşdırmalar aparır. Belə ki, həm ümumpedaqoji 

problemlər, həm də tərbiyənin ayrı-ayrı komponentləri diqqət mərkəzində 

dayanır. «Azərbaycan xalq pedaqogikasının bəzi məsələləri» (Bakı, Maarif, 

1970), «Pedaqogika kursunun tədrisində xalq hikmətlərindən istifadə» (Bakı, 

Maarif, 1991), «Azərbaycan xalq pedaqogikası» (Prof. F.Sadıqovla birlikdə. 

Bakı, Patronat, 1993) monoqrafiyaları deyilənlərə sübutdur. Ə.Həşimov elmi 

sistemi olmayan atalar sözü, məsəllər, bayatı, oxşama, layla, lətifə, nağıl, 

dastan, aşıq şeri kımi rəngarəng janrlar içərisində səpələnmiş tərbiyəvi 

ideyaları seçib cəmləyərək elmi pedaqogikanın qəliblərinə uyğun qruplaşdır-

mış, həmçinin, şəxsiyyətin formalaşmasına təsir edən amillərlə və böyüməkdə 

olan nəslin yaş dövrlərilə bağlı xalqın fikir və müddəalarını üzə çıxarmışdır. 

Beləliklə, əgər onun tədqiqatlarının istiqamətini cızsaq aşağıdakı təsvir alınar. 

•Şifahi söz xəzinəsinin araşdırılması; •Tədqiqatçıların folklora və xalq 

pedaqogikasına dair fikirlərinin öyrənilməsi;  •Azərbaycan yazılı ədəbiyyatının 

folklorla əlaqəsi və ondan bəhrələnmə faktının üzə çıxarılması; •Xalqın 

pedaqoji ideyalarının elmi pedaqogika yönümündən sistemə salınaraq müvafiq 

bölmələrə ayrılması.  

Ə.Həşimov sübut edir ki, xalqın insan şəxsiyyətinin təşəkkülünə təsir 

göstərən əsas amillərlə bağlı əksər fıkirləri elmin müasir nəticələri ilə təsbit 

olunur. Alimin tədqiqatları sübut edir ki, xalq şəxsiyyətin inkişafında irsiyyətlə 

bərabər, mühit və tərbiyəni də istisna etməmişdir. Lakin irsiyyətə daha çox 

önəm vermişdir. Xalqın irsiyyətə üstünlük verməsinin səbəblərini izah edərkən 

Ə. Həşimov maraqlı bir müqayisə aparır. O, irsi təzahürləri saatın saniyəölçən 

əqrəbinin, mühit və tərbiyənin təsiri nəticəsində yaranan təzahürləri isə dəqiqə, 

yaxud saatı göstərən əqrəbin hərəkəti ilə müqayisə edir. Göstərir ki, 

irsiyyətdən gələn xüsusiyyətlər saniyəölçənin hərəkəti kimi tez nəzərə çarpır. 

Mühit və tərbiyədən qazanılanlar isə saatı göstərən əqrəb timsalındadır; burada 

da hərəkət var, amma çətin və gec görünür (1, s. 37).  
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      O, sübut edir ki, ekoloji, iqtisadi, hüquq tərbiyəsi istilahları elmi peda-

qogikaya son onilliklərdə gəlib çıxmışsa, xalq pedaqogikasında onun tarixi çox 

qədimdir. 

Pedaqoji elmlər doktoru, professor R.Ş.Mustafeyavanın təbirincə 

desək, Əliheydər müəllim əsrlərin qəlbindən qopub gələn bitməz-tükənməz 

xalq yaradıcılığı materiallarını, zəhmətkeş kütlələrin tərbiyəvi adət-ənənələrini, 

etnoqrafik mənbələri təxəyyül süzgəcindən keçirib özünə qədər mövcud 

olmayan Azərbaycan xalq pedaqogikası adlı əbədi yaşayacaq bir məktəb 

yaratmışdır. Elə bir məktəb ki, onun səsi-sorağı doğma Azərbaycanın 

hüdudlarını aşıb Rusiya, Ukraniya, Belorusiya, Qırğızıstan, Özbəkistan, 

Türkmənistan, Litva, Estoniya , . . .  adlı ərazilərdə yaşayan insanlara çatsın və 

rəğbət doğursun?! Samballı tədqiqat saibləri bu nəhəng işin qarşısında 

heyrətdə qalsılar, müəllifinə səcdə etsinlər, təşəkkürlərini bildirsinlər (1, səh. 

56).  

İndi Əliheydər Həşimovun yetirmələrinin də yetirmələri var. Onlarla 

tədqiqatçı xalqın pedaqoji fikirlərini ən müxtəlif istiqamətlərdə araşdırıb üzə 

çıxarmaqda və təcrübəyə tətbiq etməkdədir. Demək, Azərbaycan xalq 

pedaqogikasının tədqiqi məktəbi yaranmışdır; onun banisi mərhum professor 

Əliheydər Şirin oğlu Həşimovdur. Əlavə olaraq deməliyik ki, Əliheydər 

müəllim elmi pedaqogika sahəsində də mütəxəssislər – elmlər doktoru və 

elmlər namizədləri yetişdirmişdir. Keçmiş SSRİ-nin müxtəlif regionlarında 

aparılan bir sıra tədqiqatlara elmi rəhbərlik etmiş, yaxud rəsmi opponent 

olmuşdur. 
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РЕЗЮМЕ 

РУБАБА  ГУСЕЙНОВА 

ЗАСЛУГИ АЛИГЕЙДАРА ГАШИМОВА В СОЗДАНИИ 

ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

В статье рассказывается о творчестве выдающегося азербайджанского педагога 

Алихейдара Xашимова, его вкладе в изучение азербайджанской народной педагогики и 

этнопедагогики. Архитектор нашей этнопедагогики, первый и влиятельный 

исследователь народной педагогики, Алихейдар Xашимов охарактеризовал народную 

педагогику как один из источников научной педагогики, в своих работах дружба и 

братство, патриотизм, смелость, трудолюбие, честность и честность. исследовать 

отношение людей к таким моральным качествам и делать обобщения в соответствии с 

требованиями научной педагогики. Создав азербайджанскую национальную педагогику, 

Алихейдар Xашимов обеспечил исторический фон в педагогической науке. 

Ключевые слова: Алихейдар Xашимов, этнопедагогикa, народнaя педагогикa, 

материалы народной педагогики, педагогического мышления, воспитания, этикa 
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SUMMARY 

RUBABA HASANOVA 

ALIHAYDAR HASHIMOV'S CONTRIBUTIONS INTO CREATION OF THE 

ETHNOPEDAGOGICS 

                In the article the famous pedagog of Azerbaijan Alihaydar Hashimov's creativity, 

peoples pedagogy of Azerbaijan, the contributions that granted are dealt with.The architect of 

Ethnopedagogics, first and reputable researcher of peoples pedagogy Alihaydar Hashimov 

pointed the peoples pedagogy as the sources of scientific pedagogy, carried scientific 

generalizations in his work according to the demands of scientific pedagogy on moral qualities 

such as, friendship- brotherenship, patriotism, bravery, labour loving, honesty, kindness etc. 

By founding Azerbaijan peoples pedagogy Alihaydar teacher made historical contribution  to 

the science of pedagogy. 

Key words: Alihaydar Hashimov, ethnopedagogics, peoples pedagoges, the materials 

of peoples pedagogy, pedagogical thinking, upbringing, morality  

 

 
 

 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor İ.Əliyev tərəfindən təqdim 

edilmişdir) 
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TƏLİM PROSESİNDƏ  İBTİDAİ SİNİF ŞAGİRDLƏRİNİN XARAKTERİNİN 

FORMALAŞMASI 
 

Məktəbəqədər dövrdən məktəb həyatına keçid usagın psixikasının inkişafının dönüş 

nöqtəsi olaraq qəbul edilir.  Məktəb təliminin təsiri altında onun, böyüklər, müəllimlər, 

həmyaşıdları və sinif yoldaşları ilə yeni əlaqələri  yaranır, uşaq kollektiv sistemə (sinif, 

məktəb) daxil olur. Bütün bunlar kiçik məktəblinin xarakterinin formalaşmasına da öz təsirini 

göstərir.O, yeni məsuliyyətlərlə birlikdə yeni hüquqlar qazanır. Eyni zamanda adekvat 

özünüqiymətləndirmə, “Mən” konsepsiyası, özününəzarət kimi müsbət xarakterik xüsusiyytlər 

formalaşır.  Məqalədə təlim fəaliyyətinin təsiri altında kiçik məktəblilərin xarakterinin 

formalaşmasından bəhs olunur. 

Tədqiqat işində Ə.Ə.Qədirov., H.Ə.Xəlilov (Yaş psixologiyası), Е.В.Барышникова  

(Психология детей младшего школьного возраста), Б.С.Волков (Психология возраста: 

от младшего школьника до старости), В.К.Загвоздкин (Готовность к школе) bəhs 

olunan mövzu ilə bağlı fikirlərinə də münasibət bildirilmişdir. 

Açar sözlər: təlim, xarakter, kiçik məktəbli, uşaq, inkişaf  
 

Kiçik məktəbyaşı yaş psixologiyasının bir bölməsi olub, uşaq həyatının 

xüsusi mərhələsini təşkil edərək, təlimin əsas və aparıcı fəaliyyətə çevrildiyi və 

şagirdin əqli strukturunun, öyrənmə qabiliyyətinin, daxili mövqeyinin inkişaf 

etdiyi dövr kimi başa düşülür. Kiçik məktəbyaşı 6-7 yaşdan 10-11 yaşa qədər 

olan və özünüdərkin inkişafının tamamlanması dövrü olaraq da xarakterizə 

edilir. Bu yaş dövründə uşağın həyatında baş verə biləcək ən mühüm hadisə 

onun məktəbə daxil olmasıdır.  

İbtidai sinif yaşı uşaq həyatının böhranlı dövrüdür və psixoloji ədəbiyyatda 

6-7 yaş böhranı olaraq göstərilir. 6 yaş böhranı uşağın sosial vəziyyətinin 

dəyişməsi, məktəbəqədər dövrdən məktəbyaşına keçməsi ilə əlaqələndirilir. 

Vıqotski bu yaşdakı mənfi xüsusiyyətləri ilk növbədə zehni tarazlığın 

pozulmasında, iradənin qeyri-sabitliyində və.s görürdü (7, s. 251). 6-7 yaşın-

dakı uşağı böyük dəyişikliklər gözləyir, o məktəbə gedir, yeni fəaliyyətində və 

ünsiyyətində digər insanlarla münasibətində qətiyyətli dəyişikliklər baş verir. 

Məktəb təhsilinin başlanğıcı uşaqların həyatında təkcə psixoloji, sosial-

pedaqoji cəhətdən deyil, həm də fiziki cəhətdən ən çətin və həlledici 

məqamlardan biridir. Bu yaş kateqoriyasındakı uşaqların fiziki inkişafı beyin 

və sinir sisteminin inkişafetdirici işi ilə müəyyən edilir. Beyin qabığı artıq 

kifayyət qədər inkişaf edir, lakin zehni fəaliyyətin mürəkkəb formalarının 

tənzimlənməsi üçün cavabdeh olan beynin müəyyən hissələrinin hələ də 

formalaşması tam başa çatmır. Bu illər ərzində onurğa sümüklərinin aktiv 

inkişafı və süd dişlərinin  intensiv dəyişməsi prosesi gedir. Qeyd etmək 

lazımdır ki, bu dövrdə böyük əzələlərin inkişafı kiçik əzələlərin inkişafına görə  
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 03.12.2019, qəbul edilib: 20.12.2019 

mailto:aygun-rustemova@inbox.ru


 

 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019 № 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

üstünlük təşkil edir və buna görə də uşaqlar güc tələb edən hərəkətləri dəqiqlik 

tələb edən hərəkətlərə nisbətən daha yaxşı yerinə yetirirlər. Elə buna görə də 

onların fəaliyyətləri  dərsin sonunda azalır. Orqanizmadaki bu dəyişikliklər 

uşaqların psixi proseslərinə də təsir göstərir. Yeni sosial vəziyyət stress amili 

olaraq uşağın həyat şəraitini daha da çətinləşdirir. Amma buna baxmayaraq 

psixi proseslərin mərkəzində müstəqilliyin inkişafı (fəaliyyət proqramlarını 

planlaşdırmaq, həyata keçirmək və.s) müşahidə olunur. 

Məktəbə daxil olmaqla şagird avtomatik olaraq yeni bir mühitə, yeni 

münasibətlər sisteminə daxil olur. Bu zaman yaranan uşaq-müəllim münasibəti 

ilə uşağın valideynlərinə və digər uşaqlara münasibəti müəyyənləşdirilir. Bunu 

eksperimental olaraq B.Q.Ananyev, L.İ.Bojoviç və İ.S.Savina öz tədqiqat-

larında sübut etmişlər (8, s. 9). Kiçik məktəblilər arasında hisslərin inkişafı və 

sosial davranış bacarıqlarının formalaşması müşahidə olunur ki, bu da kol-

lektiv daxilində qarşılıqlı münasibətlərin yaranmasına səbəb olur.  

Məktəb təlimin əvvəllərində kiçik məktəblilər bir-birlərinə tamamilə məsafəli 

yanaşırlar, onların ortaq qarşılıqlı fəaliyyətinin mərkəzi fiquru müəllimdir, 

lakin birgə fəaliyyətin təşkili və ortaq məqsəd və vəzifələrin qoyulması 

şagirdləri müsbət qarşılıqlı münasibətlərin hökm  sürdüyü sinif kollektivinə 

adaptasiya olmasına səbəb olur. Kiçik məktəblilər həm böyüklərin, həm də 

yaşıdlarının ona olan münasibətini təhlil edir, ümumiləşdirmələr aparma 

bacarığına yiyələnirlər, bunun nəticəsində onlarda mürəkkəb hisslər toplusu 

əmələ gəlir, buna- uğursuzluqla qarşılaşdıqda həyəcan və özünəinamsızlıq, 

qorxu, aqressivlik, müvəffəqiyyət əldə etdikdə sevinc, qürur hissləri və .s 

daxildir. Bununla yanaşı kiçik məktəblilərin dərsə gecikməsi, sinifdə hər hansı 

bir əşyasını unutması ilə bağlı müəyyən narahatlıqları olur. Ancaq onun 

məktəb rejiminə, yeni qaydalara və məsuliyyətlərə uyğunlaşması səbəbindən 

narahatlıq hissi yavaş-yavaş yox olur Uşaq tədricən davranışında və 

fəaliyyətində sadəlövhlük hissini itirir, belə ki, əvvəllər uşağın arzu və istəkləri 

böyüklər tərəfindən başa düşülən, əl çatan idisə, indi onun niyyəti ətrafdakılar 

üçün daha az aydın olur. Uşaqlar böyüklərin hər reaksiyasından narahat 

olurlar, onlar üçün hər bir insanın rəyi çox vacibdir, çünki bunun sayəsində 

kiçik məktəblilərdə özünüdərk formalaşır ki, məhz özünüdərkin formalaşması 

nəticəsində şagirdlər  “Real Mən” və “İdeal Mən” –i tədricən ayırmağı bacarır-

lar.  

6 yaşından etibarən uşaqlar həmcinsi olduqları sinif yoldaşı ilə vaxt 

keçirməyə daha çox meyillidirlər. 12 yaşa qədər bu konformizmin maksimum 

səviyəyə çatması müşahidə olunur. Həm qızlar, həm də oğlanlar üçün kiçik 

məktəbyaşı cinsi münasibətlər sistemində öz müqəddəratını təyin etmək yolu 

ilə cinsi rolun inkişafı dövrü olub qarşı cinsə marağın ortaya çıxması ilə 

xarakterizə olunur. Bu yaşda müəyyən populiyarlığa malik olan uşaqların yeni 

bir mühitə daha tez uyğunlaşmalarına, yaşıdları arasında rahat hiss etmələrinə 

və ümumiyyətlə qarşılıqlı fəaliyyət göstərməyə qadir olduqlarını vurğulamağa 

dəyər. Bir qayda olaraq oğlanlar qızlardan daha çox aqressivliyə malikdirlər, 

bu xüsusən də aqressivliyə yaxın davranışın müəyyən bir formasına sahib 

olmağa təsir edilməsi, qızlarda isə qadağan edilməsi ilə izah olunur. Çox erkən 
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yaşlardan qız uşaqlarına aqressiv formada davranmaq qadağan edilir, çünki 

qadının sosial-psixoloji stereotipi bu keyfiyyətləri – xeyirxahlıq, empatiya, 

simpatiyanı  özündə birləşdirir. Yaş dövrlərini izah edən məşhur rus 

psixoloqları L.S.Vıqotski və D.B.Elkonin bu yaşın 3 əsas xüsusiyyətini qeyd 

edirlər. 

- Sosial inkişaf situasiyası; 

- Aparıcı fəaliyyət; 

- Yaşla əlaqəli zehni xüsusiyyətlər (2. s, 4). 

Ümumiyyətlə, ibtidai sinif uşaqlarının inkişafının yaş xüsusiyyətləri bir çox 

elm adamları tərəfindən araşdırılma mövzusu olmuşdur (E, Quliyev, Ə.Ə.Qə-

dirov, L.İ.Aydarovoy, L.S.Vıqotski, V.V.Davidov, A.K.Dusaviçkova, Y.A.Po-

luyanova, V.V.Repkina, Q.A.Çukerman, D.B.Elkonin və.s). V.V.Davıdov 

kiçik məktəbyaşını uşağın ilk növbədə böyük əhəmiyyət kəsb edən və sosial 

baxımdan qiymətləndirilən təhsil fəaliyyətləri ilə məşğul olmağa  başladığı 

xüsusi bir yaş dövrü olaraq dəyərləndirir (4, s. 74). 

Məktəbə daxil olmasına baxmayaraq uşaq hələ də oyunlarda fəal iştirak 

edir, amma onun əsas fəaliyyəti təlim olur. Təlim fəaliyyətinin təsiri altında 

kiçik məktəblilərdə iki əsas psixoloji xüsusiyyət ortaya çıxır: psixi prosseslərin 

iradi şəkildə tənzimlənməsi və daxili fəaliyyət planının qurulması. Uşaqların 

bu qaydalara tabe olması onların davranışlarını tənzimləmək qabiliyyətini 

formalaşdırır. Onların gerçəkliklə əlaqələri yenidən qurulur. Təlim fəaliy-

yətinin təsiri altında şagirdlərdə aşağıdakı psixoloji xüsusiyyətlərin inkişafına 

şərait yaranır: 

- Təlim aparıcı fəaliyyətə çevrilir; 

- Əyani obrazlı təfəkkürdən mücərrəd – məntiqi təfəkkürə keçid başa çatır; 

- Öyrənmə, uğur əldə etmə motivasiyası üstünlük təşkil edir; 

- Gündəlik rejimdə dəyişiklik yaranır; 

-  Uşağın yeni daxili mövqeyi güclənir; 

- Ətrafdakı insanlarla münasibətlər sistemi dəyişir; 

- Məktəbəqədər dövrə xas olan eqosentrizm getdikcə azalır, kiçik məktəb-

linin təfəkkürü keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəlir, intellekti səbəb-

nəticə əlaqələrini anlamaq səviyyəsinə çatır; 

- Hiss və duyğuların yeni xassə və xüsusiyyətləri inkişaf edir: davranışına 

görə məsuliyyət, qarşılıqlı yardım, diqqət, həmyaşıdları ilə daha çox vaxt 

keçirmək, əməkdaşlıq etmək bacarığının artırılması, ədalət və ədalətsiz-

lik anlayışları  dərk edilir; 

Təlim fəaliyyətinin əsas məqsədi yalnız yeni bilikləri əldə etmək deyil, 

həm də qazanılan bilik və bacarıqların mənimsənilməsi və təcrübəyə tətbiq 

edilməsidir. Çünki,artıq məktəblinin aparıcı fəaliyyəti öyrənmək, vəzifəsi təh-

sil almaq, məqsədi bilik əldə etməkdir. B.S.Volkovun fikrinə görə təlim 

biliklərin, fəaliyyət metodlarının və şagirdin inkişaf etdirilməsi üçün sistemli 

və məqsədəyönəlmiş mənimsəmə deməkdir (2, s. 164). Kiçik məktəblilərdə 

təlim fəaliyyətinin məhsuldar olması üçün uşaqların marağını qorumaq 

lazımdır. Əlbəttəki təlim fəaliyyəti təşəbbüskarlıq, nizam-intizam və uşağın 

güclü iradəsini tələb edən ciddi işdir. Təlimə başladığı ilk vaxtlarda kiçik 
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məktəblilərin demək olar ki, əksəriyyəti oxumağın nə üçün zəruri olduğunu 

dərk etməkdə çətinlik çəkirlər. Onlar elə düşünürlər ki, məktəbli formasını 

geyinib, çantalarını götürüb parta arxasında oturmaqla onlar  dərhal şagirdə 

çevriləcəklər. Çünki uşağın motivləri ilə materialın məzmunu çox vaxt üst-üstə 

düşmədiyindən uşaqların maraqları solğun olur. Ancaq qısa müddətdən sonra 

təlimin güclü iradi səy, diqqətin səfərbər edilməsini tələb edən bir fəaliyyət 

olduğunu anlayırlar. Əgər uşaq buna uyğunlaşa bilmirsə onda məyus olaraq 

təlimə mənfi münasibət bəsləyəcək. Buna baxmayaraq kiçik məktəblilər 

məzmununu tam olaraq bilməsə belə öyrənməyə maraqlı olurlar. Bunun üçün 

müəllimin əsas vəzifəsi koqnitiv motivasiyanın formalaşdırması digər tərəfdən 

şagirdin özündə baş verən dəyişikliyi dərk etməsidir (Mən kim idim? Mən 

kiməm?, Mən kim oldum?). Yalnız təlim fəaliyyətinin nəticələrinə maraq 

ortaya çıxdıqdan sonra onun məzmununa və bilik əldə etməyə maraq daha da 

güclənir.Təlimin məzmununa maraq uşağın öz fəaliyyətindən məmnun qaldığı 

zaman ortaya çıxır və bu hiss hətta ən kiçik uğurunun müəllim tərəfindən 

təriflənməsi, ondan razı qalınması sayəsində sabitləşir. Kiçik məktəbli 

müəllimin onu tərifləməsi zamanı qürur, xüsusi bir yüksəliş hissi keçirir. Təlim 

fəaliyyətinin təsiri altında uşağın xarakteri əsaslı şəkildə dəyişir. Kiçik 

məktəbli özünü təsdiq etməyə çalışır. O, müəllim və sinif yoldaşları tərəfindən 

tanınmaq istəyir. Bu yaşda uşaqlar həmyaşıdları ilə münasibətdə rəqabət hissi 

özünü göstərir. Uşaq bir tərəfdən sinif yoldaşları kimi olmaq istəyirsə, digər 

tərəfdən onlardan üstün olmağa çalışır. Məktəb həyatının başlanğıcı 

ümumiyyətlə müsbət emosiyalarla xarakterizə olunur. Belə ki, yeni mühitin 

parlaq və maraqlı təəssüratları onu yeni dostlar və imkanlar haqqında 

düşünməyə vadar edir. Kiçik məktəbli bununlada böyüdüyünü düşünür. Uşaq 

qarşılıqlı münasibətlər sistemində önəmli bir yer tutduğunu və yeni sosial 

“şagird”  mövqeyini əldə etdiyini anlayır. Onların maraqları, dəyərləri, həyat 

tərzi, gün rejimi dəyişir, vaxtlarını müstəqil şəkildə paylamağı öyrənirlər. 

Onlar  yeni “şagird” statusunu sevərək qəbul edirlər. Kiçik məktəbli sosial 

cəhətdən vacib vəzifələr əldə edir və onların yerinə yetirilməsinə görə 

qiymətləndirilir. Bu vəzifələrə ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi, dərsə 

vaxtında gəlmək, müəllimin suallarına düzgün cavab vermək, gündəlik rejimə 

riayət etmək və.s daxildir. Beləliklə kiçik məktəbyaşı uşağın yeni bir statusa 

sahib olması ilə xarakterizə olunur. Bir sözlə o, artıq məsul şəxsə çevrilir. 

İbtidai sinif şagirdləri özlərini bir şəxs kimi tanımağa başlayırlar və özlərinə 

inam formalaşır. Ə.Ə.Qədirov Yaş psixologiyası kitabında yazır: “Məktəbə 

yeni gəlmiş uşaqlar bir sıra hisslər, hallar, təəssüratlar keçirilər: onlar fəxr 

edirlər ki, artıq məktəblidirlər, “böyük” olmuşlar. Bununla yanaşı mühitin, 

təlim və tərbiyənin təsiri altında uşaqlarda bir sıra müsbət hisslər yaranır. Bu 

cür hisslər, xüsusilə uşağın məktəbdə qazandığı müvəffəqiyyətləri, çətinlikləri 

aradan qaldırması və.s bağlı olan razılıq hissində özünü göstərir” (1, s. 276).  

Uşağın yeni sosial rolu artıq inkişaf etmiş xüsusiyyətlərə əsaslanır və eyni 

zamanda uşağın müəyyən psixi proseslərinin təfəkkür, təxəyyül, diqqət, hafizə, 

müəyyən mənəvi və iradi keyfiyyətlərin (əzmkarlıq, yaxşı niyyət, çalışqanlıq) 

və.s inkişafını tələb edir.   Kiçik məktəbyaşı dövrü intellektin intensiv inkişafı 
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ilə də xarakterizə olunur. Təfəkkür tərzi emosional obrazlıdan mücərrəd 

məntiqi təfəkkürə keçir. Beləki, uşaq məntiqi təfəkkürün inkişafı sayəsində 

səbəb-nəticə əlaqələrini müəyyənləşdirə bilir. K.D.Uşinski müəllimlərə uşağın 

ümumiyyətlə formalar, rənglər, səslər, hisslər üzərində düşündüyünü söyləyir 

və məktəb işinin əvvəlində uşaqların düşüncə tərzinin bu özünəməxsusluğunu 

nəzərə almağı təklif edir (6, s. 200).  Təfəkkürün inkişafı isə öz növbəsində 

qavrayış və hafizənin keyfiyyətcə yenidən qurulmasına gətirib çıxarmaqla 

onları tənzimləməklə ixtiyari proseslərə çevirir. Kiçik məktəbyaşı dövrünün 

əvvəllərində uşaqların qavrayışı qeyri – ixtiyari olaraq qalır, baxmayaraq ki, 

ixtiyari qavrayış hələ məktəbəqədər dövrdən yaranıb. Hafizə də qavrayış kimi 

qeyri-ixtiyariliyi ilə xarakterizə olunur.  İbtidai sinif şagirdinin hafizəsi əsasən 

əyani obrazlı xarakter daşıyır. Kiçik məktəbli daha parlaq, qeyri-adi,  

emosional təəssürat yaradan hadisə və obyektləri, maraqlı, konkret əyani 

materialları asanlıqla və dəqiq xatırlayır. Kiçik məktəblinin diqqəti qeyri-

ixtiyari, həcmi məhdud və qeyri-sabit olur. Beləki, uşaqlar hələ də diqqətlərini 

yönləndirə bilmirlər, çünki onların diqqəti tez-tez xarici təəssüratların nəzarəti 

altına düşür. Qeyri-ixtiyari diqqət uşağın heç bir məqsədi və əvvəlcədən təyin 

edilmiş bir hədəfi olmadan yaranır. Şagird bunun üçün heç bir iradi səy 

göstərmir. Uşağın diqqəti onun fəaliyyətinin, yeni tələbatlarının ortaya çıxması 

ilə əlaqədar olaraq inkişaf edir. İbtidai məktəbyaşında diqqətin inkişafı yeni 

fəaliyyət növünün qəbul edilməsi və yeni maraqların meydana gəlməsi ilə 

üfüqlərin genişlənməsi və öyrənmənin mənimsənilməsi ilə əlaqələndirilir. 

Şagirdlərdə diqqət məktəbdə və məktəbdənkənar mühitdə inkişaf edir. Kiçik 

məktəblilərin diqqəti nitqlə sıx bağlıdır. Nitqin funksiyalarından biri ünsiyyətə 

olan ehtiyacdır. Bu yaş dövründə nitqin inkişafının əsas xüsusiyyəti yazılı 

nitqin formalaşmasıdır. Nitqin fonetik tərəfi yaxşı inkişaf etdiyindən uşaq 

dəqiq və aydın danışmağı bacarır. Şagird cümlədəki sözləri düzgün dəyişdirə 

və əlaqələndirə bilir. Dioloji nitq yaxşı inkişaf etdiyindən o suallara cavab verə 

və cavablara uyğun qısa suallar hazırlaya bilir, eyni zamanda monoloji nitqi 

təşkil etməyi bacarır. Sistemli təlim fəaliyyəti uşaqlarda təxəyyül kimi vacib 

psixi prosesin inkişafınada kömək edir. I sinifdə uşaq artıq davranışını 

müəyyən qədər idarə edə bildiyindən özünü başqaları ilə müqayisə edə bilir, 

ancaq onun  ixtiyari davranış səviyyəsi hələ də aşağı olur. I sinfin sonunda 

iradənin inkişafı nəticəsində daxili və xarici maneələri  dəf edə bilən  məktəbli 

dərs əsnasında danışmamaq üçün özünü  təmkinli tutacaq qədər iradi gücə 

sahib olur. 
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РЕЗЮМЕ 

АЙГЮН РУСТАМОВА 

ФОРМИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРА УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАСОВ В 

ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Переход от дошкольного периода в школьную жизнь считается переломным 

периодом в жизни ребенка. Под влиянием учебного процесса у него образуются новые 

связи с взрослыми, учителями, сверстниками и однаклассниками- одним словам ребенок 

входит в коллективную систему (класс, школа). Все это оказывает влияние на 

формирование характера школьника младшего возраста. Он приобретает новые права 

вместе с новыми обязанности. Одновременно формируется новые положительные 

характерные особенностие как адекватно, самоценко, концепция «Я» и самоконтроль. В 

статье упоминается о формировании характера младшего школьника под влиянием 

учебной деятельности. В исследовательной работе были использованы статы, труды 

таких ученых как А.А.Гадиров, Х.А.Халилов «Возрастная психология», 

Е.В.Барышникова  «Психология детей младшего школьного возраста»., Б.С.Волков 

«Психология возраста: от младшего школьника до старости», В.К.Загвоздкин « 

Готовность к школе» 

Ключевые  слова: обучение, характер, младший школьник, ученик, развитие 

 

SUMMARY 

AYGUN RUSTAMOVA 

FORMATION OF CHARACTER OF STUDENTS IN ELEMENTARY 

CLASSES DURING  THE PROCESS OF  EDUCATIONAL ACTIVITIES 

The transition from pre-school to school life is perceived as a turning point in the 

development of the psychology. In the influence of school training, it creates new relationships 

with adults, teachers, peers and classmates. In a word, the child enters the collective system 

(class, school). All of this also has an impact in the formation of the character of the young 

learners. He gains new rights along with new responsibilities. At the same time adequate self-

esteem, positive characteristics such as the concept of “I” and self-control are formed.  The 

article deals with the formation of the character of young learners in the influence of learning 

activities. In the research work used the E.E.Gedirov, H.E.Khalilov “ Age psychology”, 

Е.В.Барышникова  «Психология детей младшего школьного возраста», Б.С.Волков 

«Психология возраста: от младшего школьника до старости», В.К.Загвоздкин « 

Готовность к школе» 

Key words: training, character, primary school student, child,  development 
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İBTİDAİ SİNİF ŞAGİRDLƏRİNİN BƏDİİ TƏFƏKKÜRÜNÜN İNKİŞAF 

ETDİRİLMƏSİNDƏ FOLKLOR NÜMUNƏLƏRİNİN ROLU 
 

Bədii təfəkkür varlığı obrazlı surətdə əks etdirməklə bağlı psixi prosesdir. Folklor 

nümunələri bədii təfəkkürü inkişaf etdirmək təbiət və cəmiyyət hadisələrini anlatmaq üçün 

mühüm pedaqoji vasitədir. Saf, təmiz folklor nümunələrinin öyrənilməsi prosesində ibtidai 

sinif şagirdlərinin intellektual qabiliyyətləri, nitqi və bədii təfəkkürləri inkişaf etdirilir. 

Məqalədə folklor nümunələrinin ibtidai sinif şagirdlərinin bədii təfəkkürünün, bədii dünyagö-

rüşünün inkişafında xüsusi əhəmiyyətə malik olması və ibtidai sinif müəlliminin şagirdlərin 

bədii təfəkkürünü necə və hansı metodlar vasitəsilə inkişaf etdirməsi  göstərilmişdir . Həmçinin 

, məqalədə bədii nağıletmənin də əhəmiyyətindən, ibtidai sinif şagirdlərinə təsirindən, təlim 

prosesində folklor nümunələri vasitəsilə şagirdlərin yeni bilik və bacarıqlar əldə etməsi və 

təfəkkürlərinin necə inkişaf etdirilməsindən  də bəhs olunmuşdur. 

 Açar sözlər: İbtidai sinif şagirdləri, ibtidai sinif müəllimi,  bədii təfəkkür, folklor 

nümunələri, bədii nağıletmə, təlim prosesi 
 

Müasir dövrdə milli kimliyimizi, folklorumuzu qoruyub saxlamaq 

xüsusilə zəruridir. Şübhəsiz ki, yüz illərlə yaşayan ədəbi nümunələrin bu qədər 

uzun yaşamasının sirri onların mahiyyətindəki obrazların mükəmməliyindən, 

xalq həyatına bağlılığından və onun xalq tərəfindən yaşadılmasından, obrazlı 

söz və ifadələrin zənginliyindəndir. Ədəbiyyatın bu dəyərli cövhərini dərk 

etmək üçün hələ uşaqlıq dövründən daha çox valideynlər və müəllimlər 

tərəfindən həmin obrazlı söz və ifadələrin mahiyyətini gənc nəslə başa salmaq 

lazımdır. 

Uşaqlar ana dilinin zərifliyini, incəliyini, saflığını və gözəlliyini lap 

körpəlikdən anlamalıdır. Analar dilin gözəlliyini beşik başında oxuduqları 

laylalar, bayatılar, əzizləmələr vasitəsilə uşağın ruhuna hopdurur. 

Lay-lay dedim yat, balam 

Yuxuna şəkər qat balam. 

Ümidim bircə sənsən, 

Boya-başa çat, balam. 

 Bir sözlə uşaq dünyaya göz açan gündən folklor nümunələri ilə 

qarşılaşır, anaların şirin laylası ilə uyuyur, nənələrin, xalaların, bibilərin həzin 

mahnısı ilə əzizlənir, onlara xoş gələn duzlu oxşamalarla gülür, yanıltmacalarla 

dil açır və beləcə həyatda mənəvi nemətlərdən ilk payını alır. 

Əzizim şirin olur, 

Baldan da şirin olur. 

Nənə üçün nəvənin 

Dadı şipşirin olur. 

Xalq yaradıcılğının ən qədim sahələrindən biri də şifahi  poetik  yaradıcı- 
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lıq kimi dəyərləndirilən folklordur. Azərbaycan ərazisində folklorun tarixi ilk 

insan məskənlərinin meydana gəlməsi dövrü ilə bağlıdır. Xalqımızın həyatında 

elə bir əhəmiyyətli hadisə yoxdur ki, o, şifahi yaradıcılıqda, aşıq poeziyasında, 

xalq musiqisində bu və ya digər şəkildə öz əksini tapmasın. Dünyanın qədim 

və mədəni xalqlarından olan Azərbaycan xalqı ən qədim dövrlərdən başlayaraq 

xalq yaradıcılığında öz tarixini bu və ya digər şəkildə əks etdirmişdir. Müxtəlif 

ayin, mərasim və əmək proseslərinin nəticəsi olaraq meydana gələn 

Azərbaycan folkloru ilk növbədə janr baxımından rəngarəngliyi ilə diqqət cəlb 

edir. Xalqımızın yaradıcı düşüncəsinin məhsulu olan miflər, əfsanələr, nağıl və 

rəvayətlər, zərb-məsəllər, tapmacalar, dastanlar, aşıq yaradıcılığı, meydan 

tamaşaları, xalq musiqi və rəqsləri nəsildən-nəsilə, əsrdən-əsrə Azərbaycan 

türklərinin ruhunu yaşadaraq zəmanəmizə qədər gətirib çıxartmışdır. (4, s. 23) 

Saf, təmiz folklor nümunələrinin öyrənilməsi prosesində ibtidai sinif 

şagirdlərinin intellekt qabiliyyətləri, nitq və bədii təfəkkürlərini inkişaf 

etdirilir. Bu gün təhsilimizin yeniləşməsini tələb edən mühüm amillərdən biri 

də fənlərin həddindən artıq çoxalmasıdır. Bu fənlərin tədrisi şagirdlərin dünya 

görüşünün artmasına, məntiq baxımından inkişafına hədsiz təsir edir. 

Uşaqların yaxşı formalaşması ilə əlaqədar bu fənlərin tədrisi ilə yanaşı folklor 

nümunələrinin öyrənilməsinin önəmi çoxdur. Folklor həm də uşaqların bədii 

təfəkkürlərinin inkişafına və yardıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşmasına böyük 

təsir göstərir. 

Uşaqların anadangəlmə intellektinin inkişaf etdirilməsi və gələcəkdə dil 

qanunlarının daha dərindən dərk olunması üçün ibtidai sinif şagirdlərinin bədii 

ədəbiyyat nümunələrini çox mütaliə etməsinə və ya eşitməsinə nail olmalıyıq. 

Burada şagird intellektinin şüurluluğu problemi ortaya çıxır. Şagird çox 

faktları bilən, elmdən və ədəbiyyatdan tam məlumatı olan bir insan kimi yox, 

öz intellektini cəmiyyətin inkişafına yönəldən bir şəxsiyyət kimi yetişməsi 

problemi qarşıya çıxır. İbtidai siniflərdə tədqiqatçılıq üsulundan daha tez-tez 

istifadə etmək imkanları vardır. Çalışmaq lazımdır ki, verilmiş tapşırıqlar uzun 

müddətli xarakter daşısın və şagirdlərə müqayisələr aparmaq, nəticələr 

çıxarmaq imkanı verilsin. Tədqiqatçılıq ünsürləri dərsdə birdən-birə yaranmır, 

bu uzunmüddətli, istiqamətləndirilmiş bir prosesdir: ”Əvvəlcə şagirdin idrak 

maraqlarını yönəltmək, sonra onu tədqiqat, müqayisəli təhlil üsulları ilə tanış 

etmək, onun idrak fəaliyyətinin müstəqilliyinə imkan yaratmaq lazımdır. 

Hazır, əzbərlənmiş biliklər yox, qazanılmış, düşünülmüş biliklər daha 

yaddaqalandır”. (3, s. 42) 

Bədii təfəkkürü olan şagirdlər hər hansı bir şeir, nağıl, hekayə, tapmaca, 

bayatı haqqında fikir söyləməyi, yazmağı bacarırlar. Belə şagirdlər əzbərçi 

olmurlar. Onlar dərsi həmişə öz sözləri ilə danışmağa çalışırlar. 6-7 yaşlı uşağa 

atalar sözünün mənası o qədər də anlaşıqlı olmur. Uşaqlar böyüdükcə bədii 

sözü dərk etmək imkanı da çoxalır.  

Yalan ayaq tutar, yeriməz. 

Su kiçiyin söz böyüyün. 

Ağac əyildi, sındı, igid əyildi, öldü.  
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Müasir təhsilin başlıca məqsədlərindən biri azad düşüncəli şəxsiyyət 

yetişdirmək olmuşdur. İbtidai siniflərdə folklor nümunələri öyrədilərkən 

qarşıya qoyulan və cavabı axtarılmalı olan ən aktual problemlərdir. Müasir 

dərs anlayışının əsas mahiyyətini öyrənənin “müstəqil şagird” olmasıdır. Yəni 

o düşüncələrində, mülahizələrində müəllimin əqli köməyinə ehtiyac duymayan 

öyrənəndir. O, bilikləri hazır qəbul etmir. Onu özü tapır. Mövcud anlayışları 

əzbərləmir, öyrənir. Düşünmək, yadda saxlamaq, tətbiq etmək bacarığına 

yiyələnir. Şagirdlərin bədii təfəkkürlərini folklor nümunələrini öyrətməklə 

inkişaf etdirmək, təbiət və cəmiyyət hadisələrini folklor nümunələri vasitəsilə 

obrazlı söz və ifadələrlə ibtidai sinif şagirdlərinə izah etmək olar. Bununlada 

ibtidai sinif şagirdlərinə bayatı, tapmaca, şeir, nağıl və b. folklor nümunələrini 

öyrətmək lazımdır, bu vəzifə də ibtidai sinif müəlliminin üzərinə düşür. İbtidai 

sinif müəllimi müşahidə və müsahibə metodları nəticəsində, ibtidai sinif 

şagirdlərinin bədii təfəkkürünü, onların sərbəst düşünmək və sərbəst 

mühakimə yürütmək bacarıqlarını daha yaxşı inkişaf etdirəcəkdir. (2, s. 237) 

Bu metodlar vasitəsilə, müəllim həm şagirdlər üzərində müşahidə aparmaqla, 

həm də sual-cavab etməklə onların oxuduqları hər hansı bir şeirdən, hekayədən 

və s. necə nəticə çıxardıqlarını və onların bədii təfəkkürünə necə təsir 

göstərməsini asanlıqla öyrənəcəkdir.  

Bədii nağıletmə zamanı ibtidai sinif müəllimi  uşaqları gerçəkliyin bu və 

ya başqa hadisələri haqqında düşünməyə, onları mənalandırmağa, real həyatda 

olan oxşar faktlarla müqayisə etməyə məcbur edir, onlarda müəyyən 

münasibət yaradır. Bədii nağıletməni qavrama prosesində fikir və hiss daha 

yaxşı inkişaf edir. Bu zaman uşaqların şüurunda bilavasitə emosional qavrama 

ilə bərabər, materialın analiz və sintez prosei baş verir. Uşaqlar nəinki sadəcə 

olaraq bədii obrazları qavrayır, həm də nağılın qəhrəmanlarını, onların 

fəaliyyət və hərəkətlərini qiymətləndirir. Məsələn, uşaqlar xalq nağılına qulaq 

asarkən, xalq müdrikliyini mənimsəyir, yaxşı və pisi fərqləndirməyi öyrənir, 

qavranılanı öz təcrübələri ilə əlaqələndirirlər. Nağıletmə uşağın biliyini 

genişləndirmək, dəqiqləşdirmək və sistemləşdirmək üçün böyük əhəmiyyət 

kəsb edir.  (5, s. 59)   

Təlim prosesində şagirdlər yeni bilik və vərdişlər əldə edir. Bu 

bacarıqların şüurlu surətdə dərk edilməsində təfəkkür müstəqilliyi mühüm rol 

oynayır. Təlim prosesini düzgün təşkil edib, şagirdlərdə müstəqil təfəkkürü 

inkişaf etdirmək qayğısına qaldıqda göstərilən cəhətlər onların təlim 

fəaliyyətində özünü aydın surətdə büruzə verir. Bu zaman şagirdlərin bədii 

təfəkkürü sərbəstləşir, şablondan uzaqlaşır, onların fəaliyyətlərində müstəqil 

düşüncəyə istinad edən hərəkətlər üstünlük təşkil edir. Onlar təlim 

materiallarının məzmununu kitabdakı hazır ifadələrlə, əzbər yadda saxlanmış 

cümlələrlə deyil, öz sözləri ilə, öz üslubunda şərh edirlər. Bədii təfəkkürü 

inkişaf etdirmək üçün şagirdlərin qarşısında oxunmuş materialın məzmununu 

dərk etmək, ona münasibət bildirmək, onu qiymətləndirmək tələbi qoyulur. 

Bütün bunlar şagirdlərin bədii təfəkkürünü inkişaf etdirməklə yanaşı, həm də 

şagirdlərin nitq inkişafına da xidmət edir.  Var olduğu bütün zamanlarda–

keçmişdə, bu gün və gələcəkdə xalqın yaratdığı mədəniyyətin hər bir qolu 
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folklorun tədqiqat obyektidir. Uşaq ana dilini öyrənməyə ana laylası ilə 

başlayır, paralel olaraq da folklorumuzu öyrənir. Onun beynində, ruhunda 

vətən sevgisi yaranır və elə də böyüyür. Hətta məktəbəqədərki dövrdə, yəni 

uşaqlar məktəbə gələnə qədər kifayət qədər şeirlər əzbərləyir, nağıllar 

öyrənirlər. Bu biliyə malik olan uşaqlar məktəbə böyük bir həvəslə gəlirlər. 

Amma bu həvəsi uşaqlarda inkişaf etdirmək yerinə körpələrin poeziyaya olan 

marağını konkret bir qəlibə salır, onu məhdudlaşdırırıq. Bunun nəticəsi olaraq 

dünən şeirləri, nağılları, əfsanələri, tapmacaları çox asanlıqla əzbərləyən, 

öyrənən bir uşaq birdən-birə passivləşir. Məktəbəqədər uzun-uzadı folklor 

dünyasından azad bir dünyadan ölçülü-biçili bir aləmə düşür. Bunu əksinə 

inkişaf etdirmək lazımdır. Bu da ibtidai sinif müəllimlərinin üzərinə düşür. 

İbtidai siniflərdə folkor nümunələrinin öynənilməsi şagirdlərin bədii 

təfəkkürlərinin obrazlı şəkildə inkişaf etməsində və onlarda kollektiv arasında 

həssaslıq, istiqanlılıq, səmimilik kimi nəcib keyfiyyətlərin  yaranmasında əsas 

rol oynayır. Yəni poetikanın əsas xüsusiyyətlərini öyrətmək üçün ibtidai sinif 

müəllimi özü ibtidai siniflərdə tədris prosesində folklorla bağlı dərslərin, 

tapşırıqların yerinə yeritirilməsinə ciddi yanaşmalıdır. Folklor nümunələrini 

öyrətməklə şagirdlərin söz ehtiyatını, nitqinin obrazlılığını yüksəltmək ata-

anaya, doğma torpağa məhəbbət və hörmət hissini tərbiyə etmək olar.  
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РЕЗЮМЕ 

ЭМЕЛЯ СУЛЕЙМАНОВА 

РОЛЬ ФОЛЬКЛОРНЫХ ОБРАЗЦОВ В РАЗВИТИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

МЫЩЛЕНИЯ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Художественное мыщление-психический процесс, связанный с образным 

отражением реальности. Фольклорные образцы являются важным педагогичским 

средством для развития художественного мыщления и познания событий, 

происходящих в природе и в обществе.  В процессе изучения чистых, 

неприкосневенных фольклорных образцов развиваются интеллектуальные способности, 

речь и  художественное мыщление учеников начальных классов. В статье показывается 

особое значение фольклорных образцов в развитии художественного мыщления и 

художественного мировоззрения учеников начальных классов, пути и методы развития 

художественного мыщления учеников, которыми могут пользоваться  учителя 

начальных классов. В статье говорится еще и о значении и влиянии художественного 

повествования, приобретении учениками новых знаний и умений, развитии своих 

мышлений с помощью фольклорных образцов в процессе учебы.   

 Ключевые слова: ученики начальных классов, учитель начальных классов,  

художественное мыщление,  фольклорные образцы, художественное повествование, 

учебный  процесс 
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SUMMARY 

EMELYA SULEYMANOVA 

THE ROLE OF FOLKLORE EXAMPLES IN THE DEVELOPMENT OF 

ARTISTIC THINKINGOF THE PRIMARY SCHOOL PUPILS 

Artistic thinking is a reflection of the reflection of the existence of art. Folklore 

examples mediate the understanding of natural and social phenomena to develop artistic 

thinking. In the process of studying pure, pure folklore patterns, intellectual abilities, speech 

and artistic thinking of elementary school students are being developed. The article highlights 

the importance of folklore patterns in the development of artistic thinking, artistic outlook of 

primary school students, and how and how a primary school teacher can develop students' 

artistic thinking. The article also discusses the importance of artistic tale, its impact on primary 

school students, and how students acquire new knowledge and skills through folklore patterns 

in the learning process. 

Key words: Elementary students, primary school teachers, artistic thinking, folklore 

examples, artistic tale, learning process 
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MÜCƏRRƏD CƏBR ELEMENTLƏRİNİN TƏDRİSİNDƏ ZƏİF VƏ KAFİ 

SƏVİYYƏLİ TƏLƏBƏLƏRLƏ APARILAN MƏŞĞƏLƏLƏRİN METODİKİ, 

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ CƏHƏTLƏRİ HAQQINDA 
 

 Müəyyən edilmişdir ki, Naxçıvan MR-də fəaliyyət göstərən ali məktəblərin riyaziyyat 

ixtisaslarına qəbul olunan tələbələrin çoxu zəif və kafi səviyyəli tələbələrdir. Ona görə də I 

semestrdə mücərrəd cəbrin elementlərinin tədrisində çətinliklər meydana çıxır. Onları aradan 

qaldırmaq üçün I kursda “Məktəb riyaziyyatı” adlı seçmə fənnin tədrisi, oxuyana dəstək (OD) 

qruplarının yaradılması, tələbələrin müstəqil öyrənmələrinə sövq edilməsi məsləhət görülür. 

Auditoriya məşğələlərində mənimsəmənin keyfiyyətini artırmaq üçün bir sıra metodiki 

priyomlar şərh olunmuşdur. 

 Açar sözlər: mücərrəd cəbr, cəbrin tədrisi, zəif tələbə, təlim metodları, metodik 

priyomlar, bloklarla öyrənmə 
 

Ali məktəbə daxil olan tələbələrin ilk aidutoriya məşğələsində sevinci 

tədricən narahatçılıq, nigarançılıq hissələri ilə əvəz olunur. Bir tərəfdən ali 

məktəb məşğələlərinin strukturunun orta məktəbdəki dərslərdən fərqlənməsi, 

digər tərəfdən dərs üzrə vahid dərsliyin olmaması, digər tərəfdən dərsliklərin 

funksiyasının demək olar ki, əsasən mühazirəyə yüklənməsi, yenicə 

məşğələlərdə iştirak edən tələbələri çaşqınlıq vəziyyətində qoyur. Bunlarla 

bərabər mühazirəni həm başa düşüb, həm də qeydlər aparmaq istəyən 

tələbələrin heç də hamısı bu işləri tələb olunan səviyyədə icra edə bilmirlər.  

Azərbaycan Republikasında ali məktəblərə tələbə qəbulu imtahanları test 

tapşırıqlarının cavab kartlarını doldurmaqla həyata keçirirlər. Etiraf etmək 

lazımdır ki, tələbə qəbulunun bu qaydasının indiki dövrdə alternativi yoxdur. 

Lakin bununla bərabər qeyd etmək lazımdır ki, test üsulu ilə həyata keçirilən 

qəbul imtahanlarının nəticələrinə diqqət yetirilməməsi səhv olardı. Qəbul 

olunan tələbələrin əksəriyyətində, xüsusilə aşağı bal toplamış tələbələrdə 

aşağıdakı nöqsanlar müşahidə olunur.  

1) Yazılı və şifahi nitq mədəniyyətində olan nöqsanlar. Belə ki, bir sıra 

tələbələrin verilən suala cavabları məntiqli və izahlı şəkildə olmur. Sadəcə 

söylədiyi cavabın doğruluğu haqqında müəllimin rəyini gözləyir. 

2) Hesablama işləri tələbəni daha çox cəlb edir. Nəzəri materialın 

əsaslandırılmasını yoxlayan test tapşırılarının tərtibinin çətinliyi, isbat və 

qurma məsələlərinə aid testlərin demək olar ki, yoxluğu, məntiqi düşünmə 

qabiliyyətinin inkişafına mənfi təsir göstərir.  

3) Tələbələr, xüsusilə qəbul imtahanında aşağı bal toplamış tələbələr izahatları 

qavramaq, qeyd etmək, düşünüb dərk etməkdə çətinlik çəkirlər.  
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 04.12.2019, qəbul edilib: 20.12.2019 
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Tələbələri qəbul imtahanının nəticələrinə görə şərti olaraq beş qrupa bölürük: 

1) Zəif tələbələr – 300-ə qədər bal toplayanlar; 

2) Kafi səviyyəli tələbələr – (300 − 400] aralığında bal toplayanlar; 

3) Normal tələbələr - (400 − 500] aralığında bal toplayanlar; 

4) Yaxşı tələbələr - (500 − 600] aralığında bal toplayanlar; 

5) Güclü tələbələr – 600 – dən artıq bal toplayanlar. 

Müşahidələr göstərir ki, Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Riyaziyyat 

müəllimliyi”, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun və “Naxçıvan” Universitetinin 

“Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” ixtisaslarına qəbul olunmuş 

tələbələrin çoxu zəif və kafi səviyyəlidirlər 

Zəif və kafi səviyyəli tələbələr müəllim tərəfindən verilmiş tapşırıqları icra 

etmək istəyərkən, xüsusilə çevirmələr apararkən, məntiqi düşüncə tələb edən 

mülahizələri aparmaq istəyərkən müsbət nəticəyə nail ola bilmir və ruhdan 

düşürlər. Demək olar ki, yuxarı kurslara keçdikcə riyaziyyata (cəbrə) maraq 

göstərmirlər. Bunların qarşısını almaq, zəif və kafi səviyyəli tələbələrlə riyazi 

təlimin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədilə, əlavə tədris planında nəzərdə 

tutulmayan məşğələlərin, məsləhətlərin təşkili o qədər də səmərə vermir. 

Çünki tədris planında nəzərdə tutulan fənlərin təlimi onsuzda bu tələbələri 

yorur, əlavə vaxtda təşkil edilən auditoriya məşğələlərinə maraq göstərmirlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, zəif və kafi səviyyəli tələbələrin əsas çətinlikləri 

orta məktəb riyaziyyatını zəif öyrənmələri, bunun nəticəsində ali məktəbdə 

riyazi kursları, o cümlədən cəbrin elementlərini mənimsəməkdədir. Bu 

çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün aşağıdakı üç təklifin reallaşdırılması 

məqsədə uyğundur. 

Birincisi, tədris planında I kursun hər iki semestrində “Məktəb riyaziyyatı” 

adlı seçmə fənnin tədris olunması nəzərdə tutulsun. Göstərilən seçmə fəndə 

proqramda nəzərdə tutulan mövzulara aid məsələlər üç qrupa bölünür: A 

səviyyəli – sadə məsələlər; B səviyyəli – normal məsələlər; C səviyyəli – 

çətinliyi artırılmış məsələlər. A səviyyəli məsələlər zəif və kafi səviyyəli, B 

səviyyəli məsələlər normal, C səviyyəli məsələlər isə yaxşı və güclü tələbələr 

üçün nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, “Məktəb riyaziyyatı” adlı seçmə fənn üçün 

kifayət qədər ədəbiyyat vardır (8, s. 11). 

İkincisi, riyaziyyat ixtisaslarında təhsil alan tələbələr üçün OD (oxuyana 

dəstək) qrupları yaradılsın. Belə qruplar tam könüllülük prinsipi əsasında 

yaradılır. Belə qruplarla işdə məsləhət saatları, tələbə dərnəkləri, seminarlar və 

s.dən fərqli olaraq heç bir rejim və vaxtın planlaşdırılmasına riayət olunmur. 

Ümumi riyazi kurslar üçün, yaxud müəllimin tədris etdiyi fənnə aid qrup ola 

bilər. Zəruri olduqda tələbələrin sayından asılı olaraq vaxt məhdudiyyəti 

qoyulmadan məşğələlər fərdi və ya qrup halında keçirilir. Tələbə istədiyi vaxt 

OD qrupundan ayrıla bilər.Müəllim OD qrupunun üzviləri arasında (müxtəlif 

kurs və ya ali məktəblərdə oxuyanlar) əlaqə yaradır və bir – birlərinə kömək 

etmələrinə, müzakirələr aparmalarına sövq edir. OD qrupuna aid olan 

tələbələrin müəllimsiz də birlikdə işləmələri nəzərdə tutulur. 

Üçüncü, tələbələrin müstəqil işləmələri, riyazi qabiliyyətlərinin və dünya 

görüşlərinin inkişafı üçün metodiki, populyar vəsaitlərin öyrənmələrinə şərait 
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yaradılır və bu işə sövq edilir. Bunun üçün internet saytlarında olan yazılarla 

çap olunmuş bir sıra kitablarla tələbələri tanış etmək məqsədə uyğundur 

(3, 5, 6, 7). 

Təbidir ki, tələbələrin təlimdə səmərəli fəaliyyətlərinin əsası auditoriya 

məşğələlərində qoyulur. Seçilən təlim texnologiyaları və təlim metodları 

qrupda üstünlük qazanan tələbə səviyyəsi ilə müəyyən olunur. Zəif və kafi 

səviyyəli tələbələr əksəriyyət təşkil edən qruplarda müəllimin metodiki 

priyomları (tərzləri) təlimin səmərəli olmasında çox böyük rol oynayır. Biz 

onlara aid bir çox nümunələri göstərəcəyik. 

I semestrdə Cəbr kursunda mücərrəd cəbrin elementləri tədris olunur. Bu iş 

çətin olsa da, cəbrin tədrisinin xətti sxemlə aparılması üçün zəruridir. Cəbr 

kursunun tədrisinin bu mərhələsində onun təməli qoyulur. Bu dövrdə meydana 

çıxan çətinliklər, nöqsanlar və onların aradan qardılmasının metodiki 

priyomaları haqqında bir sıra cəhətləri qeyd etmək istəyirik. 

Müşahidələr göstərir ki, mühazirə məşğələsi dövründə tələbələrin hazır 

mühazirə mətni əllərində olmaqla müəllimin izahatını dinləmələri səmərəli 

olur. Mühazirə mətni elektron lövhədə, tələbələrin telefonunda, yaxud yazı 

mətnində verilə bilər. Müəllim isə yazı lövhəsində ümumiyyətlə mətni şərh 

edir. Bu zaman tələbələr qeydlər aparsalar da, buna o qədər də vaxt sərf 

etmirlər. Nəticədə bütün diqqət anlamağa, düşünməyə, qavramağa yönəldilir. 

Müəllimin mühazirə prosesində mühazirənin şərhi adlandırıla bilər. 

Ümumiyyətlə, yeni materialın verilməsi iki sxemlə verilə bilər. 
1)    

                                

   
2)   
  

Zəif və kafi səviyyəli tələbələr ən çox 2) bəndli sxemə üstünlük verirlər. 

Mühazirənin göstərdiyimiz şəkildə aparılması, məhz 2) sxemə əməl edilməsi 

ilə bağlıdır.  

Riyazi kursların, xüsusilə cəbrin mühazirəsində xarakterik cəhətlərdən biri 

ondan ibarətdir ki, mühazirə prosesində tədris dili ilə bərabər riyazi dil də 

işlədilir. Onlar paralel olaraq işlədilərkən daha effektli olur və bir çox hallarda 

bir – birini şərh etməklə, anlayışın, mülahizənin mənimsənilməsinə ciddi təsir 

edir. Məsələn, iki münasibətin kompozisiyasının tərifinə baxaq, (2, s. 22) 

f və g münasibətlərinin kompozisiyası 𝑔 ∘ 𝑓  kimi işarə edilərək, elə 

münasibətə deyilir ki, istənilən 〈𝑥, 𝑦〉 cütü üçün həmişə elə z mövcud olsun ki, 
〈𝑥, 𝑧〉 cütü f -ə, 〈𝑧, 𝑦〉 cütü g – yə mənsub olsun. Bunu simvolik şəkildə yazaq: 

𝑔 ∘ 𝑓 = {〈𝑥, 𝑦〉 ∃𝑧⁄ (〈𝑥, 𝑧〉 ∈ 𝑓 ∧ 〈𝑧, 𝑦〉 ∈ 𝑔)} 
Bundan sonra kompozisiyaya aid misallar göstərilməsi mənimsəməyə bir 

daha müsbət təsir edir. Qeyd etmək lazımdır ki, riyazi dildə yazılış zamanı hətə 

kiçik də olsa səhvlərə yol verilməməlidir. Məsələn, bəzi tələbələr A çoxluğu 

ilə B çoxluğunun fərqini 𝐴\𝐵 kimi yox, 𝐴/𝐵 şəklində yazdıqda buna diqqət 

verilməlidir. Çünki 𝐴\𝐵  yazılışı, B A çoxluğunda ekvivalentlik münasibəti 

dinləyir qavrayır mənimsəy

ir 
dinləyir əzbərləyir qavrayır 

 
mənimsəy

ir 
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olduqda, B münasibətinə nəzərən A çoxluğunun faktor çoxluğunu göstərir.  

Cəbr kursuna aid ədəbiyyatların çoxunda ∈  işarəsi “daxildir” kimi oxunur. 

Bu isə müəyyən “qarışıqlığa” gətirir. Məsələn, 

𝐴 = {{𝑥}, {𝑦}, {1,2,3}, 1,2,4} 

çoxluğu verilmişdir. {𝑥} ∈ 𝐴  və {𝑥} ⊂ 𝐴  münasibətlərindən hansı doğrudur 

sualına cavab axtararkən çətinlik yaranır. Çünki onların hər ikisi {𝑥} A – ya 

daxildir kimi oxunur. Lakin “∈” mənsubdur, “⊂” daxildir kimi oxunduqda 

tələbə başa düşür ki, {𝑥} ∈ 𝐴 yazılışı {𝑥} çoxluğunun A – nın elementi olması 

deməkdir.  {𝑥} ⊂ 𝐴 olması o deməkdir ki, {𝑥} A – nın altçoxluğudur. Bizim 

misalda {𝑥} ∈ 𝐴  doğrudur və “ {𝑥}  elementi A – ya mənsubdur” kimi 

oxunmalıdır. Daha bir misal göstərək. 𝑥 ⟼ 𝑦 yazılışı “x elementinə y elementi 

qarşı qoyulur” kimi oxunur. Burada “⟼” işarəsi qarşı qoymaq mənasını verir. 

Bəzi tələbələrin bunu “x elementinə y elementini qoyur” kimi oxuması düzgün 

deyildir. 

Təcrübəmizdə müəyyən edilmişdir ki, bir sıra hallarda çevirmələr şifahi 

izahatla əsaslandırıldıqda, ilk baxışda bu sanki anlaşıqlı görünsədə  zəif və kafi 

səviyyəli tələbələr tərəfindən ya qavranılmır, ya da az müddətdən sonra 

unudulur. Həmçinin, həmin izahatların çevirmələr zəncirinin sonunda qeyd 

edilməsi o qədər də səmərəli olmur. Nəticədə mühazirəni təkrar oxuduqda 

həmin tələbələr mətni başa düşməyə bilərlər. Lakin çevirmələrə aid izahatlar 

hər bir implikasiyadan (bərabərlik və bərabərsizlikdən) sonra { } mötərizələri 

içərisində yazıldıqda tələbələr qavramaqda çətinlik çəkmirlər.  

Fikrimizi “Faktor – cəbr” mövzusunda verilən teoremin isabtının timsalında 

izah edək (9, s. 91). 

Tutaq ki, 𝑅  𝐴 = 〈𝐴, Ω〉 cəbrində konqrulusiyadır, 𝑓𝒜 − 𝑓  cəbrinin m yerli 

başəməlidir. 𝐴/𝑅  isə A çoxluğunun R - ə nəzərən faktor çoxluğudur. 𝐴/𝑅 

çoxluğunda, 𝒜  – dan götürülmüş  𝑓𝒜  əməlinə uyğun m yerli 𝑓𝒜/R  əməlini 

aşağıdakı qayda ilə təyin edirik: 

 𝑓𝒜/𝑅(𝑎1/𝑅, … . , 𝑎𝑚/𝑅) = 𝑓𝒜(𝑎1, … , 𝑎𝑚)/𝑅      ∀𝑎1, … , 𝑎𝑚 ∈ 𝐴 üçün. 

Teorem [2,3.2.11] . Tutaq ki, R - 𝒜  cəbrində konqruensiyadır. Onda 
|𝒜|çoxluğunun Onda |𝒜|/𝑅 çoxluğuna  

                                    𝒽(𝑎) = 𝑎/𝑅,  istənilən 𝑎 ∈ |𝒜|  (2) 

qaydası ilə verilən 𝒽 inikası 𝒜 cəbrinin 𝒜/𝑅 faktor – cəbrinə homomorfizmi 

olur. 

𝒽  inikasının 𝒜  cəbrinin bütün baş əməllərini saxlaması ədəbiyyatda 
[9, 𝑠əℎ. 92] belə izah edilir. 

Tutaq ki, 𝑓𝒜 − 𝒜 cəbrinin hər hansı baş əməlidir və 𝑓𝒜/𝑅 isə 𝒜/𝑅 faktor – 

cəbrinin 𝑓𝒜  ilə assosirə olunmuş baş əməlidir. Onda |𝒜| − nın istənilən 

𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑚 elementləri üçün 

𝒽(𝑓𝒜(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑚) = 𝑓𝒜(𝑎1, … , 𝑎𝑚)/𝑅) = 𝑓𝒜/𝑅(𝑎1/𝑅, … . , 𝑎𝑚/𝑅)

= 𝑓𝒜/𝑅(𝒽(𝑎1), … , 𝒽(𝑎𝑚)) 

olur. Burada m - 𝑓𝒜  əməlinin ranqıdır. 

Axırıncı bərabərliklər zəncirini izahla aşağıdakı formada yazmaq məqsədə 

uyğundur.  
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𝒽(𝑓𝒜(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑚) = 𝑓𝒜(𝑎1, … , 𝑎𝑚)/𝑅)     {𝒽 𝑖𝑛𝑖𝑘𝑎𝑠𝚤(2)𝑖𝑙ə 𝑡ə𝑦𝑖𝑛 𝑜𝑙𝑢𝑛𝑢𝑟} 

                          = 𝑓𝒜/𝑅(𝑎1/𝑅, … . , 𝑎𝑚/𝑅) {
(1)𝑑ü𝑠𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛𝑎 ə𝑠𝑎𝑠ə𝑛 𝑠𝑎ğ𝑑𝑎𝑛  

𝑠𝑜𝑙𝑎 𝑘𝑒ç𝑖𝑑
} 

                                                 

= 𝑓𝒜/𝑅(𝒽(𝑎1), … , 𝒽(𝑎𝑚))  {
(2)𝑑ü𝑠𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛𝑎 ə𝑠𝑎𝑠ə𝑛 𝑠𝑎ğ𝑑𝑎𝑛 

𝑠𝑜𝑙𝑎 𝑘𝑒ç𝑖𝑑
} 

 

Zəif və kafi səviyyəli tələbələr ümumi mücərrəd şəkildə verilmiş anlayış və 

mülahizələri öyrənərkən başa düşməkdə və yadda saxlamaqda çətinlik çəkirlər. 

Bu çətinliyi aradan qaldırmaq üçün xüsusi hala baxmaqla bu hal üçün tərif və 

ya mülahizəni formalaşdırmaq səmərəli olur.  

Fikrimizi əməli saxlayan inikas anlayışı timsalında izah edək, (9, 𝑠. 84). 

Tutaq ki, 𝒜 və ℬ eynitipli cəbrlərdir. 𝑓𝒜  𝒜 cəbrinin ixtiyari baş əməlidir, 

𝑓ℬ  isə ℬ  cəbrinin 𝑓𝒜 − ya uyğun baş əməlidir. Əgər |𝒜|  çoxluğunun |ℬ| 
şoxluğuna 𝒽 inikası üçün  

                                    𝒽(𝑓𝒜(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑚)) = 𝑓ℬ(𝒽(𝑎1), … , 𝒽(𝑎𝑚)) (3) 

bərabərliyi |𝒜|  çoxluğunun istənilən 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑚  elementləri üçün doğru 

olarsa, onda deyilir ki, 𝒽 inikası 𝒜 cəbrinin 𝑓𝒜  əməlini saxlayır. Burada m 𝑓𝒜  

baş əməlinin ranqıdır (3) yazılışını anlatmaq üçün 2 ranqlı, yəni binar əməl 

üçün onu yazırıq: 

                                                      𝒽(𝑓𝒜(𝑎1, 𝑎2)) = 𝑓ℬ(ℎ(𝑎1), 𝒽(𝑎2)) (3) 

𝑎1  və 𝑎2  üzərində aparılan 𝑓𝒜  əməlinin nəticəsi 𝑓𝒜(𝑎1, 𝑎2)  kimi işarə 

edilmişdir. Qeyd edilir ki,binar əməlin nəticəsi, orta məktəbdən başlayaraq 

𝑓𝒜(𝑎1, 𝑎2) kimi yox 𝑎1𝑓𝒜𝑎2  kimi işarə olunur. Məsələn 𝑎1  və 𝑎2  ədədlərini 

cəmi +(𝑎1, 𝑎2) kimi yox 𝑎1 + 𝑎2 kimi, hasili ∙ (𝑎1, 𝑎2) kimi yox 𝑎1 ∙ 𝑎2  kimi 

işarə edilir. Beləliklə əgər 𝑓𝒜  𝒜 cəbrində +(toplama) ona uyğun 𝑓ℬ ℬ cəbrində 

∙(vurma) əməlidirsə, onda (3') münasibəti 

                                                        𝒽(𝑎1 + 𝑎2) = 𝒽(𝑎1) ∙ 𝒽(𝑎2)   (3'') 

kimi yazılır.  

Verilən anlayışa misal göstərməklə bərabər antimisallar göstərilməsi 

mənimsəməyə müsbət təsir göstərir. Məsələn, pilləli matrisin tərifini yazaq, (9, 

s. 98). 

Tərif. A matrisinə, aşağıdakı şərtlər ödənildikdə pilləli matris deyilir: 
1) Sıfır sətirlər (əgər varsa) bütün sıfır olmayan sətirlərdən aşağıda yerləşirlər; 
2) Əgər 𝛼1𝑘1

, 𝛼2𝑘2
, … , 𝛼𝑟𝑘𝑟

 sıfırdan fərqli sətirlərin aparıcı (həlledici) elementləridirsə, 

onda 𝑘1 < 𝑘2 < ⋯ ≤ 𝑘𝑟 olur. 

Tələbələr 1) şərtini başa düşürlər, lakin 2) şərtini anlamaqda çətinlik çəkirlər. 

Bu halda pilləli matrisə aid nümunələr göstərməklə bərabər, antimisallar da 

göstərilməsi mənimsəməyə, aydınlaşdırmağa müsbət təsir göstərir. Məsələn 2) 

şərti ödənilmədiyindən 

[
2 4
0 −1

12 30
    

0 6
13 4
41 −1

] və [
3 4

45 3
0 0

    
12 41
−5 0
5 6

] matrisləri pilləli matris deyildir.  

Misallar şərh edilmə binar münasibətin növlərini öyrənərkən daha çox səmərə 

verir.  
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Tərif.  A çoxluğunda verilmiş 𝑓 binar münasibətinə, ∀𝑥 ∈ 𝐴 üçün 〈𝑥, 𝑥〉 ∈ 𝑓 

olduqda refleksiv münasibət deyilir. 

Tərif. A  çoxluğunda verilmiş 𝑓 binar münasibətinə, ∀𝑥 ∈ 𝐴 üçün 〈𝑥, 𝑥〉 ⋶ 𝑓 

olduqda antirefleksiv münasibət deyilir. 

Tələbələrin çox qismi elə başa düşür ki, 𝑓 münasibəti refleksiv olmadıqda, o 

antirefleksiv münasibət olur. Aşağıdakı misalla göstərmək olur ki, refleksiv 

olmamaq, yəni qeyri – refleksivlik antirefleksivlik deyildir.  

Misal. 𝐴 = {1,2,3,4}  çoxluğu verilmişdir. 𝜌1 =
{〈1,1〉, 〈1,2〉, 〈2,2〉, 〈3,2〉, 〈3,3〉, 〈3,4〉, 〈4,4〉} münasibəti refleksivdir. 

𝜌2 = {〈1,2〉, 〈2,3〉, 〈2,4〉, 〈2,1〉, 〈4,2〉, 〈4,3〉} münasibəti antirefleksivdir. 

𝜌3 = {〈1,1〉, 〈1,3〉, 〈2,2〉, 〈3,2〉, 〈4,2〉, 〈4,3〉}  münasibəti refleksiv deyildir, 

həmçinin antirefleksiv də deyildir. Bir sıra hallarda anlayış və mülahizələrin 

bloklarla verilməsi məlumatların mənimsənilməsinə qüvvətli təsir göstərir. 

Məsələn, qrup anlayışını və ona aid ilkin elementləri verərkən materiallar 

ümumi, additiv və multiplikativ yazılış formalarında aşağıdakı cədvəllə verilir. 

 
Anlayış, xassə Ümumi yazılış Additiv yazılış Multiplikativ yazılış 

Binar əməl ∗ + (toplama) ∙ (vurma) 

Neytral element 𝑒; 𝑎 ∗ 𝑒 = 𝑒 ∗ 𝑎 = 𝑎 o-sıfır; 𝑎 + 𝑜 = 0 +
𝑎 = 𝑎 

1-vahid; 𝑎 ∙ 1 = 1 ∙ 𝑎 =
𝑎 

Simmetrik 

element 
𝑎’; 𝑎 ∗ 𝑎’ = 𝑎’ ∗= 𝑒 −𝑎 − əks element; 𝑎 +

(−𝑎) = −𝑎 + 𝑎 = 0 

𝑎−1 − tərs element; 

𝑎−1 ∙ 𝑎 = 𝑎 ∙ 𝑎−1 = 1 

Assosiativlik 

qanunu 
𝑎 ∗ (𝑏 ∗ 𝑐)
= (𝑎 ∗ 𝑏) ∗ 𝑐 

𝑎 + (𝑏 + 𝑐) = (𝑎 + 𝑏)
+ 𝑐 

𝑎 ∙ (𝑏 ∙ 𝑐) = (𝑎 ∙ 𝑏) ∙ 𝑐 

Kommutativlik 

qanunu 
𝑎 ∗ 𝑏 = 𝑏 ∗ 𝑎 𝑎 + 𝑏 = 𝑏 + 𝑎 𝑎 ∙ 𝑏 = 𝑏 ∙ 𝑎 

 

Bu cür bloklarla yazılışların verilməsi, qrup anlayışının mənimsənilməsinə 

müsbət təsir göstərir. 

Qrupa aid bir sıra mövzuların tədrisində oxşar priyomlardan istifadə etməklə 

mənimsəmədə uğurlara nail olmaq olar. Misallar göstərək.  

Ədəbiyyatda (2, s. 9) qrupun sada xassələri 〈𝐺,∙, ¯¹〉 − multiplikativ qrup 

üçün ifadə edilərək isbat edilmişdir. Onları daha dərindən başa düşmək üçün 

tələbələrə bununla bağlı olan iki sərbəst işin yazılmasını tapşırmaq olar. 
1. 〈𝐺,∗, ′〉 qrupunun sadə xassələrini isbat edin. 
2. 〈𝐺, +, −〉 qrupunun sadə xassələrini isbat edin. 

Cəbri strukturların homomorfizmlərinə aid teoremləri tələbələr öyrənmişlər, 

(9, s. 3.2.1-3.2.5). Qrup və halqalara aid ilkin məlumatlar öyrədilərkən 

aşağıdakı iki sərbəst işin icrası tələbələrə tapşırılır. 

3.Qrupların homomorfizmlərinə aid uyğun teoremləri yazın və isbat edin. 

4.Halqaların homomorfizminə aid uyğun teoremləri yazın və isbat edin. 

Qeyd etmək lazımdır ki, cəbr kursunun sonrakı semestrlərdə tədrisi zamanı 

mövzuların bloklarla təqdimini həyata keçirməklə öyrədilməsi məqsədə uyğun 

olar. Məsələn, vektorlar sistemi, matrislər və xətti tənliklər sistemi üçün 

elementar çevirmələrə aid məsələlər: determinantın xassələrinin sətirlər və 

sütunlar üzrə verilməsinə aid məsələlər və s. bu qəbildən olan mövzulardır. 
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Tələbələr cəbr kursunda elə anlayış və məlumatlara rast gəlirlər ki, onlar 

Azərbaycan dilində olmayan terminlərdə ifadə edilir. Bunlara misal olaraq 

“indusirə edilmək”, “assosirə olunmaq” və s. göstərmək olar. İndusirə 

olunmağa aid gətirilən misalların təhlili göstərir ki, onu “irsən doğulmaq” kimi 

yazmaq, “assosirə olunmağı” isə “uyğun qoyulmaq” kimi ifadə etmək məqsədə 

uyğundur.  

Fikrimizi konqrensiya anlayışının timsalında izah edək (9, s. 81). 

Tutaq ki, ⊤  A çoxluğunda binar əməl, R  ⊤  binar əməlinə nəzərən 

konqruensiyadır, 𝐴/𝑅  isə R ekvivalentlik münasibətinə nəzərən faktor – 

çoxluqdur. Onda (𝑎/𝑅)⊤∗(𝑏/𝑅)∗ = (𝑎⊤𝑏)/𝑅 bərabərliyi ilə təyin olunan ⊤∗ 

əməlinə R konqruensiyası vasitəsilə ⊤ ilə assosirə olunan (⊤ − 𝑦ə uyğun olan) 

əməl deyilir. 

Əməlin məhdudlanması anlayışı da assosirə ilə bağlıdır. Tutaq ki, 𝑓  A 

çoxluğunda n-yerli əməldir. B A çoxluğunun boş olmayan alt çoxluğudur, 𝑔 

isə B – də n-yerli əməldir. Əgər istənilən 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛 ∈ 𝐵  üçün 

𝑔(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛) = 𝑓(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛) olarsa, onda deyilir ki, 𝑔 əməli 𝑓 əməlinin 

B çoxluğu vasitəsilə məhdudlanmasıdır. Bunu belə də demək olar: 𝑔 əməli B 

çoxluğu vasitəsilə 𝑓 ilə assosirə olunur (𝑓-ə uyğun olur). 

İndi indusirə olunmaqla bağlı mülahizələrimizi şərh edək. 𝐹  meydanı 

üzərində 𝒱  fəzasında skalyar vurmaya aşağıdakı kimi tərif verilir, 

[9, 𝑠əℎ. 270]. 
 𝒱 fəzasında hər bir 𝑎 və 𝑏 elementləri cütünə (𝑎, 𝑏) kimi işarə olunan və 

aşağıdakı kimi işarə olunan skalyarını qarşı qoyan 𝒱 × 𝒱 → 𝐹 (4) inikasına 𝒱 

fəzasında skalyar vurma əməli deyilir: 
(1)  (𝑎, 𝑏) = (𝑏, 𝑎), ∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝒱 üçün; 
(2) (𝛼𝑎 + 𝛽𝑏, 𝑐) = 𝛼(𝑎, 𝑐) + 𝛽(𝑏, 𝑐),   ∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝒱 və ∀𝛼, 𝛽 ∈ 𝐹 

Tutaq ki, 𝒱 −(1) və (2) şərtlərini ödəyən (4) skalyar vurmalı vektor fəzadır. 

Əgər ℒ verilmiş 𝒱 fəzasının alt fəzasıdırsa, onda (4) inikası ℒ üzərində (1) və 

(2) şərtlərini ℒ × ℒ → 𝐹 inikasını indusirə edir (irsən doğurur). Ona görə də 

ℒ −ə də skalyar vurmalı vektor fəza kimi baxılır.  

Vektorlar sisteminin bir xassəsinə diqqət yetirək, (9, s. 177). Xətti asılı 

olmayan sistemin istənilən alt sistemi xətti asılı olmayandır. Başqa sözlə 

əgər 𝑎1, … , 𝑎𝑚  (S) sistemi xətti asılı deyilsə, onda onun alt sistemi olan 

𝑏1, … , 𝑏𝑘 (T) sistemi də xətti asılı deyildir, yəni (S) – in xətti asılı olmaması 

(T) – nin xətti asılı olmamasını indusirə edir (irsən doğurur). Bunu belə də 

demək olar: Xətti asılı olmamazlıq irsilik xassəsinə malikdir.  

Asanlıqla müəyyən edilir ki, vektorlar sisteminin xətti asılılığı irsilik xassə-

sinə malik deyildir. İrsilik xassəsinə belə tərif vermək olar.Tutaq ki, A çoxluğu 

verilmişdir. Bu çoxluqda 𝑓 münasibəti doğrudur. Əgər 𝑓 münasibəti A – nın 

istənilən alt çoxluğunda doğru olarsa, onda deyilir ki, 𝑓  münasibəti irsilik 

xassəsinə malikdir. Qeyd edək ki, refleksivlik, simmetriklik, tranzitivlik və s. 

xassələrilə bərabər irsilik xassələrinin yoxlanılmasını tələbələrə tapşırmaqla, 

onları cəbr kursunda yaradıcılıq qabiliyyətlərin artırmağa sövq etmək olar.  

Tələbələrin rastlaşdıqları çətinlikdən biri tərifində istinad edilən anlayışın 

mahiyyətini misallarla şərh oluna bilməməsilə bağlıdır. Misal. M çoxluğunun 
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doğurduğu ən kiçik altcəbr belə izah olunur (9, s. 97). 

“Altcəbrin tərifindən alınır ki, verilmiş 𝒜 cəbrinin elementlərinin istənilən 

boş olmayan M çoxluğu üçün M – i saxlayan ən kiçik  ℬ alt cəbri mövcuddur.” 

Bu ℬ  cəbrini konkret misalla göstərmək olmur. Sonrakı cümlə isə onun 

mahiyyətini açır. “... belə altcəbr 𝒜 cəbrinin M çoxluğunun  saxlayan bütün 

altcəbrlərinin kəsişməsi olur.” Bundan sonra deyilir: ℬ ən kiçik altcəbrinə M 

çoxluğunun doğurduğu altcəbr deyilir. 

𝒦 kommutativ ℒ halqasının boş olmayan alt halqasıdır və 𝛼1, 𝛼2, … , 𝛼𝑛 isə 

ℒ  halqasının elementləridir. ℒ  halqasının 𝒦  halqası və 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛 

elementlərinin doğurduğu halqa 𝒦[𝛼1, 𝛼2, … , 𝛼𝑛] kimi işarə olunur, (9, s. 485). 

𝒦[𝛼1, 𝛼2, … , 𝛼𝑛] halqası isə 𝒦  halqasının 𝛼1, 𝛼2, … , 𝛼𝑛 elementləri vasitəsilə 

minimal genişlənməsidir. Yəni ℒ  halqasının 𝒦 − nı və 

𝛼1, 𝛼2, … , 𝛼𝑛 elementlərini saxlayan bütün alt halqalarının kəsişməsidir. 

Belə yanaşmaya funksional analizdə də rast gəlinir. Xətti çoxobrazlı və xətti 

örtük anlayışları verilir, (1, s. 21). Onları fərqləndirmək üçün misallar 

göstərmək olmur. Xətti çoxobrazlının tərifi verilir. “Əgər X xətti fəzasının 

elementlərindən düzəldilmiş ℒ  çoxluğu 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛  elementləri ilə bərabər 

𝛼1𝑥1 + 𝛼2𝑥2 + ⋯ + 𝛼𝑛𝑥𝑛  şəklində istənilən xətti kombinasiyaları da öz 

daxilində saxlayırsa, ona ℒ çoxluğuna xətti çoxobrazlı deyilir.” 

X fəzasının 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 elementlərini saxlayan bütün xətti çoxobrazlıların 

kəsişməsinə, 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛  elementlərini saxlayan ən kiçik xətti çoxobrazlı 

deyilir. 

“Verilmiş elementləri daxilində saxlayan ən kiçik xətti çoxobrazlıya bəzən 

bu elementlərin xətti örtüyü də deyilir” (1, s. 21). 

Verilmiş təriflərdə yanaşmalar altcəbrlərin kəsişməsi anlayışı ilə bağlıdır, 

[9, 𝑠əℎ. 90].  
“Tutaq ki, 𝒜 cəbrdir  {𝒜𝑖\𝑖 ∈ 𝐼}  (5) isə, 𝒜 cəbrinin elə 𝒜𝑖  altcəbrlərinin 

ixtiyari yığımıdır ki, 

⋂|𝒜𝑖|

𝑖∈𝐼

 

boş çoxluq olmur. 𝒜  cəbrinin altcəbrlərinin (5) külliyatının kəsişməsi 𝒜 

cəbrinin elə ℬ altcəbrinə deyilir ki, 

|ℬ| = ⋂|𝒜𝑖|

𝑖∈𝐼

 

olsun. Başqa sözlə ℬ  altcəbri 𝒜  cəbrinin ən kiçik altcəbridir. Bizim 

baxdığımız misallarda isə cəbrin müxtəlif tipləri üçün ümumi mülahizənin 

xüsusi hallarına baxılmışdır. 

Anlayışlar, münasibətləri öyrənərkən onlar arasında qarşılıqlı əlaqələri əks 

etdirən sxemləri mənimsəməyə olduqca müsbət təsir göstərir. Bu barədə [4] – 

də müfəssəl məlumat verilmişdir.  

Apardığımız müşahidələr və təhlillər göstərir ki, zəif və kafi səviyyəli 

tələbələrlə aparılan məşğələlərdə müxtəlif metodlar və priyomlardan istifadə 

etməklə tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək olar.  
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РЕЗЮМЕ 

РОВШЕН ГАСАНОВ 

О МЕТОДИЧЕСКИХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ АБСТРАКТНОЙ АЛГЕБРЫ В 

ЗАНЯТИЯХ С СТУДЕНТАМИ СЛАБЫХ И УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 

Практика показывает, что многие студенты поступивщие в высшие учевные 

заведения Нахчыванской АР по математическим специальностям отличаються слабыми 

и удовлетворительными знаниями. Поэтому в ходе обучения элементов абстрактной 

алгебры возникают ряд трудностей. Для устранении этих явлений рекомендуеться на I  

курсе ввести преподавание отборного курса под названием «Школьная математика», 

образование груп занимающихся (ПЭ), вовлекать студентов к самостоятельному 

обучению. Также изложены некоторые методические приемы для поднятия качество 

усвоения во время аудиторных занятий. 

Ключевые слова:  абстрактная алгебра, преподавание алгебры, слабый студент, 

методы обучения, методические приемы, блочное обучение 

 

SUMMARY 

ROVSHEN HASANOV 

ABOUT THE METHODOLOGICAL, PEDAQOGICAL AND PSYCHOLOGICAL 

FEATURES OF TRAININGS CARRIED OUT WITH THE STUDENTS OF WEAK 

AND SATISFACTORY LEVEL IN THE TEACHING OF ABSTRACT  ALGEBRA 

ELEMENTS 

At has been determined that most of the students who were admitted to the specialty of 

mathematics of high schools functioning in AR are weak and low-level students. There fov, 

some hards hips emerge in the teaching of abstract algebra in the first semestre. To eliminate 

these difficulties, it is recommended to teagh an optional subject entitled “School 

mathematics”, to create the groups for support to students (SS), to incite the students to learn 

independently. A number of methodological programs have been commented to increase the 

quality of assimilation in auditorial trainings.  

Key words:  abstract algebra, teaching of algebra, weak student, instructional method, 

methodological tricks, learning by blocks 

 
(Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Y.Məmmədov tərəfindən təqdim 

edilmişdir) 
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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. 
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TO THE INFORMATION OF AUTHORS 

 

Scientific journal accepts articles on economics, philology, history, geography, 

pedagogy and psychology, mathematics, still not published and having research results at a 

scientific level. 

The total volume of the article including graphic materials, photographs, tables, 

references and a summary should not exceed 10-12 pages. 

The number of co-authors of the article should not exceed 3 persons. 

The author is directly responsible for the quality of the article and the accuracy of the 

facts indicated in the article.. 

Articles can be submitted in Azerbaijani, Russian and English. 

The name and surname of the author (s) should be formatted in the right corner of the 

provided article by font size of "12" pt in bold and in capital letters. Immediately under the 

name with an interval of 1, the name of the organization should be indicated in capital letters 

by font size of 12 pt. Skipping  1 interval, the email address of the author (co-authors) should 

be indicated. After that, skipping one blank line  should be given the title  of the article in bold 

and in capital letters, in font size of "12" pt. 

Further, skipping one line is a summary with keywords in the language of the article, 

and at the end of the summary and keywords in two other languages. Prior to the summary in 

other languages on the right corner  should be indicated  the author’s (co-authors) name and 

surname of the author(s) and the title of the article  in bold and in capital letters, and then the 

summary  should be given in lower case letters in the font size of “12” pt. Keywords should 

not exceed 10 words. The phrase "keywords" ishould be  written in bold letters. 

Summary and bibliography should be  written with an interval of 1, and the text of the 

article -1,5. 

Reference should be linked  to the sources related to the The list of used literature is 

indicated immediately after the article before the summary, with a size of “12” pt, with an 

interval of 1,   and encoded in alphabetical order. 

The wordcombination  “list of literature” should be  written in the middle of the page, 

in the font size of “12” pt, in bold and capital letters. 

Articles submitted to the editors (CD and printed version) are not refundable. 

Articles should be submitted together with the recommendation  letter of the head of the 

department and the department from the place of work of the author or with the response of the 

full member or corresponding member of the National Academy of Sciences of Azerbaijan. 

Articles are presented in the program WinWord, font Times New Roman, on white A4 

paper. 

 

 

Editorial address: 

Nakhchivan - Az 7000 

Babek . University 

town NU 

Tel: (+99436) 550 83 41 

E.mail: elmieserler@nu.edu.az  

 

   

                              

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elmieserler@nu.edu.az


 

 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019 № 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Naxçıvan” Universitetinin “Nuh” nəşriyyatında çap olunmuşdur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nəşriyyat direktoru:                  Səadət ƏKBƏROVA  

 

         Kompüterçi:                Gülnar HACIYEVA 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


