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QEYRİ-NEFT SEKTORUNUN İNKİŞAFINDA  İQTİSADİYYATIN 

ŞAXƏLƏNDİRİLMƏSİ İNNOVASİYA AMİLİ KİMİ 
 

 Məqalədə qeyri-neft sektorunun inkişafında iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətlə-

rinə dair nəzəriyyələrə yeni yanaşmalar öz əksini tapıb. Belə ki, qeyri-neft sektorunun inkişa-

fında  aqrar sahənin  məhsul və istehsal diversifikasiyasına dair nəzəriyyələr dünyanın əksər 

ölkələrində müxtəlif istiqamətli dəyişikliklər şəraitində özünə yer tapmağa başlamışdır. Bu 

baxımdan diversifikasiya tədqiqatları xarici və rus alimləri tərəfindən aparılsa da Azərbaycan 

alimləri də ixracın diversifikasiyasının qiymətləndirilməsi və  müəssisənin diversifikasiyası 

strategiyası  haqda araşdırmalar aparmışlar.  Odur ki, diversifikasiyasının əsas istiqamətləri və 

növlərini müəyyənləşdirərkən araşdırmaların aparılması yeni yanaşmalar tələb edir. 

  Açar sözlər: qeyri-neft sektoru, aqrar sahə, diversifikasiya strategiyası, innovasiya, 

istehsal strukturunun təkmilləşməsi 
 

Diversifikasiya -firmalar, müəssisələr və digər mülkiyyət formaları tərəfin-

dən buraxılan məhsulun çeşidlərinin artırılması, yeni istehsal sahələrinin yaradıl-

ması kimi də izah olunur. Qeyri-neft sektorunun inkişafında diversifikasiya müa-

sir dövrün aktual problemlərindən hesab olunur. Xüsusən də diversifikasiya aq-

rar sahədə istehsalın təşkilinin əsas formalarından biri kimi iqtisadi cəhətdən 

daha səmərəli istehsal sahələrinin müəyyən edilməsi və inkişaf etdirilməsini 

nəzərdə tutan mühüm iqtisadi proses kimi də özünü göstərir. Diversifikasiya 

eyni zamanda müəssisələrin onlar üçün yeni olan, ənənəvi istehsal sahələri ilə 

yanaşı çoxsahəli komplekslərə çevirən fəaliyyət sahələrini də xarakterizə edir. 

Bu zaman xüsusilə əsas istehsal ilə bağlı olmayan fəaliyyət sahələrinin 

yaradılmasına üstünlük verilməsi nəzərdə tutulur. 

Azərbaycanda sürətli iqtisadi inkişafın başlaması nəticəsində aqrar sahənin 

daha da inkişaf etdirilməsi üçün görülən tədbirlər də genişlənməkdədir. Aqrar 

sahənin inkişafı Azərbaycan prezidentinin iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi 

strategiyasının başlıca istiqamətlərindən birini təşkil edir. Belə ki, ölkə əhalisinin 

təxminən 1,5 milyon nəfərindən çoxunun aqrar sektorda çalışması baxımından 

bu sahənin inkişaf etdirilməsi həm də qeyri-neft sektorunun inkişafı, işsizliyin və 

yoxsulluğun azaldılması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb etməkdədir.  

İqtisadi ədəbiyyatlarda nəzəri baxımdan diversifikasiyanın aşağıdakı isti-

qamətləri  fərqləndirilir: 

 konsentrik – mövcud olan texnologiya ilə və müəssisədə əvvəllər də istifadə 

edilən xammal və materiallar əsasında yeni növ  məhsul istehsalını əks etdirir; 

 şaquli – müəssisə əvvəllər kənardan aldığı məhsulu indi özü  istehsal edir; 
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 üfüqi – mövcud texnologiyanı dəyişmək və ya yeni texnologiya hazırlamaqla 

yeni məhsul istehsalı həyata keçirilir; 

 korporativ – yeni istehsal və idarəetmə münasibətləri əsasında daha təkmil 

məhsulun yaradılması və istehsalını xarakterizə edir. 

Diversifikasiyanın qeyd edilən istiqamətləri iqtisadiyyatın bütün sferaları 

üçün xarakterik olsa da tədqiqat aparılan sahə kimi  kənd təsərrüfatının xüsu-

siyyətləri baxımından istehsal diversifikasiyası daha fərqli mahiyyəti ilə  səciy-

yələnir. Bu da onun əsas istiqamətləri və növlərini müəyyənləşdirərkən araşdır-

maların aparılması zamanı yeni yanaşmalar tələb edir. 

 O cümlədən aqrar sferada həyata keçirildiyi sahə meyarı üzrə diversifika-

siyanın üç formasının seçilməsini - istehsal, maliyyə və marketinq - tələb edir. 

Əslində qloballaşma şəraitində diversifikasıya daha dərin məzmun daşımaqla 

müəsisənin məhz istehsal, maliyyə və marketinq sahəsində əsas fəaliyyət növü 

kimi özünü büruzə verir. 

İstehsal diversifikasiyası müəssisələrdə müxtəlif məhsulun alınmasını və 

ya çeşidinin genişləndirilməsini təmin edən istehsal növlərinin müxtəlifliyini 

xarakterizə edir. İqtisadi ədəbiyyatda istehsal diversifikasiyasının iki növü 

fərqləndirilir: konkret sahə və məhsul. 

Sahə diversifikasiyası müəssisədə fəaliyyətdə olan və kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalının bütün mərhələlərində bir-biri ilə texnoloji baxımdan bağlı 

olan sahələrin artırılması, eləcə də başqalarından özünün son məhsulu, istifadə 

etdiyi istehsal vasitələri, texnologiyası ilə fərqlənən istehsal sahələrinin inkişaf 

etdirilməsi ilə fərqlənir.  

Məhsul diversifikasiyası üçün oxşar vəziyyət konkret məhsul növü üçün 

xarakterikdir. 

Maliyyə diversifikasiyası maliyyə fəaliyyətinin müxtəlifliyi ilə xarakterizə 

olunur, bu mənada müəsisə tərəfindən müxtəlif növ uzunmüddətli və qısamüd-

dətli maliyyə qoyuluşlarını həyata keçirməklə nail olmağın mümkünlüyü özünü 

əhəmiyyətli şəkildə göstərir. 

Marketinq diversifikasiyası tərəfindən əlverişli alqı-satqı sahələrinin 

yaradılması, satış kanallarının genişləndirilməsi, məhsulun bazara irəlilədilmə-

sində çoxsaylı marketinq alətlərindən istifadə edilməsi, zəruri hallarda məhsul 

istehsalçılarına satışdan sonar əlverişli xidmət növlərinin təşkili ilə fəaliyyəti 

özündə ehtiva edir. 

Məhsul və istehsal diversifikasiyasına dair nəzəriyyələr dünyanın əksər 

ölkələrində keçən əsrin 50-ci illərindən etibarən istehsalın iqtisadi səmərəliliyin-

də müxtəlif istiqamətli dəyişikliklər şəraitində özünə yer tapmağa başlamışdır. 

60-70-ci illərdə diversifikasiya tədqiqatları ilə ilk olaraq M.Qort və E.Esinara 

məşğul olmuşlar. 

Sonralar bu istiqamətdə V.Alqin, V.Şarp, B.Kraskov və başqaları tədqiqat 

aparmışlar. Qeyd edilənlərə baxmayaraq diversifikasiya istiqamətindəki fəaliy-

yət lazımi səviyyədə tam və sistemli elmi-təcrübəvi nəticələrlə yekunlaşma-

mışdır. Bu problem xüsusilə kifayət qədər riskli sahə olan kənd təsərrüfatında, 

tələbatının əhalinin alıcılıq qabiliyyəti, istehlak zövqü və s.-dən asılı olaraq 

mütəmadi olaraq dəyişdiyi kənd təsərrüfatı məhsulları bazarındakı konyunktur 

dalğalanmaları baxımından özünü daha qabarıq büruzə verir. 
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Azərbaycanda diversifikasiya məsələləri üzrə K.Aslanlı, Z.İsmayil, V.Qa-

sımlı, R. Ağayev-İqtisadiyyatın və ixracın diversifikasiyasının qiymətləndirilmə-

si, S.İsmayılov-Müəssisənin diversifikasiyası strategiyası haqda araşdırmalar 

aparmışlar. 

Ümumiyyətlə, dünya iqtisadi ədəbiyyatında da diversifikasiyaya müxtəlif 

aspektdən yanaşmalara rast gəlinir. Bəzi iqtisadçılar diversifikasiyanı müxtəlif 

müəssisələr tərəfindən istehsal edilən əmtəə çeşidinin dəyişdirilməsi və geniş-

ləndirilmisi kimi xarakterizə edir. Diversifikasiyanın eyni vaxtda bir neçə bazara 

xidmət göstərən müəssisələr şəklində də izahına rast gəlinir. Digər iqtisadçılar 

isə diversifakasiyaya istehsal və mübadilə sferasında risklərin azaldılması və 

maliyyə dayanıqlığının yüksəldilməsi strategiyası kimi baxır. 

Beləliklə diversifakasiyanın mahiyyətini ixtisaslaşma ilə əlaqəli proses 

olan, bazarın tələbatı nəzərə alınmaqla iqtisadi cəhətdən üstün istehsal sahələ-

rinin müəyyənləşdirilməsinə xidmət edən strategiya kimi ümumiləşdirmək olar 

və təbii ki, bu strategiyanı müəyyənləşdirmədən istehsal və satışın nəticələrinin 

səmərəliliyindən danışmaq mümkün deyil. Qeyd edilənlər göstərir ki, diversifi-

kasiya mahiyyət etibarilə istehsalda struktur dəyişikliklərinin mühüm istiqamət-

lərindən biridir. 

Bu prosesdə istehsal sahələrinin və məhsulların spesifik xüsusiyyətlərinin 

də nəzərə alınması vacib şərtlərdən biri kimi özünü büruzə verir. İqtisadiyyatın 

ən mühüm sferalarından olan kənd təsərrüfatı istehsalının strukturunda baş verən 

dəyişikliklər son nəticə olaraq daha səmərəli istehsal sahələrinin formalaşmasını 

şərtləndirir. Bu baxımdan müasir şəraitdə kənd təsərrüfatının diversifikasiyasın-

da başlıca meyllər bazar konyunkturu hesab edilə bilər. Çünki istehsalın nə 

dərəcədə səmərəli olması nəticə etibarilə bazarda reallaşır. Daha doğrusu, bazar 

konyunkturunda baş verən dəyişikliklərə müvafiq olaraq, kənd təsərrüfatı 

istehsalında istehsal istiqamətinin prioritetləri müəyyən edilməlidir. Deməli kənd 

təsərrüfatında diversifikasiya strategiyasının formalaşması əslində bu prosesin 

özünün əsaslandırılmasını tələb edir. 

Bu baxımdan kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı ilə məşğul olan təsər-

rüfatlarda bazar konyunkturundan və onun tələbindən asılı olaraq diversifikasiya 

prosesinin iqtisadi əsaslandırılması, bu prosesdən irəli gələn məsələlərin – möv-

cud resurslardan istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi, istehsalın iqtisadi 

səmərəliliyinin yüksəldilməsi, iqtisadi cəhətdən daha üstün istehsal sahələrinin 

müəyyənləşdirilməsi və s. strategiyanın hazırlanmasının vacib şərtlərindəndir. 

Kəndli fermer təsərrüfatlarının daha iri kənd təsərrüfatı müəssisələri formasında 

birləşmələrinin iqtisadi stimullaşdırılması qeyd edilənlər baxımdan xüsusi əhə-

miyyətlidir. Bu, öz növbəsində təbii-iqtisadi şəraitdən səmərəli istifadə etməklə 

əmək resurslarından və istehsal vasitələrindən istifadənin səmərəliliyinin yüksəl-

dilməsinə, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə, istehsalda istifadə edilən 

texnologiyaların davamlı olaraq təkmilləşdirilməsinə, istehsal təcrübəsinin yük-

səlməsinə, bazar və sahələrarası inteqrasiya prosesinin dərinləşməsinə, bütöv-

lükdə kənd təsərrüfatında dinamik inkişafa gətirib çıxara biləcək ən mühüm 

strategiya kimi istehsal strukturunun təkmilləşməsinə xidmət edir. 

Kənd təsərrüfatında struktur dəyişikliklərinə gətirib çıxaran diversifikasiya 

prosesinin həyata keçirilməsində tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsi 
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imkanlarının yaxşılaşdırılması əsas məsələlərdəndir. Bu baxımdan diversi-

fikasiya ilə bilavasitə bağlı olan kənd təsərrüfatı istehsalının ixtisaslaşmasının 

bazar konyunkturuna uyğunlaşdırılması, prioritet sahələrin inkişaf etdirilməsi 

üçün bazar infrastrukturunun yaradılması və regional mübadilə sisteminin 

müasir tələblərə uyğunlaşdırılması xüsusilə vacibdir. 

Araşdırmalar göstərir ki, istehsal sahələrinin strukturundakı dəyişikliklər 

əksər hallarda kortəbii şəkildə baş verir, belə kortəbiilik-pərakəndə qərarların 

qəbulu müəyyən risklərlə müşayət olunur. Halbuki, bazar münasibətləri şəra-

itində kənd təsərrüfatında yenidən ixtisaslaşmanın - diversifikasiyanın başlıca 

meylləri qeyd edildiyi kimi bazar konyunkturu hesab olunur. Konkret olaraq 

bazar konyunkturunda baş verən dəyişikliklərə müvafiq olaraq, kənd təsərrüfatı 

istehsalının diversifikasiyasının prioritetləri müəyyən edilir.Deməli, struktur 

dəyişikliklərinin həyata keçirilməsində bazarda tələbatın yerli istehsal hesabına 

ödənilməsi imkanlarının yaxşılaşdırılması əsas məsələlərdəndir. Bu baxımdan 

kənd təsərrüfatı istehsalının bazar konyunkturuna uyğunlaşdırılması və iqtisadi 

cəhətdən daha səmərəli istehsal sahələrin inkişaf etdirilməsi üçün daha təkmil 

mübadilə sisteminin formalaşdırılması zəruridir. 

Araşdırmalar göstərir ki, diversifikasiya müəssisələrin iqtisadi strategiya-

sına əsaslanan kənd təsərrüfatı istehsalının ixtisaslaşması, istehsalın inkişafının 

obyektiv qanunauyğunluğu kimi şərtlənməklə məhsul istehsalının iqtisadi sə-

mərəliliyinin yüksəldilməsinin və əmək məhsuldarlığının artırılmasının başlıca 

vasitəsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, ictimai əmək bölgüsü prosesi iqtisadiyyatın 

bütün sahələrinə, o cümlədən kənd təsərrüfatına xarakterik olan cəhətlərdən 

biridir. İctimai əmək bölgüsü kənd təsərrüfatı istehsalının spesifik xüsusiyyətləri, 

geniş təkrar istehsal prosesinin iqtisadi və təbii qanunauyğunluqlarından irəli 

gəlir.  

Geniş təkrar istehsal prosesinin iqtisadi və təbii qanunauyğunluqları, öz 

növbəsində kənd təsərrüfatında ictimai əmək bölgüsünün səviyyəsinə, həmçinin 

istehsalın ixtisaslaşma səviyyəsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Məhsul-

dar qüvvələrin inkişaf səviyyəsi yüksəldikcə, təbii ki, əməyin ixtisaslaşması və 

bölüşdürülməsi də kifayət qədər dərinləşir. İctimai əmək bölgüsü əsasında iqtisa-

diyyatın bütün sahələrində elmi-texniki tərəqqini həyat keçirmək mümkündür. 

Bu proses əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə, istehsalda istifadə edilən 

texnologiyaların davamlı olaraq təkmilləşdirilməsinə, istehsal təcrübəsinin yük-

səlməsinə və davamlı olaraq ictimai istehsalın genişlənməsinə gətirib çıxarır. 

Beləliklə, ictimai əmək bölgüsünün inkişafı, nəticə etibarilə istehsalın fasiləsiz 

şəkildə təşkilini və təkmilləşdirilməsini şərtləndirir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ictimai əmək bölgüsü istehsalın ixtisaslaşması ilə 

şərtlənir. İstehsalın ixtisaslaşması, nəticə etibarilə ayrı-ayrı regionların təbii-

iqtisadi şəraitindən səmərəli istifadə edilməsinə, əmək resurslarından və istehsal 

vasitələrindən istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə xidmət edir. Araşdır-

malar göstərir ki, istehsalın ixtisaslaşması keyfiyyət və kəmiyyət xüsusiyyət-

lərinə malikdir. Kənd təsərrüfatının ixtisaslaşmasının keyfiyyət tələbləri, sahələ-

rin tərkibi və onlar arasında əlaqə ilə səciyyələnir. Kəmiyyət baxımdan istehsalın 

ixtisaslaşması qarşılıqlı əlaqəyə girən sahələr arasındakı proporsiyaların həcmin-

dəki nisbəti səciyyələndirir. Beləliklə, ixtisaslaşmanın hər iki tərəfi üçün səciy-
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yəvi cəhət, müəyyən həcm və proporsiyalara malik olması və sahələrin tərkibinə 

xas olan proporsiyalar arasındakı nisbətin təmin edilməsindən ibarətdir. Sahələr 

arasındakı əlaqənin davamlı xarakter daşıması, kənd təsərrüfatının sahələrarası 

inteqrasiya prosesinin dərinləşməsinə və kənd təsərrüfatında inkişafın dinamik 

xarakterinə əlverişli şərait yaradır. 

Sahələr arasındakı qarşılıqlı əlaqələr və proporsiyalar dəyişkən xarakterə 

malikdir. Bu isə ixtisaslaşma prosesinin aktuallığını şərtləndirir və kənd təsər-

rüfatının inkişafının hər bir mərhələsində təsərrüfat subyektlərinin qarşılıqlı 

əlaqələrinin obyektiv xarakterini özündə əks etdirir. Deməli, bu proses məhz 

istehsal diversifikasiyasının prioritetliyini şərtləndirir. 

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsində kənd təsərrüfatı məhsuldar qüvvələrin 

inkişaf səviyyəsindən və diversifikasiyanın dərinləşməsi prosesindən bilavasitə 

asılıdır, bunlar isə son nəticədə ixtisaslaşma formalarının dəyişməsinə gətirib 

çıxarır. Beləliklə, kənd təsərrüfatı istehsalının ixtisaslaşmasında baş verən 

dəyişiklikləri nəzərə almadan, kənd təsərrüfatında məhsuldar qüvvələrin və 

texniki tərəqqinin inkişaf istiqamətlərini müəyyən etmək mümkün deyil. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir ölkənin təbii-iqtisadi potensialı aqrar 

istehsal diversifikasiyasının əhəmiyyətli amil kimi çıxış edir. Bu baxımdan təbii-

iqtisadi şəraitin ölkənin ayrı-ayrı rayonlarında müxtəlif olması kənd təsərrüfatı 

istehsalı üçün də fərqli proseslər yaradır. Təbii-iqtisadi bölgələr üzrə kənd 

təsərrüfatının səmərəli yerləşməsi, məhsul istehsalının artırılmasına və eləcə də 

məhsul istehsalının istehsal xərcləri baxımından ucuz başa gəlməsinə əlverişli 

şərait yaradır. Kənd təsərrüfatı istehsalının yerləşməsinin bu cür xüsusiyyəti 

nəticə etibarilə torpaq, material, maliyyə və əmək resurslarından səmərəli 

istifadə edilməsinə şərait yaratmaqla məhsulun daşınması ilə bağlı xərclərin 

ixtisar edilməsinə gətirib çıxarır.Kənd təsərrüfatının yerləşməsi ölkə ərazisi üzrə 

geniş təkrar istehsalın bütün amillərinın səmərəli şəkildə bölgüsündə də 

əhəmiyyətli rol oynayır. Təbii ki, bunlar ayrı-ayrı sahələrdə iqtisadi inkişafa 

xidmət etməklə, aqrar sahəda tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsi ilə 

nəticələnir. Beləliklə, kənd təsərrüfatı istehsalının səmərəli yerləşməsi bazar 

konyunkturu əsasında yenidən ixtisaslaşmaya, aqrar sahədə özünü təminat səviy-

yəsinin yüksəlməsinə, həmçinin daxili və xarici bazara çıxarılan məhsulların 

rəqabətə davamlılığınınyüksəldilməsinə xidmət edir. 

Məlum olduğu kimi kənd təsərrüfatı istehsalı ilə məşğul olan hər bir 

iqtisadi rayonun özünəməxsus təbii və iqtisadi şəraiti mövcuddur və bu amil 

istehsalın yerləşməsinə əhəmiyyətli təsir göstərir. İnkişaf etmiş ölkələrdə kənd 

təsərrüfatı istehsalının əlverişli iqtisadi rayonlarda yerləşdirilməsi nəticəsində bir 

sıra iri təsərrüfatlar formalaşmışdır. Həmin təsərrüfatlar aqrar sahəda, eləcə də 

daxili və xarici bazarlarda əhəmiyyətli xüsusi çəkiyə malikdir. Təbii ki, iri təsər-

rüfatların yaradılması məhsul istehsalına çəkilən xərclərin aşağı salınmasına 

səbəb olmaqla məhsuldarlığın yüksəldilməsində, növbəli əkin sisteminin 

tətbiqində əhəmiyyətli rol oynamışdır. 

İri təsərrüfatların şəhərətrafı ərazilərdə yerləşməsi məhsulların daşınması 

şərtlərinin yüngülləşdirilməsinə də səbəb olur. Belə şəraitdə məhsulların tez 

xarab olması kimi xüsusiyyətlərindən kənarlaşması mümkün olur.Göründüyü 

kimi, ixtisaslaşdırılmış təsərrüfatlar bir qayda olaraq özünəməxsus üstünlüklərə 
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malik olmaqla yüksək əmək məhsuldarlığına nail olmağa, maddi-texniki vasitə-

lərdən səmərəli istifadəyə və məhsul istehsalının genişləndirilməsinə əlavə sti-

mul yaradır. 

İstehsalın ixtisaslaşmasının üstünlüklərini şərtləndirən ən mühüm amillər-

dən biri də təmərküzləşmə prosesinin yüksək olması nəticəsində elmi və qabaq-

cıl təcrübənin tətbiq edilməsi imkanlarının kifayət qədər genişlənməsidir. Bu, 

istehsal prosesinin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılmasına əlverişli şərait 

yaratmaqla əməyin təşkilinin mütərəqqi formalarının tətbiqini, yeni texnologiya-

ların və ixtisaslaşmış kadrların istehsalda istifadəsini və bütövlükdə geniş təkrar 

istehsal prosesinin müvəffəqiyyətini şərtləndirən başlıca amillərdən birinə 

çevrilir. Ümumiyyətlə, yenidən ixtisaslaşmanın – diversifikasiyanın inkişaf etdi-

rilməsi bazar konyunkturunda baş verən dəyişikliklərin nəzərə alıması şərtilə iri 

təsərrüfatların yaradılmasında mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hər bir 

təsərrüfata bərabər şərait yaradılmasını nəzərdə tutan səmərəli, iqtisadi və 

hüquqi mexanizmin yaradılmasını tələb edir. Bazar təsərrüfatçılıq sisteminin ən 

mühüm xüsusiyyətlərindən birinin təsərrüfat subyektlərinin iqtisadi müstəqil-

liyinin təmin edilməsi olduğunu nəzərə alsaq istehsalın daha təkmil təşkilini və 

iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsini diversifikasiya prosesində ən vacib 

şərtlərdən biri kimi qeyd etmək olar. Odur ki, kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçıla-

rının iqtisadi imkanlarının və istehsalın diversifikasiyasını genişləndirilməsinə 

yönəldilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi aktuallığını kəskin şəkildə göstərir. 

Kənd təsərrüfatında istehsalın diversifikasiyasının nəticələrini təbii, iqtisadi və 

sosial amillər kimi təsnifləşdirmək mümkündür. 

 İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri 

də regionların inkişafı strategiyasının həyata keçirilməsidir. Bu baxımdan qəbul 

edilmiş 4 “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramı” nın uğurla icrasıdır. Həyata keçirilən proqrama əsasən digər böyük 

layihələrin icrası qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafına şərait yaradacaq, icti-

mai xidmətlər və sosial infrastruktur daha da təkmilləşəcəkdir. Həmçinin rayon-

ların iqtisadi potensialının artmasına, infrastruktur təminatının, kommunal 

xidmətlərin keyfiyyətinin daha da yüksəlməsinə, biznes və investisiya mühitinin, 

əhalinin rifahının yaxşılaşmasına nail olunacaq. Şübhəsiz deyə bilərik ki proq-

ramın qəbul edilməsindən keçən müddət ərzində qeyd etdiyimiz qarşıya qoyulan 

məqsədlərin bir hissəsinə müvəffəqiyyətlə nail olunmuşdur və qarşıdakı illər 

ərzində proqram çərçivəsində mühüm işlərin görülməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Elmi-texniki tərəqqinin ən yeni nailiyyətlərinin istehsalda tətbiqinin geniş-

lənməsi və kənd təsərrüfatında sənaye sahələrinin inkişaf səviyyəsinin yüksəl-

məsi hallarında belə kənd təsərrüfatında təbii amillər kifayət qədər hakim mövqe 

tutmaqdadır. Təbii amillər kənd təsərrüfatında istehsalın diversifikasiyasını 

şərtləndirməklə məhsul istehsalının həcminə və kənd təsərrüfatında çalışan 

əmtəə istehsalçılarının gəlirlərinin səviyyəsinə təsirsiz ötüşmür. 

Bu baxımdan kənd təsərrüfatı istehsalının diversifikasiyasını şərtləndirən 

amilləri ümumi şəkildə aşağıdakı kimi qiymətləndirmək mümkündür: 

 bioloji və iqtisadi proseslərin qarşılıqlı əlaqəyə malik olması həm bitkiçilik, 

həm də heyvandarlıqda təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə obyektiv surətdə təsir 

göstərmək imkanlarını şərtləndirir; 
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 çoxsaylı amillər və onların spesifikliyi kənd təsərrüfatı istehsalının nəticələ-

rinə əhəmiyyətli təsir göstərməklə istehsal potensialının elementlərindən səmə-

rəli istifadə edilməsini özündə birləşdirir; 

 təbii-iqlim amillərinın mövcudluğu kənd təsərrüfatı istehsalının yerləşmə-

sində və ixtisaslaşmasında həlledici təsirə malikdir; 

 iş müddəti ilə istehsal dövrü arasındakı əlaqənin fərqli xarakter daşıması 

istehsalda mövsümlük amilinin üstünlük təşkil etməsinə gətirib çıxarır; 

 kənd təsərrüfatında bioloji amillər mühüm rol oynamaqla heyvandarlıqda 

canlı orqanizmlər, istehsalın hərəkətverici qüvvəsi kimi çıxış edir. 

Göründüyü kimi təbii amillər - iqlim, torpağın münbitliyi, relyef və s. kənd 

təsərrüfatında sistem formalaşdıran amillər kimi çıxış edir. Həmin amillər kifa-

yət qədər aşağı dinamikliyə malikdir, istehsal və satış prosesində risklərin yaran-

masını şərtləndirən əsas amillərdən biri kimi çıxış edir, onların müxtəlifliyi və 

istifadə dərəcəsi kənd təsərrüfatı istehsalında, bütövlükdə aqrar-sənaye sferasın-

da struktur dəyişikliklərinin əsasını təşkil edir. Kənd təsərrüfatının inkişafına tə-

bii-iqlim şəraitinin təsiri bölgələr və sahələr üçün fərqli xarakter daşıyır. Qeyd 

etmək lazımdır ki, təbii, iqtisadi və sosial amillərin kifayət qədər diferensial 

xarakter daşıması diversifikasiyanın sahə strukturuna təsirini şərtləndirir. Kənd 

təsərrüfatı istehsalının diversifikasiyasının elmi cəhətdən əsaslandırılması xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdəndir və bu, nəticə etibarilə təbii amillərin təsiri 

fonunda dəyişən iqtisadi amillərə kifayət qədər dinamik reaksiya göstərilməsini 

şərtləndirir. 

Ümumiyyətlə, təbii amillərin təsiri ilə istehsalın strukturunda köklü dəyi-

şikliklər baş verir. Bu, öz növbəsində əsas növ kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalı üzrə ixtisaslaşdırılmış bölgələrin formalaşdırılmasına gətirib çıxarır. 

Konkret təbii şərait daxilində kənd təsərrüfatı istehsalının diversifikasiyasının 

dərinləşməsi, yüksək rentabelli fəaliyyət göstərən sahələrin və təsərrüfatların 

inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. 

Göstərilənləri ümumiləşdirərək aqrar sahədə istehsal diversifikasiyasının 

səmərəli nəticələrə gətirib çıxara biləcək aşağıdakı istiqamətlərini qeyd etmək 

olar: 

 diversifikasiya strategiyasının formalaşması aqrar sahə müəssisələrinə isteh-

sal prosesinə başlamazdan əvvəl iqtisadi cəhətdən daha səmərəli sahələri müəy-

yənləşdirməyə imkan verir; 

 diversifikasiya strategiyası bazar konyunkturunda baş verən dəyişikliklərə 

çevik reaksaiya imkanlarını artırmaqla bazar haqqında məlumatların – tələb və 

təklifin, rəqabət mühitinin, qiymətlərin səviyyəsinin, alıcılıq qabiliyyətinin, is-

tehlakçıların zövqünün və s. toplanması və sistemləşdirilməsinə əlverişli şərait 

yaradır; 

 diversifikasiya prosesi ənənəvi istehsal sahələri ilə yanaşı kənd təsərrüfatı 

istehsalçılarına bazarın tələbinə uyğun yeni növ məhsul istehsalı ilə məşğul olma 

vərdiş və bacarığının formalaşmasına şərait yaradır. Bu öz növbəsində istehsalın 

təşkili və idarə edilməsi məsələlərinə də yeni yanaşma intellektinin inkişafını 

şərtləndirir; 

 iqtisadi cəhətdən daha üstün istehsal sahələrini müəyyənləşdirməyə imkan 

verən diversifikasiya prosesi istehsal və satışın nəticələri ilə bağlı riskləri 
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əvvəlcədən “sığortalamaqla” müəssisələrin maliyyə dayanıqlığının təminatçısı 

qismində çıxış etmiş olur; 

 diversifikasiya prosesi rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalı baxımından 

innovasiyaların istehsala cəlb edilməsinin stimullaşdırıcı amilinə çevrilir; 

 diversifikasiya istehsalla bazar, istehsalçılarla istehlakçılar, tələblə təklif 

arasında əlaqəni tənzimləyən mühüm bir strategiya kimi kənd təsərrüfatı 

müəssisələrinin iqtisadi inkişafının təkanverici mexanizmi rolunu oynaya bilir. 
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РЕЗЮМЕ 

ДИЛСУЗ ГАСЫМОВ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ РАЗВЕТВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ  В  РАЗВИТИИ  

НЕ  НЕФТЯНОГО СЕКТОРА  КАК  ИННОВАЦИОННЫЙ  ФАКТОР 

В статье нашли свое отражение новые подходы теории в направлении 

разветвления экономики в развитии не нефтяного сектора. Так, теории по 

диверсификации продукции и производства аграрной отрасли в развитии не нефтяного 

сектора в большинстве стран мира  начали  находить  свое место в условиях изменений 

различного направления. С этой точки зрения, хотя в основном исследования 

диверсификации проводились иностранными и русскими учеными, Азербайджанские 

учёные также проводили исследования по оценке диверсификации экспорта и стратегии 

диверсификации предприятия. Поэтому проведение исследований требует новых 

подходов при определении основных направлений и видов диверсификации.  

Ключевые слова: не нефтяной сектор, аграрная отрасль, стратегия 

диверсификации, инновация, совершенствование структуры производства 

 

SUMMARY 

DILSUZ GASIMOV 

THE DIVERSIFICATION OF ECONOMY IN THE DEVELOPMENT NON-OIL 

SECTOR IN THE GLOBALIZATION PROCESSES   AS INNOVATION FACTOR 

The new approach to the theories of the diversification of economy in the development 

of non-oil sector was reviewed in this article. Thus, the theories on of agrarian sectors’ product 

diversification was occupied in many world countries within different challenges. In this regard, 

besides of foreign scholars the Azerbaijanis investigators also did researches in the 

diversification of export and the strategy of diversification of firms. Thus the clarification of 

main direction and types of diversification demands new approach to the research.  

 Key words:  non-oil sector, agrarian sector, the strategy of diversification, innovation, 

the improving of  production structure 
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TRANSMİLLİLƏŞMƏ PROSESLƏRİNİN AZƏRBAYCANIN XARİCİ TİCARƏTİNƏ 

TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 
Məqalədə Azərbaycanın ixrac siyasətinin təkmilləşdirilməsi və qlobal transmilliləşmə 

proseslərinə qoşulma problemləri, onlardan istifadənin cəlbediciliyi və sosial-iqtisadi 

səmərəliliyi problemləri nəzərdən keçirilmiş, birbaşa xarici investisiyaların cəlb edilməsi üzrə 

siyasətin həyata keçirilməsi vacibliyi əsaslandırılmış, beynəlxalq kapital bazarının qanunlarına 

söykənərək investisiya layihələrinin gəlirliyinin artırılması yolu ilə investisiya cəlbediciliyi 

səviyyəsinin yüksəldilməsi yolları təhlil edilmişdir. Elmi məqalədə xarici investisiyaların iqtisadi 

artımla əlaqəsi araşdırılmış, onlardan istifadənin sosial-iqtisadi səmərəliliyinin artırılmasının 

əsas meyarları göstərilmişdir. Həmçinin məqalədə xarici investisiyaların dinamikasının təhlili 

əsasında trendlər qurulmuş, onların xətti tənlikləri müəyyənləşdirilmiş, sənayenin inkişafı və 

idxalı əvəzetmə siyasətinin həyata keçirilməsində xarici sərmayələrdən səmərəli istifadəyə 

ehtiyac nəzərdən keçirilmişdir. 

Açar sözlər: transmilliləşmə prosesi, ixrac siyasəti, xarici investisiyalar, iqtisadi artım, 

sosial-iqtisadi səmərə 

 
Transmilliləşmənin xarici ticarətə, xüsusilə ixraca təsirinin müəyyənləşdi-

rilməsi iqtisadi-riyazi modellər və hesablamalar əsasında aparılır. Başqa sözlə 

desək, dövlət analitik təhlil metodları ilə hesablanmış sistemli məlumatlara ma-

lik olmadan metod və üsulların yerində və zamanında tətbiqini həyata keçirə bil-

məz. 

Transmilliləşmənin ixraca təsirinin müəyyənləşdirilməsi prosesinin mərhə-

lələrə bölünməsi məqsədəuyğun olub məsələnin mahiyyətini anlamağa kömək 

edir. Bütün ölkələr iqtisadi diplomatik fəaliyyət zamanı ilkin mərhələ olaraq 

araşdırma və kəşfiyyat dövründən başlayırlar. Göstərilən prinsipi başa düşmək 

üçün məsələni differensasiya etmək lazımdır. Yəni ölkə ilk olaraq fəaliyyət müs-

təvisinin (ölkənin və ya regionun) imkanlarını öyrənir və həmin imkanları hesab-

lı şəkildə təhlil edir. Belə bir yanaşmanı nəzərə alaraq biz ölkəmizin əsas ticarət 

tərəfdaşlarını nəzərə alaraq təhlilin yeni yanaşma əsasında aparılmasını məqalə-

mizdə təqdim edirik. 

Diaqram 1-də göstərilən təsvir əsasında ölkəmizin xarici ticarət dövriyyə-

sinin nisbi artımını müşahidə etmək olar. Belə ki, 2006-ci ilin sonunda və 2010-

ci ilin əvvəlində dünya iqtisadi resessiyanın başlanmasına baxmayaraq çox 

respublikamızda önəmli bir artım müşahidə olunmuşdur.  
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Diaqram 1. Xarici ticarət proqnoz 
 

 
 

Fikrimizcə, bu situasiyanı belə izah etmək olar: dünya iqtisadi böhranı 

zamanı əksər Qərbi Avropa ölkələrində daxili istehsalın artımını nəzərdə tutan 

antiböhran paketinin qəbul olunması nəticəsində Avropa İttifaqına yeni qəbul 

olunmuş Mərkəzi Şərqi Avropa ölkələrinə istehsal yönümlü sərmayə qoyuluşu 

siyasətinin həyata keçirilməsi enerji resurslarına olan tələbin artmasına səbəb ol-

du. Məhz bu baxımdan Avropaya enerji resurslarının nəqli ilə bağlı magistral 

xətlərin  şaxələndirilməsi və bu istiqamətdə layihələrin reallaşdırılması 

məsələləri zərurətə çevrildi. Bu da onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın 

geoiqtisadi üstünlükləri artır və təbii ki iqtisadi diplomatiyanın şərtləri daha da 

mürəkkəbləşir. Nəticə etibarilə, enerji resurslarına malik olma üstülüyündən 

istifadə edən Azərbaycanın öz valyuta gəlirlərini artıraraq investor rolunda çıxış 

etməsi iqtisadi diplomatiya hədəflərinin genişlənməsinə müsbət təsir etmişdir. 

Bu da iqtisadi maraqlarla yanaşı, siyasi dividentlərin əldə edilməsi imkanlarını 

artırır (5). 

Diaqram 2-də öz əksini tapan xarici ticarətin əsas göstəricilərinin trend 

analizi əsasında qeyd etmək olar ki, ixrac trendi xarici ticarətin dinamikasının 

əyrisini ifadə edir. Bu bizə onu deməyə əsas verir ki, son 20 ildə milli iqtisadiy-

yat ixrac hesabına inkişaf edir, yəni idxalın artımı faktiki olaraq iqtisadiyyatın 

durumunun pisləşməsini bildirmir. Hər şey effektiv mal strukturuna əsaslanır. 

İdxal trendinin analizinin göstərdiyi kimi ixracla müqayisədə dinamika dəyişik-

liklərsiz qalmışdır. Fikrimizcə, ixracda yaranmış vəziyyət idxalın strukturuna 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir etməli idi, yəni, daxili istehsalı artıraraq yüksək tex-

nologiyalı avadanlıqla və ilkin emal məhsulları ilə əmtəə idxalını zənginləş-

dirmək mümkün olardı (2). 
 

                         Diaqram 2. Xarici ticarətin göstəricilərin proqnoz nəticələri 
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Diaqram 3-dən göründüyü kimi, 2009-2012-ci illər ərzində idxal trendi 

ixraca analoji olaraq eyni konfiqurasiyanı təsvir edir, hansı ki, bu da ölkədə 

idxalı əvəz edən məhsulun payının yüksəldiyini göstərir. “Tendensiya” 

funksiyasından istifadə edərək "EXSEL" proqramı əsasında tərəfimizdən 1992-

2025-ci il ərzində xarici ticarətin və onun əsas göstəricilərinin dinamikasının 

ekstrapolyasiyası metoduna əsaslanan birbaşa xarici investisiyaların təxmini 

proqnoz hesablamaları həyata keçirilmişdir. 

 

                                         Diaqram 3. Birbaşa xarici investisiyaların proqnozu 

 
 

Beləliklə, əgər xarici iqtisadi siyasətdə hər hansı dəyişikliklər olmayacaq-

sa, onda diaqramdakı təsvirə əsasən qeyd edə bilərik ki, yaxınlaşmaların 87% 

əmsalı zamanı xarici ticarətin illik həcmi, yəni ixracın sabit mal strukturu vaxtı 

orta hesabla 2 milyard dollara yüksələcəkdir. Xətti funksiyanın analizi və ixrac 

proqnozunun tənlikləri onu göstərir ki, yaxınlaşmanın əmsalı zamanı olan mal 

strukturu vaxtı 83% illik artma 1,5 milyard dollar daxil olacaqdır. İdxala gəlincə, 

o yaxınlaşmanın əmsalı 1 milyard dollarda illik artım vaxtı sıra 95% təşkil edir, 

yəni ixracın mal strukturu yanında idxalın mal strukturu dəyişikliklərsiz qalma-

yacaqdır. Eyni zamanda, ölkənin daxili bazarında öz mövqelərini möhkəm tuta-

caqdır. Belə nəticə bizə saldo üzrə analoji göstəriciləri təhlil etməyə imkan verir. 

Tərəfimizdən aparılan tədqiqatlar göstərir ki, xarici ticarət göstəricilərinə 

əsasən geoekonomik vəziyyətin təhlilində Birbaşa Xarici İnvestisiyaları (BXİ) 

cəlb etməklə vəziyyətə baxmaq məqsədəuyğundur (4). BXİ-ların təhlili üçün biz, 

həmçinin 2025-ci ilin proqnoz göstəricilərinə əsasən trend hazırlamışıq. Bu dəfə 

tərəfimizdən xətti və polinominal bərabərləşdirmə işlənib hazırlanmışdır. İki ha-

disədə kifayət qədər yüksək yaxınlaşma əmsalı (98%) müşahidə olunmuşdur. 

Xətti bərabərliyə əsasən müəyyən edilir ki, indiki vəziyyətin dəyişməzliyi və 

təxmini axın xətt tənliyi üzrə BXİ-lər 606,1 milyon dollar təşkil edəcəkdir. Onda 

vəziyyətdən asılı olaraq polinominal tənliyin həllinə əsasən bu rəqəm 37,6 

milyon dollardan 65 milyon dollara qədər dəyişiləcəkdir. Proqnozlaşdırılan gös-

təricilərə görə, 2012-ci illə müqayisədə BXİ-lərin həcmi təxminən 65% 

yüksələcəkdir. Bizim fikrimizcə, belə artımı yüksək hesab etmək çətindir. 

Keçirilmiş tədqiqatlar ticarətin arasında sıx əlaqəni aşkar edir və BXİ-lər onu 

göstərir ki, BXİ-lərin ticarətə təsiri istehsal əlaqələri ilə və yayılmanın effektləri 

ilə şərtlənir. Başqa sözlə desək, BXİ-lərin bilavasitə xarici ticarətin dinamikasına 
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təsiri nəticəsində məhsul satışının yeni kanalları yaradılır, müxtəlif ölkələrin 

istehsalçılarının arasında əməliyyat, istehsal və transaksion xərcləri azalır.  

Bizim tədqiqatımızın məqsədi hər iki geoekonomik vəziyyətin bir-birindən 

asılı olmasını vurğulamaqdır. Qoyulan məqsədin yerinə yetriliməsi üçün 

çoxsaylı tənəzzül modeli qurulmuşdur. Birinci halda əgər xarici ticarət 

yekunlaşdırıcı, BXİ-lər isə dəyişkən göstəricidirsə, göstərilən əlavə proqram 1-

də riyazi yazı onu göstərir ki, hər iki hadisədə xarici ticarətin dinamikasının 

dəyişikliyi BXİ-lərin dinamikasının dəyişikliyinə təsir edəcək və əksinə. Qeyd 

etmək lazımdır ki, çoxsaylı tənəzzül modelinin qurulması 1995-2025-ci illər 

üzrə alınmış proqnoz göstəricilər üçün həyata keçirilmişdir. Eyni zaman biz 

tənəzzülün çoxistiqamətli tənliklərini əldə etmişik. Xarici ticarətin nəticəvi 

göstəricisinin bu cür reqressiya tənliyi alınır: 

Y = -24.69 + 3.72X; (1) 

Y = 13.86 + 0.24Xı; (2) 

Başqa sözlə desək, mənfi tendensiya hətta xarici ticarətin yüksək dinami-

kasında bu göstəricilərin yüksək korrelyasiyası vaxtı BXİ-lərə təsir etməyəcək. 

Belə iddia bizə xarici investisiya siyasətinin effektivliyini yüksəltməyi tələb edir. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, bir çox ölkələr idxalçı olaraq investor rolunda çıxış 

etmirlər. Həmçinin Azərbaycan da bir çox ölkələrə öz məhsulunu ixrac etməsinə 

baxmayaraq təəssüf ki, bu ölkələrə investisiya qoyuluşu həyata keçirmir. Başqa 

reqression tənliyin analizi xarici ticarətin müsbət tendensiyasını göstərir, yəni 

xarici ticarətin yaranmış dinamikası və istiqamətləri investisiyanın həcmlərini 

dəyişdirməyə imkan verir (7). 

İnkişaf etmiş ölkələrin ixrac siyasətinin müvəffəqiyyətli genişlənməsi 

təcrübəsi göstərir ki, aktiv investisiyalaşdırma idxal həcminin 50 faizdən çoxunu 

təşkil edərək və ixracın artımına təsir edərək bir çox yeni kompaniyaların xarici 

bazara çıxışı ilə müşayiət olunur. Buna görə də xarici iqtisadi strukturun 

təkmilləşdirilməsinin əsas şərtlərindən biri xarici kapitallı müəssisələrin yetərli 

miqdarda yaradılmasıdır. 

                                              Diaqram 4. Türkiyə ilə idxal trendi 
 

 
 

Azərbaycanın geoekonomik cəlbediciliyinin təhlili üçün tərəfimizdən bir 

necə xarici ölkənin xarici ticarət göstəricilərinin təhlili aparılmışdır. Əsas strateji 

tərəfdaşımız Türkiyə ilə xarici ticarət əlaqələrinin təhlili göstərir ki, idxal sabit 
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deyil, çünki yaxınlaşma əmsalı 1-dən aşağı olmuşdur. (diaqram 4) Bu cür vəziy-

yət çoxsaylı amillərlə şərtlənmişdir. Diaqram 4-dən göründüyü kimi, 2009-cu 

ildən başlayaraq idxal azalmış, 2010-cu ildə ən aşağı nöqtəyə çatmış, yalnız 

2012-ci ildə sıçrayışlar baş vermişdir. 

İxraca gəlincə, Türkiyə Azərbaycanla müqayisədə daha davamlı ixrac 

trendini nümayiş etdirmişdir, yəqin bu onunla bağlı olmuşdur ki, ixrac edilən 

mallar qrupunda əsasən enerji resurslarları üstünlük təşkil etmişdir. (diaqram 5) 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyəylə ticarətdə sahələrarası ticarət prob-

lemi mövcuddur. 

                                                       Diaqram 5. Türkiyə ilə ixrac trendi 
 

 
 

Qeyd edək ki, Cənubi Qafqaza öz geosiyasi və geoiqtisadi maraqları 

çərçivəsində baxan ABŞ-ın xarici iqtisadi göstəricilərin təhlili göstərir ki, idxal 

təxminən illik artımın təqribən 23 milyon dollar olmasına rəqmən aşağı sabitliyə 

(yaxınlaşmanın əmsalı - 54%) malikdir. (diaqram 6) 

                                                        Diaqram 6. ABŞ-la idxal trendi 

 
 

İxracın illik artımının 12,3 milyon dollar olmasına rəğmən sıfır sabitliyi 

göstərir. Ölkəmizin geoiqtisadi cəlbediciliyinin təhlilinə belə yanaşma göstərir 

ki, ABŞ əsasən geosiyasi strategiyanı həyata keçirir, yəni siyasi mexanizmlərdən 

istifadə edir və bir ticarət tərəfdaşı olan ölkə kimi Azərbaycanla az maraqlanır. 

(diaqram 7) 
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                                                         Diaqramm 7. ABŞ-la ixrac trendi 
 

 
 

Eyni vəziyyət Avropa Birliyi ölkələri ilə xarici ticarətin təhlili zamanı da 

ortaya çıxır. Belə ki, ixracın aşağı sabitliyi şəraitində (yaxınlaşmanın əmsalı - 

45,8%) illik artım təxminən 76 milyon dollar təşkil edir. (diaqram 8) 
 

Diaqram 8. Aİ ölkələrilə ixrac trendi 

 
 

İdxalın təhlili onun ixrac ilə müqayisədə daha yüksək sabitliyini göstərir, 

lakin illik artım 11,7 milyon dollar olmaqla çox kiçikdir. Belə vəziyyətin 

yaranması Cənubi Qafqaz ölkələri ilə bağlı Avropa Birliyinin ümumi iqtisadi 

siyasətindəki çoxsaylı amillərlə bağlı olmasıdır və ayrıca bir tədqiqat mövzusunu 

təşkil edir. Amma onu da qeyd etmək lazım gəlir ki, ABŞ kimi Avropa Birliyi də 

Azərbaycan ilə iqtisadi deyil, geosiyasi münasibətlər rakursunda maraqlıdırlar. 

(diaqram 9) 

Diaqram 9. Aİ ölkələrilə idxal trendi 
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Yaponiya ABŞ-dan və Qərbi Avropadan sonra dünyanın siyasi və iqtisadi 

inkişafında başlıca güc mərkəzlərindən biridir. Analoji təhlil göstərir ki, 

Yaponiyanın Azərbaycanla bağlı xarici ticarət siyasəti ABŞ-ın siyasəti ilə 

bənzərdir, çünki, eyni xüsusiyyətlərə malikdir. Yaponiya da, bizim ölkəmizin 

enerji resurslarlarında maraqlıdır və Cənubi Qafqazla, xüsusilə Azərbaycanla 

bağlı ABŞ-ın siyasətini praktik olaraq dəstəkləyir və onun yolu ilə gedir. Eyni 

zamanda təqdim edilən trendlər onu da göstərir, idxal ixracla müqayisədə daha 

sabit və möhkəmdir, yəni Yaponiya əslində bizdən aldığı məhsulla müqayisədə 

bizə daha çox satır. İdxalın əmtəə-mal strukturu göstərir ki, idxal edilən məh-

sulun əksəriyyəti avadanlıqdır və müvafiq olaraq istehsal infrastrukturunun 

modernləşdirilməsində istifadə edilir. (diaqram 10) 
 

Diaqram 10. Yaponiya ilə idxal trendi 
 

 
 

İxraca gəlincə onu qeyd etmək lazımdır ki, Yaponiyanı səmərəli ticarət 

partnyoru adlandırmaq çətindir, çünki, ixracın tendensiyası azalmaya doğru 

gedir. (diaqram 11) 

Diaqram 11. Yaponiya ilə ixrac trendi 
 

 
 

Prinsip etibarilə onu qeyd etmək lazımdır ki, amerika, avropa və yapon 

şirkətlərinin əksəriyyətinin bizim ölkəmiz üçün nəzərdə tutulmuş malları bu gün 

“Yeni Sənaye Ölkələri” (NİS) adlandırılan ölkələrdə istehsal edilir. Əslində 
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liderlik edən transmilli korporasiyalar (TNK) malları məhz bu ölkələrdə istehsal 

edilir və ixrac edilir.  

ABŞ, Yaponiya və Avropa Birliyi ölkələri ilə xarici ticarət əlaqələrinə 

nəzər yetirdikdə, bu ölkələrin bizim məhsullarımıza olan tələbatalarının getdikcə 

artdığını müşahidə edirik. İdxalın təhlili ən yüksək nəticələri göstərir, belə ki, 

yaxınlaşmanın əmsalı Yaponiya, ABŞ və Avropa Birliyi ölkələri ilə müqayisədə 

bir qədər yaxşı nəticə ortaya çıxarır. Halbuki idxalın illik artımı demək olar ki, 

100 milyon dollar təşkil edir. Prinsip etibarilə belə vəziyyəti onunla izah etmək 

olar ki, bu dövlətlərin mallarına yüksək və eyni zamanda qeyri-sabit tələbat 

mövcuddur. Bizim fikrimizcə belə vəziyyətdə bu ölkələrə olan marağı yüksəlt-

mək lazımdır. Çünki onlar dünya iqtisadiyyatında öz mövqelərini yaxşılaşdırmaq 

üçün real imkanlara malikdirlər. Bundan başqa, ABŞ və Yaponiyanın siyasəti bu 

ölkələrə münasibətdə çox ciddi niyyətlərə malikdir. Belə ki, həmim ölkələr 

onların resipiyentidir. Başqa sözlə desək, bu ölkələrlə aktiv siyasətin aparılması 

son nəticədə ABŞ-ın, Yaponiyanın və Avropa Birliyi ölkələrinin münasibətlərinə 

də öz təsirini göstərəcəkdir (6). 

Bundan başqa, aparılmış tədqiqatlar əsasında belə nəticə çıxartmaq olar ki, 

2000-2012-ci illər ərzində ticarət axınlarında baş verən dəyişikliklər əsasən sahə-

lərarası xarakter daşımışdır. Buradan belə qənaətə gəlmək olar ki, transformasiya 

dəyişiklikləri ilə bağlı olan struktur dəyişikliklər və resursların daha sonrakı 

yerdəyişmələri sahələr daxilində olmayıb, əsasən sahələr arasında baş vermişdir 

və potensial yüksək xərcləri əvvəlcədən müəyyən edir. Həmçinin qeyd etmək 

lazımdır ki, bizim ölkəmiz regional və qlobal səviyyədə inteqrasiya proses-

lərindən, konkret olaraq Ümumdünya Ticarət Təşkilatına (ÜTT) daxil olmaqdan 

irəli gələn struktur dəyişikliklərini həyata keçirmək zərurəti ilə üzləşmişdir. 

Müasir dövrdə Azərbaycan üçün xarici investisiya strategiyasının işlənib 

hazırlanmasının əhəmiyyəti Azərbaycanın bugünkü inkişaf səviyyəsi və ölkədə 

neft gəlirləri ilə formalaşdırılmış sərmayə yığımı Azərbaycanın potensial 

sərmayədar ölkə olaraq mövqeyini xeyli gücləndirir. Belə ki, 1994-cü ildən 

etibarən ölkədə formalaşdırılan cəlbedici investisiya imkanları, şəffaf biznes 

mühiti və xarici sərmayədarların fəaliyyəti üçün yaradılmış investisiya mühiti 

Azərbaycanın 2003-cü ildən etibarən ciddi investisiya cəlb edən ölkəyə 

çevrilməsinə səbəb olmuşdur. 2006-cı ildən etibarən “Əsrin müqaviləsi”nin tam 

gücü ilə işə düşməsi nəticəsində ölkə iqtisadiyyatına maraq daha da artmış və 

Azərbaycan dünyanın bir çox nüfuzlu iqtisadi tədqiqat mərkəzlərinin hesabat-

larında Qafqaz regionunda xarici investisiyalar üçün cəlbedici coğrafi mərkəz 

kimi səciyyələndirilməyə başlamışdır. Bu fikri statistik rəqəmlərlə dəstəkləsək 

2003-cü ildə ölkə iqtisadiyyatına yönəldilmiş investisiyaların həcmi 4,3 mlrd. 

ABŞ dolları olduğu halda, 2011-ci ildə bu rəqəm 21,7 mlrd. ABŞ dolları olmuş-

dur (3). 

Göründüyü kimi, 2003-2011-ci illər ərzində ölkəyə cəlb olunan xarici 

investisiya həcmində rəqəmlərlə ifadə olunan bu artış ölkədə kifayət qədər iri 

həcmli sərmaye yığımı formalaşdırmışdır ki, bu da Azərbaycanın artıq 

investisiya cəlb edən ölkədən xaricə investiya qoyan sərmayədar ölkə statusu 

qazanması üçün böyük perspektiv yaratmışdır. (diaqram 12-a,b,c,d) 
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Diaqram 12-a, b, c, d 

Bütün mənbələr üzrə investisiya qoyuluşları (xarici investisiyalar nəzərə 

alınmaqla): 

 
 

 
 

Bütün qeyd olunanları nəzərə aldıqda, əminliklə deyə bilərik ki, regionun 

potensial xarici sərmayədarı olaraq Azərbaycan üçün xaricə investisiya qoyuluş-

ları siyasətinin təhlil olunması, bu sahədə dünyada mövcud olan təcrübələrin 

öyrənilməsi və bu sahədə mövcud olan ən uğurlu təcrübələrin Azərbaycan 

reallığına uyğunlaşdırılması və səmərəli şəkildə tətbiqi müasir dövrdə ölkə üçün 

həyati əhəmiyyət kəsb edir. 
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Azərbaycan üçün xarici investisiya qoyuluşlarının əhəmiyyətini müəyyən-

ləşdirmək üçün ilk öncə beynəlxalq kapital ixracının dünya iqtisadiyyatında və 

ölkənin iqtisadi inkişafında rolunu göstərmək faydalı olacaqdır. Kapitalın 

beynəlxalq hərəkəti beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin forması olaraq beynəl-

xalq ticarət və işçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyasından çox sonralar ortaya 

çıxmasına baxmayaraq günümüzdə sərmayənin beynəlxalq hərəkəti və ölkədən 

kapital ixracı dünya iqtisadiyyatı və beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin əsas 

iqtisadi fəaliyyətlərindən biridir (1). 

Belə ki, beynəlxalq investisiyalar beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin ən 

yeni obyektlərindən biri hesab olunmasına baxmayaraq xaricə sərmayə qoyu-

luşları XXI əsr dünya iqtisadiyyatını xarakterizə edən qloballaşma və beynəlxalq 

inteqrasiya proseslərinin müasir inkişaf səviyyəsinə çatmasında mühüm rol 

oynamış kateqoriyalardandır. Beynəlxalq investisiyalar qloballaşma və beynəl-

xalq inteqrasiyanın nəticəsi olaraq ortaya çıxan və müasir dünya iqtisadiyyatını 

xarakterizə edən əsas proseslər hesab olunan beynəlmiləl istehsalın təşkili olun-

ması və qlobal istehsal zəncirinin səmərəli fəaliyyət göstərməsini təmin etmək 

üçün əvəzsiz vasitə hesab olunur (8). 

Fikrimizcə, ötən illər ərzində ölkədə formalaşdırılmış sərmayə yığımı 

potensialının tam, səmərəli və doğru istifadəsi beynəlxalq iqtisadi sistemə fəal 

inteqrasiya olunan və regional iqtisadi güc olaraq dünya iqtisadiyyatında artıq 

müəyyən mövqeyə sahib olan Azərbaycan üçün beynəlxalq kapital hərəkətinin 

yuxarıda qeyd olunmuş üstünlüklərindən istifadə etmək üçün zəmin yaradaraq 

ölkənin makroiqtisadi göstəricilərinin yüksəldilməsinə, tədiyyə balansı və 

ümummilli məhsul strukturunda əsas gəlir gətirən fəaliyyət sahələrinin məqsəd-

yönlü istifadəsinin təmin olunmasına, habelə ölkə üçün strateji əhəmiyyət 

daşıyan iqtisadi fəaliyyət sahələrinin inkişaf etdirilməsinə təkan verə bilər. Son 

illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün aktual əhəmiyyət daşıyan iqtisadiyyatın 

diversifikasiyası məsələsi də xaricə investisiya qoyuluşları siyasətinin tədqiq 

olunması mövzusunun əhəmiyyətini son dərəcə artırır. 

Bu gün Azərbaycanın müasir iqtisadi inkişaf mərhələsində bu dövrədək 

əldə olunmuş nailiyyətlərin, ölkəyə gəlmiş neft gəlirlərinin səmərəli istifadə 

olunmasına, gələcək uğurlar üçün zəmin yaradılmasına, sosial-iqtisadi tərəqqi 

üçün məqsədə müvafiq xüsusi inkişaf strategiyalarının, proqramlarının işlənib 

hazırlanmasına və bu proqramların optimal şəkildə reallaşdırılmasına, həmçinin, 

bu istiqamətdə doğru tərəfdaşlarla işləyərək düzgün strategiyaların seçilməsinə, 

eyni zamanda ölkələrarası siyasi-iqtisadi münasibətlər balansının qorunub 

saxlanmasına ehtiyac vardır. 
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РЕЗЮМЕ 

ДЖЕЙХУН  МАХМУДОВ, ЯВАР ГАДЖИЕВ 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССОВ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ НА 

ВНЕШНЮЮ ТОРГОВЛЮ АЗЕРБАЙДЖАНА 

В статье рассмотрены проблемы усовершенствования политики экспорта Азербай-

джана и присоединения к процессам глобальной транснационализации, их прив-

лекательности использования  и социально-экономической эффективности, обоснована 

необходимость претворения в жизнь политики по привлечению прямых зарубежных 

инвестиций, проанализированы пути по повышению уровней привлекательности 

инвестиций путем увеличения доходности инвестиционных проектов на основе законов 

рынка капитала. В научной статье исследованы отношения международных инвестиций с 

экономическом ростом, показаны основные факторы повышения их уровня социально-

экономической эффективности использования. А также в статье на основе анализа 

динамики международных инвестиций были построены тренды, выявлен их линейные 

уравнения, рассмотрена необходимость эффективного использования зарубежных 

капиталовложений при претворении в жизнь развития промышленности и политики 

обмена экспорта.  

Ключевые слова: процессы транснационализации, политика экспорта, между-

народные инвестиции, экономический рост, социально-экономическая эффективность 

  

SUMMARY 

CEYHUN MAHMUDOV, YAVAR HACIYEV 

EVALUATION THE PROCESS OF TRANSNATIONALIZATION  IN  

AZERBAIJAN FOREIGN TRADE 

The article addresses the problems of improving Azerbaijan's export policy and joining 

the global transnational processes, its attractiveness and socio-economic efficiency, the 

importance of implementing a policy to attract foreign direct investment, ways of increasing 

investment attractiveness by increasing the profitability of investment projects based on 

international capital market laws have been analyzed. The scientific article investigated the 

relationship of foreign investment with economic growth, and outlined the main criteria for 

improving the socio-economic efficiency of their use. The article also analyzes the dynamics of 

foreign investments, sets out their linear equations, and considers the need for the effective use 

of foreign investments in the development of industry and the implementation of import 

substitution policies. 

Key words: transnationalization processes, export policy, foreign investment, economic 

growth, socio-economic benefits 
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TURİZM SFERASINDA DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİ MODELLƏRİ 
 

Turzim sferasının inkişafının planlaşdırılmasında dövlətin üzərinə mühüm vəzifələr düşür. 

Nizamsız inkişafdan qaçmaq üçün dövlət orqanları turizm sferasında effektiv tənzimləmə 

alətlərindən istifadə etməlidir. Məqalədə dünya ölkələri tərəfindən turizm sferasında istifadə 

edilən  dövlət tənzimlənməsi  modelləri, həmçinin bu sahədə Azərbaycanda həyata keçirilən 

dövlət tədbirləri  təhlil edilmişdir. 

Açar sözlər: turizm sferası, dövlət tənzimlənməsi, dövlət tənzimlənməsi modelləri, 
turizm xidmətləri, normativ sənədlər, standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma 

 

Turizm sferasını dinamik inkişaf etdirmək üçün dövlətin dəstəyi və tən-

zimlənməsi  əsas şərtlərdən hesab edilir. Lakin, turizm sektoruna dövlətin həd-

dindən artıq müdaxiləsi və reqlamentləşdirmə sahibkarlıq fəaliyyətinə zərər 

vurur. Bir faktıda qeyd etmək lazımdır ki, dünyanın bir çox ölkələrində turizm 

sektorunun iqtisadi, siyasi, sosial-mədəni əhəmiyyəti çox böyükdür. Buna görə 

də dövlət tənzimlənməsi təsisatlarının formalaşması çətin bir prosesdir. Təcrübə 

göstərir ki, turizm sektorunun idarə edilməsində ideal mexanizm yoxdur. Buna 

baxmayaraq turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsində  bir neçə istiqamətləri qeyd 

etmək olar. Belə ki: 

1. Ölkənin  turizm sektorunun sərt avtoritar formada  idarə edilməsi; 

2. İri nazirlik tərkibində turizm sektoru ilə əlaqəli sahələrin birləşdirilməsi; 

3. Milli turizm orqanı tərəfindən turizm sektorunun yumşaq idarə edilməsi; 

4. Turizm sektoruna  dövlətin laqeyd münasibəti.  

Deməli, turizm sektorunun idarə edilməsində müxtəlif təşkilati sistemlər 

mövcuddur- müstəqil nazirlik, qarışıq nazirlik, hökumətə tabe olan milli orqan. 

Dünyanın bir çox ölkələrində isə turizm sektoru yalnız regional dövlət orqanları 

səviyyəsində idarə olunur. Elə ölkələr də var ki, turizm sektoruna dövlətin təsiri 

yoxdur. İdarəetmənin müxtəlifliyi   ölkələrin sosial-iqtisadi və siyasi xüsusiy-

yətilə, turizmin milli iqtisadiyyatdakı əhəmiyyətilə, bazar sisteminin inkişafı ilə 

və ölkələrdə turizmin həcmilə izah edilir. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, turizm 

sferasının dövlət tənzimlənməsində təqribən dörd model mövcuddur (cəd. 1). 
Cədvəl 1.  

Modellər 
Dünyanın makroregionları üzrə ölkələrin kəmiyyəti Cəmi 

ölkələr Avropa Amerika Asiya Sakit okean  regionu Afrika Yaxın Şərq 

I-ci model (sərbəst turizm 

nazirliyi) 
3 15 7 11 5 41 

II-ci 
model 

Turizimlə maddi sferanın 

sahələrini birləşdirən  

nazirlik  

6 8 6 16 - 36 

78 
Turizimlə qeyri-istehsal  

sferası sahələrini 

birləşdirən nazirlik 

13 3 8 16 2 42 

 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 10.03.2020, qəbul edilib: 30.03.2020 

mailto:hikmet_71@mail.ru
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III-cü 

model 

Çoxşaxəli nazirliyin 

tərkibində milli turizm 

qurumu 

21 5 3 2 1 32 

60 

Hökümətin tərkibində milli 

turizm qurumu 
10 4 9 1 4 28 

IV-cü model (turizm sferasında 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının 

yoxluğu) 

2 - 6 5 1 14 

Cəmi ölkələr 55 35 39 51 13 193 

Turizm sferasında dövlət tənzimlənməsi modellərinin dünyanın makroregionları üzrə 

yayılması  (1, s. 201). 
 

Ölkəyə xarici valyuta axınını artırmaq üçün giriş turizmin dəstəklənməsi, 

turizm sektorunda kiçik və orta biznesin inkişaf etdirilməsində dövlət dəstəyinin 

gücləndirilməsi, müasir turizm infrasturkturunun yaradılmasında xarici 

investorların cəlb edilməsi, turistlərin təhlükəsizliyini təmin edilməsi məqsədilə 

güclü mühafizə sisteminin yaradılması və s. I modelin səciyyəvi xüsusiyyətləri 

hesab edilir. 

Ölkənin iqtisadi və mədəni inkişafında turizm sferasını milli iqtisadiyyatın 

vacib sahəsi kimi qəbul etmək, maddi, qeyri-maddi sferaların  və turizmin 

balanslaşdırılmış inkişafına nail olmaq, mərkəzi və regional turizm təsisatları 

arasında səlahiyyətləri  bölüşdürmək, ölkəni dünya bazarında əlçatan turizm 

istiqaməti kimi reklam etdirmək II modelə xarakterik olan  xüsusiyyətlərdir. 

Turizm sektorunun milli iqtisadiyatda önəmli rolunun olması, dövlətin, 

şəxsi biznesin, mərkəzin, regionların maraqlarının razılaşdırlması, milli turizm 

orqanına nisbətən sərbəstliyin verilməsi, həmçinin  milli turizm orqanı 

tərəfindən inzibati və marketinq tənzimlənməsinin həyata keçirilməsi III 

modelin əsas xüsusiyyətləridir (cəd.2). 
 

Cədvəl 2. 

İnzibati tənzimlənmə Marketinq tənzimlənməsi 

 normativ-hüquqi bazanı hazırlamaq; 

 statistik məlumatları emal etmək;  

 elmi tədqiqat işlərini təşkil etmək.;  

 regionların fəaliyyətini əlaqələndir-

mək; 

 dövlətlərarası səviyyədə beynəxalq 

əməkdaşlığı həyata keçirmək  

 marketinq tədqiqatları; 

 reklam vasitəsilə xaricdə ölkənin 

cəlbedici imicini yaratmaq; 

 beynəlxalq sərgilərdə iştirak etmək; 

 xarici nümayəndəlikləri idarə 

etmək 

İnzibati və marketinq tənzimlənməsi.  

 

IV modeli inkişaf etmiş ölkələrlə yanaşı, zəif iqtisadi inkişafa malik olan ölkə-

lərdə də istifadə edirlər. Mərkəzi turizm orqanının olmaması iki formada izah 

edilir. Belə ki: 

1. Turizm ya regionl səviyyədə, ya da, bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsa-

sında təsərrüfat subyektləri vasitəsilə sərbəst şəkildə inkişaf etdirilir. Belə yanaş-

ma inkişaf etmiş ölkələrə xasdır. Çünki, bu ölkələrdə müxtəlif həcmlərdə və 

ixtisasda özəl turizm müsəssisələri fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda ümumi və 

turizm infrastrukturu yüksək səviyyədədir, turistlərin təhlükəsizliyini təmin et-
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mək üçün güclü sistem yaradılıb, tibb, sığorta, bank xidmətlərinin işlək sistemi 

mövcuddur və s. 

2. Ölkədə turizmin inkişafına lazımi diqqət yetirilmir, iqtisadi inkişaf aşağı 

səviyyədədir, siyasi qeyri-sabitlik mövcuddur və s.. 

1995-ci ildə Ümumdünya Turizm Təşkilatının (UNWTO) himayəsilə 

İspaniyanın Kadis  şəhərində 52 ölkənin iştirakı ilə  beynəxalq turizm forumu 

keçirilmişdir. Forum qərara almışdır ki, turizmin inkişafına nail olmaq üçün  bu 

sahədə mövcud olan problemlərin həllində dövlət köməklik etməlidir (2). Belə 

ki: 

1. Turist rəsmiləşdirmələri nizama salınmalıdır və səyahətlərin təhlükəsizliyi 

yüksəldilməlidir; 

2. Nəqliyyat və kommunikasiya sahələri daxil olmaqla turizm infrastrukturu-

nun inkişafı təmin edilməlidir; 

3. Turizm sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrin rəhbər və işçi heyyəti-

nin  təhsil almasında şərait yaradılmalıdır; 

4. Turist obyektlərində ekoloji normalara əməl olunması təmin edilməlidir. 

5. Turistlərin hüquqları müdafiə olunmalıdır; 

6. Turist firmaları üçün güzəştli vergilər tətbiq edilməlidir; 

7.  Statistik uçotun və nəzarətin obyektiv aparılmasında təkmilləşdirilmiş  

iqtisadi və statistik mexanizimlərdən istifadə edilməlidir;  

8. Milli turizm məhsulunu xarici bazarlarda irəli çəkməlidir. 

Respublikamızda turizm sektoruna cavabdeh olan  mərkəzi icra hakimiy-

yəti orqanı son illərdə bir neçə dəfə yenidən təşkil edilmişdir. Ulu öndər Heydər 

Əliyevin 26 iyul 1994-cü il tarixli fərmanı ilə Gənclər, İdman və Turizm 

Nazirliyi yaradılmışdır. 2006-cı ildə bu nazirliyin strukturundan turizm ayrılaraq 

Mədəniyyət Nazirliyinə birləşdirilmişdir və Azərbaycan Respublikasının Pre-

zidenti İlham Əliyevin fərmanı ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi təsis edil-

mişdir. 20 aprel 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq 

fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin ba-

zasında Mədəniyyət Nazirliyi və Dövlət Turizm Agentliyi yaradılmışdır. Azər-

baycan hökuməti tərəfindən həyata keçirilən islahatlardan aydın olur ki, milli 

turizm sektorunun dövlət tənzimlənməsində III, yəni “avropa” modeli 

seçilmişdir.  

Turizm sferasında dövlət tənzimlənməsinin əsas məqsədləri “Turizm haq-

qında” Azərbaycan Respublikası qanununda öz əksini tapmışdır: 

1. Turistlərin səyahətləri zamanı istirahət, yerdəyişmə azadlığı və digər 

hüquqlarını təmin etmək; 

2.  Ətraf mühiti (təbiəti) qorumaq; 

3. Turistlərin səyahətləri zamanı onların tələbatlarını təmin edən turizmin 

infrastrukturunu inkişaf etdirmək, yeni iş yerləri yaratmaq, dövlətin və 

onun vətəndaşlarının gəlirlərini artırmaq; 

4. Beynəlxalq əlaqələri inkişaf etdirmək, turizm baxış obyektlərini qoruyub 

saxlamaq, təbii, tarixi və mədəni irsdən səmərəli surətdə istifadə etmək (3). 

Turizm məhsulları istehlakçılarının hüquqlarının qorunmasında və turizm 

sferasında mövcud olan müəssisələrin fəaliyyətlərinin tənzimlənməsində stan-

dartlaşdırma və  setrifikatlaşdırma dövlət tənzimlənməsinin əsas alətlərindən 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1_M%C9%99d%C9%99niyy%C9%99t_Nazirliyi
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hesab edilir. “Standartlaşdırma haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununa 

əsasən  standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərə aid edilir 

1. Dövlət standartları, o cümlədən ilkin dövlət standartları; 

2. Bu Qanunla müəyyən olunmuş qaydada tətbiq edilən beynəlxalq və 

regional, dövlətlərarası, eləcə də xarici dövlətlərin standartları; 

3. Texniki şərtlər (4). 

Keyfiyyətsiz, təhlükəli əmtəə və xidmətlərin istehsalçılarına  təsir etmək 

üçün standart səmərəli vasitədir. İstənilən məhsul və xidmətlərə dair standartlar 

minimum  vacib tələbləri təyin edir. Respublikamızda milli standartlar hazır-

lanarkən Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının (İSO) standartları, Avropa 

qanunvericilik komissiyasının və digər beynəlxalq təşkilatların qaydaları, həm-

çinin başqa ölkələrin milli standartları nəzərə alınır. Azərbaycan Respublika-

sında turizm sferasına aid bir sıra standartlar qəbul edilərək tətbiq edilir (cəd.3) 

(5). 
 

Cədvəl 3 

Standartın işarəsi Tətbiq sahəsi 

AZS 079-2013  (ГОСТ Р 50690-94) 

Turist-ekskursiya xidmətləri. 

Turist xidmətləri. Ümumi tələblər 

Bu standart təşkilati-hüquqi formasından və idarəçilik 

mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, turist müəssisələri 

tərəfindən göstərilən turist xidmətlərinin keyfiyyəti üzrə 

məcburi və könüllü tələbləri müəyyən edir.  

AZS 080-2003  (ГОСТ Р 50644-94) 

Turist-ekskursiya xidmətləri. Turistlərin 

və ekskursantların təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsinə dair tələblər 

Bu standart turist xidmətlərinin məcburi 

sertifkatlşdırılması məqsədilə turist və ekskursantların 

həyat və sağlamlığını  təmin edən tələbləri, onlara nəzarət 

metodlarını müəyyən edir.  

AZS 081-2006 

Turist-ekskursiya xidmətləri. 

Mehmanxanaların təsnifatı. 

Bu standart müxtəlif təşkilati-hüquqi formaya malik olan 

mehmanxanaların və digər yerləşdirmə obyektlərin 

təsnifatını müəyyən edir. 

AZS 087-2003   

Xidmətlərin standartlaşdırılması. Əsas 

müddəalar 

Bu standart xidmət sahəsindəki standartlaşdırmanın əsas 

müddəalarını müəyyən edir.   

AZS 266-2007 

Turist-ekskursiya xidmətləri. Rekreasiya 

turizmi. Çimərliklərin təsnifatı 

Bu standart müxtəlif təşkilati-hüquqi formaya malik 

çimərliklərin  təsnifatını müəyyən edir. 

AZS 294-2008 

Turist-ekskursiya xidmətləri. 

Mehmanxana və mehmanxana tipli 

obyektlərdə ictimai iaşə müəssisələrinin 

təsnifatı 

Bu standart mehmanxana və mehmanxana tipli 

obyektlərdə ictimai iaşə müəssisələrinin təsnifatını və bu 

müəssisələrə olan əsas tələbləri müəyyənləşdirir. 

AZS 369-2009 

Turist-ekskursiya xidmətləri. Yerləşdirmə 

vasitələri, Ümumi tələblər 

Bu standart turistlərin yaşaması üçün mehmanxana və 

mehmanxana tipli obyektlərə şamil edilir 

AZS 370-2009 

Turist-ekskursiya xidmətləri. Turist 

marşrutlarına tələblər 

Bu standart bir neçə turizm faktorlarını, turizm 

marşurutlarının özündə qeydiyyatdan keçmək tələbini 

(səyahət, ekskursiya, gəzinti və s.), həmçinin 

təhlükəsizliyi daxil olmaqla hazırlıq işlərinə şamil edilir. 

AZS 371-2009 

Turist-ekskursiya xidmətləri. Terminlər 

və təyinatlar. 

Bu standart turist-ekskursiya fəaliyyəti sahəsində 

standartlaşdırma üzrə sənədləri hazırlayan təşkilatlara, 

eləcə də idarə tabeçiliyindən asılı olmayaraq turist-

ekskursiya fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisə və 

təşkilatlara şamil edilir. 

AZS 565-2011 (СТБ 1821-2007) 

Turizm informasiya nişanları. Ümumi 

texniki şərtlər 

Bu standart turizm resurslarının  və turizm sənayesi 

obyektlərinin göstərilməsi üçün nəzərdə tutulmuş turizm 

informasiya simvollarından ibarət informasiyanın 

daşıyıcısı olan turizm informasiya nişanlarına şamil 
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olunur. 

AZS 730-2012 

Turist xidmətləri. Peşakar  turist bələdçisi 

üçün təlim və ixtisasartırma 

proqramlarının təşkilinə dair tələblər. 

Bu standart turist bələdçisi təlimləri və ixtisaslaşma 

proqramlarının təşkili üçün minimum tələbləri dəqiq 

müəyyən edir. 

AZS 745-2012 

Mehmanxana və mehmanxana tipli 

obyektlərin təsnifatı. Ulduz 

kateqoriyalarının müəyyənləşdirilməsi və 

qiymətləndirmədə meyarların tətbiq 

edilməsi 

Bu standart mehmanxana və mehmanxana tipli 

obyektlərin qiymətləndirmə meyarlarının tətbiqi və 

təsnifatının məqsədlərinə şamil edilir. 

AZS 755-2012 

Mehmanxana və mehmanxana tipli 

yerləşdirmə vasitələrinə tətbiq olunan 

minimal tələblər. 

“Mehmanxana və mehmanxana tipli yerləşdirmə 

vasitələrinə tətbiq olunan minimal tələblər” üzrə dövlət 

standartı yerləşdirmə vasitələrində turistlərə göstərilən 

xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, 

təhlükəsizliyin təmini və baş verə biləcək bədbəxt 

hadisələrin qarşısının alınması, yerləşdirmə vasitələrində 

çalışanların peşə səviyyəsinin artırılması məqsədlərilə 

hazırlanmışdır.   

 

Mənbə:Naxçıvan Muxtar Respublikası  Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət 

Agentliyinin standartlar fondu.  

 

Xidmətlərin keyfiyyətini və təhlükəsizliyini qiymətləndirilməsində  serti-

fikatlaşdırma əsas vasitə hesab edilir. Azərbaycan Respublikasında xidmətlərin 

sertifikatlaşdırılması Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1993-cü 

tarixli 343 nömrəli qərarı ilə “Məhsulların (işlərin, xidmətlərin)  sertifikatlaş-

dırılmasının  mərhələlər üzrə tətbiq edilməsi”  və AZS 758-2014 “Xidmətlərin 

və işlərin sertifikatlaşdırılması qaydası. Əsas müddəalar” Azərbaycan Respub-

likası  dövlət standartı ilə və digər normativ hüquqi aktlarla həyata keçirilir. AZS 

758-2014 dövlət standartı Azərbaycan Respublikasının Milli Sertifikatlaşdırma 

sistemi çərçivəsində işlərin və xidmətlərin sertifikatlaşdırlmasına dair ümumi 

tələbləri müəyyən edir. 

Bazar iqtisadiyyatında standartların tələblərinə əməl olunmasında  isthe-

lakçı  əsas fiqur hesab edilir. Turizm sferasında standartlaşdırma və sertifikat-

laşdırma tədbirlərinin həyata keçirilməsi nəticəsində xidmətlərin keyfiyyəti və 

təhlükəsizliyinə dair  turistlərdə əminlik yaradır.  

Dünya ölkələrində turizm sferasının dövlət tənzimlənməsi modellərinin  

müxtəlifliyi ölkələrin milli  iqtisadiyyatlarının səviyyəsilə izah edilir. İnkişaf et-

miş ölkələrdə turizm sferasının dövlət tənzimlənməsi minimal ola bilər. 

İnkişafda olan və keçid iqtisadiyyatlı ölkələr isə əksinə dövlət səviyyəsində 

turizm sferasının inkişafına diqqət yetirməlidirlər. Beləliklə qeyd etmək olar ki, 

turizm sferasının problemlərinin həllində dövlətin iştirak etməməsi turizm 

fəaliyyətinin bütün iştirakçılarına mənfi təsir edə bilər. Buna görə də turizm 

sferasının uğurlu inkişafına nail olmaq üçün dövlət tənzimlənməsi vacibdir və 

onun realizə edilməsi xüsusi yanaşma tələb edir. 

ƏDƏBİYYAT 
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3. Azərbaycan Respublikasının “Turizm haqqında” qanun 1999 il- Maddə 3  

4. Azərbaycan Respublikası “Standartlaşdırma haqqında” qanun 2019 il-Maddə 5 

5. Naxçıvan Muxtar Respublikası  Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin 
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XИКМЕТ ГАСАНОВ 

МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

СФЕРЫ 

При планировании развития туристической сферы на долю государства возлагается 

существенные функции.Чтобы избежать от хаотичного развития,в туристической сфере 

государственные органы должны применять эффективные инструменты регулирования.В 

статье анализированны модели государственного регулирования,которыми пользуются 

мировые страны,а также осуществляемые в этой сфере Азербайджаном государственные 

мероприятия 

Ключевые слова: туристическая сфера, государственное регулирование, модели 

государственного регулирования, туристические услуги, нормативные документы, стан-

дартизация, сертификация 
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MODELS OF STATE REQULATION IN THE TOURISM SPHERE 

 The state has important responsibilities for the plsnninq of development of tourism 

sphere.İn order to avoid disconnected development,qovernment  aqencies should use effective 

requlatory tools in the tourism sphere.The article analyzes the models of state requlation used by 

the world countries in the tourism sector, as well as the state measures implemented in 

Azerbaijan. 

 Key words: tourism sphere, state requlation, models of state requlation, tourist services, 

requlatory documents, standardization, certification 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA İSTEHSAL OLUNMUŞ KƏND TƏSƏRRÜFATI 

MƏHSULLARI ÜÇÜN İXRAC MEXANİZMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 

 
Strateji Yol Xəritəsinin 2016-2020-ci illər ərzində həyata keçirilməsi hesabına ölkədə 

dayanıqlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanmaqla, rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalı və emalı sektorunun formalaşdırılmasına nail olmaq baxımından əlverişli mühitin 

yaradılması üçün 9 strateji hədəfin reallaşdırılması nəzərdə tutulur. Məqalədə Ölkənin əhalinin 

ərzaq məhsullarına istehlak tələbatının yüksək daxili istehsal hesabına ödənilməsi və xarici 

iqtisadi əlaqələrdə iştirak etməsi üçün kifayət qədər təbii iqtisadi resurslardan istifadə 

potensialından istifadə və qarşıda duran əsas vəzifələr araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: Azərbaycan Respublikası, kənd təsərrüfatı, rəqabət qabiliyyətli, 

ixracyönümlü məhsul, Strateji Yol Xəritəsi 

 

“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsi-

nin başlıca istiqamətləri”nin təsdiqi və bundan irəli gələn məsələlər haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 16 mart tarixli 1897 nömrəli 

Sərəncamı ilə iqtisadiyyatın mövcud vəziyyətinin dərin təhlili əsasında Strateji 

Yol Xəritəsinin hazırlanması üzrə müvafiq tapşırıqlar verilmişdir. Buna uyğun 

olaraq, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sənayesi sahələrində 

mövcud vəziyyət müvafiq dövlət orqanlarının, tədqiqat mərkəzlərinin və müstə-

qil ekspertlərin iştirakı ilə sistemli və əhatəli şəkildə təhlil olunmaqla, silsilə mü-

zakirələr keçirilmiş və müvafiq qiymətləndirmələr aparılmış, bunun əsasında 

“Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və ema-

lına dair Strateji Yol Xəritəsi” (bundan sonra-Strateji Yol Xəritəsi) hazırlanmış-

dır.  

Bu Strateji Yol Xəritəsində ölkənin kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı ilə 

bağlı 2020-ci ilədək strateji baxış, 2025-ci ilədək olan dövr üçün uzunmüddətli 

baxış və 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün hədəf baxış əks olunub ki, bu da kənd 

təsərrüfatı sahəsində həm orta, həm də uzunmüddətli dövr üzrə strateji inkişaf 

hədəflərinə çatmaq üçün dövlətin ardıcıl mərhələlərlə icra ediləcək aydın yol 

xəritəsinə malik olmasını ifadə edir.  

Strateji Yol Xəritəsinin 2016-2020-ci illər ərzində həyata keçirilməsi 

hesabına ölkədə dayanıqlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanmaqla, rəqabətqabiliyyətli 

kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sektorunun formalaşdırılmasına 

nail olmaq baxımından əlverişli mühitin yaradılması üçün 9 strateji hədəfin 

reallaşdırılması nəzərdə tutulur. Bu strateji hədəflər ərzaq təhlükəsizliyinin 

dayanıqlılığının gücləndirilməsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal poten-

sialının dəyər zəncirinin həlqələri üzrə artırılması, kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə 

istehsal vasitələri bazarının inkişafı və müvafiq resurslara, o cümlədən  
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maliyyəyə çıxışın asanlaşdırılması, kənd təsərrüfatı sahəsində elmi təminatın və 

təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və məsləhət-informasiya xidmətləri sistemi-

nin inkişaf etdirilməsi, bazar infrastrukturunun inkişafı və istehsalçıların bazara 

çıxışının asanlaşdırılması, təbii resurslardan dayanıqlı istifadə mexanizmlərinin 

formalaşdırılması, aqrar sahə üzrə biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi və kənd 

yerlərində rifahın yüksəldilməsi məsələlərini əhatə edir.  

Hər bir strateji hədəfin reallaşdırılması üçün 2016-2020-ci illər üzrə 

prioritet istiqamətlər müəyyən olunaraq əsaslandırılmışdır. Strateji Yol Xəritəsi-

nin həyata keçirilməsi ilə bağlı planlaşdırılan bütün icra tədbirləri həmin prioritet 

istiqamətlər üzrə qruplaşdırılmışdır. Bu tədbirlərin hər birinin icrasının hansı 

meyarlar (indikatorlar) üzrə ölçüləcəyi əvvəlcədən müəyyən olunmuşdur ki, 

bunun da əsasında bütövlükdə Strateji Yol Xəritəsinin icrasının monitorinqi və 

qiymətləndirilməsi sistemi qurulacaqdır.  

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sektorunda həyata 

keçiriləcək prioritetlərin 2020-ci ildə real ÜDM-i birbaşa 575 milyon manat, 

dolayı şəkildə isə 660 milyon manat olmaqla, ümumilikdə 1235 milyon manat 

artıracağı və təxminən 20 min yeni iş yerinin yaradılacağı proqnozlaşdırılır. 

Təsirin gerçəkləşdirilməsi dövlət-özəl resursları hesabına 1170 milyon manat 

investisiya qoyuluşu tələb ediləcəyi proqnozlaşdırılır. Kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalı və emalı sektorunda göstərilən əsas təşəbbüslər Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən əlaqələndiriləcəkdir. 

Azərbaycan əlverişli iqlim şəraitinə, zəngin təbiətə, geniş düzənliklərə və 

çoxlu sayda olan su mənbələrinə malik olan bir diyardır. Məhz bu amillər, hələ 

qədim zamanlardan həmin ərazidə kənd təsərrüfatının inkişafına gətirib 

çıxarmış, müxtəlif məhsulların yetişdirilməsinin, əkinçilik və heyvandarılığın bir 

çox növlərinin yaranıb yayılmasını təmin etmişdir. Tarixi inkişafın gedişi 

prosesində ölkədə əkinçiliyin və hevandarlığın səviyyəsi getdikcə yüksəlmiş, 

yeni-yeni təsərrüfat sahələri yaranaraq tərəqqi etmişdir.  

Artıq qədim dövrlərdən etibarən Azərbaycanda istehsal olunan kənd təsər-

rüfatı məhsulları təkcə daxili bazar üçün deyil, həm də mühüm ixrac obyekti 

olmuşdur.  

Artıq kənd təsərrüfatının bir çox sahələri özünün natural xarakterini 

itirmiş, ticarət əmtəə səciyyəsi daşımağa başlamışdır. Azərbaycan bütün 

Qafqazın ən iri taxılçılıq, pambıqçılıq, ipəkçilik, tütünçülük və heyvandarlıq 

mərkəzinə çevrilmişdir. 

Bununla belə ötən əslərdə kənd təsərrüfatında vəziyyət getdikcə pisləşmə-

yə başlamışdır. Respublikanın bu sahədəki böyük potensialı və mühüm 

imkanları lazımınca istifadə olunmurdu. Aqrar sahə bütövlükdə böhran və 

tənəzzül mərhələsində yaşayırdı. Ümumi məhsulun orta illik artım sürəti digər 

ittifaq respublikalarından geri qalırdı, bitkilərin məhsuldarlığı getdikcə aşağı 

düşürdü. 

Respublika rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə ümumittifaq kənd təsərrüfatı nazir-

liyinin və digər idarə və komitələrin diqqəti Azərbaycanın kənd təsərrüfatının 

inkişaf etdirilməsinə yönəldilmişdi. Mərkəzdən böyük miqdarda əsaslı vəsait 

alındı, respublikaya müasir texnika, ehtiyat hissələri, tikinti materialları, mineral 

gübrə, kimyəvi preparatların gətirilməsi təmin edildi. İri miqyaslı irriqasiya və 
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melorasiya işlərinin həyata keçirilməsi respublikanın kənd təsərrüfatında baş 

verən inqilabi dəyişikliklərin başlıca amillərindən biri oldu. 

XX əsrin sonlarında müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan Respubli-

kasının qarşısında duran başlıca vəzifələrdən biri əhalinin maddi və mədəni  

həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə xidmət göstərən və dünya təsərrüfatına  

inteqrasiya olunan milli iqtisadiyyatın formalaşmasıdır. Mövcud potensiallardan 

səmərəli istifadə edərək  istehsalın artırılması və xarici iqtisadi əlaqələrin 

genişləndirilməsi, ölkənin kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılması 

və ixrac olunmasında, həmçinin iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsində mühüm 

rol oynayır. Bazar münasibətləri şəraitində  kənd təsərrüfatının qarşısında duran 

əsas problemlərdən biri aqrar ehtiyatlardan səmərəli istifadə edərək istehsalın 

artırılması, əhalinin ərzaq təminatı və emal sənaye sahələrinin xammalla təmin 

edilməsi, yəni aqrar iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsidir.  

Bazar iqtisadiyyatının indiki və gələcək inkişaf mərhələlərində kənd 

təsərrüfatında iqtisadi inkişafın əsas sahələrindən biri xarici iqtisadi əlaqələrin 

qurulması və bu əlaqələr vasitəsi ilə beynəlxalq bazara inteqrasiya etmək, 

mövcud potensiallardan səmərəli  istifadə edərək  cəmiyyətin məhsula olan 

tələbatını ödəməkdir. Qloballaşma şəraitində aqrar istehsalın artırılması və 

ixracın stimullaşdırılması xarici iqtisadi fəaliyyət ticarətin inkişafına, elmi 

texniki əməkdaşlığa, sahibkarlıq fəliyyətinin formalaşmasına və  xarici kapitalın 

cəlb edilməsinə zəmin yaradır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası 

regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramın”ın təsdiq edilməsi 

haqqında: “Xarici iqtisadi siyasət istehsal olunmuş məhsulların ixracı üçün 

əlverişli şəraitin yaradılmasına, eyni zamanda, daxili bazarın haqsız rəqabətdən 

qorunmasına yönələcəkdir. ” 

Ölkənin əhalinin ərzaq məhsullarına istehlak tələbatının yüksək daxili 

istehsal hesabına ödənilməsi və xarici iqtisadi əlaqələrdə iştirak etməsi üçün 

kifayət qədər təbii iqtisadi resurslar mövcuddur və qarşıda duran əsas vəzifə 

odur ki, bu resurslardan səmərəli istifadə olunsun. Bir çox irəliləyişlərə 

baxmayaraq, ölkədə kənd təsərrüfatı istehsalı və bununla bağlı ixrac yönümlü 

məhsullar istehsalı sahəsində mövcud olan imkanlardan hələlik aşağı səviyyədə 

istifadə olunur. Ölkədə aqrar iqtisadiyyatın inkişafı, bazarın formalaşması və 

səmərəli fəaliyyət mexanizminin təmin edilməsində xarici iqtisadi əlaqələr 

böyük rol oynayır. 

Bazar münasibətləri şəraitində xarici iqtisadi əlaqələrin səmərəli inkişaf 

etdirilməsi mexanizmləri, aqrar sahənin və ixrac yönümlü məhsul istehsalının  

stimullaşdırılması yolları aşağıdakılardır: 

 Bazar münasibətləri və sahibkarlığın formalaşdırıldığı şəraitdə kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalı, ixracı vəstimullaşdırılmasının nəzəri-

metodoloji məsələləri və qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi; 

 Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və ixracı potensiallarının 

formalaşdırılmasına təsir edən amilləri sistemləşdirmək; 

 Kənd təsərrüfatında istehsalın stimullaşdırılması və xarici ticarət 

əlaqələrini şərtləndirən amillərin müəyyənləşdirilməsi; 
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 Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və ixracı potensiallarından istifadənin 

hazırki vəziyyatini təhlil etmək və onlardan səmərəli istifadə yollarını 

aşkara çıxarmaq; 

 Ölkədə ixrac yönümlü kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalını təhlil etmək, 

istehsalı ləngidən amilləri aşkara çıxarmaq və inkişafı meyllərini 

müəyyənləşdirmək; 

 Bazar münasibətlərində ölkənin aqrar bazarının və onunla bağlı olan xarici 

ticarət əlaqələrinin prioritet inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirmək; 

 Kənd təsərrüfatında xarici ticarət əlaqələrinin hazırki vəziyyətini təhlil 

etmək və inkişaf meyllərini müəyyənləşdirmək; 

 Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılmasının stimullaşdırılması 

istiqamətlərini əsaslandırmaq, aqrar sahədəməhsul istehsalının artırılması-

na dair təkliflər irəli sürmək; 

 Kənd təsərrüfatı məhsulları  istehsalı ixracı infrastrukturunun formalaş-

dırılmasına və rəqabət qabiliyyətli məhsullar istehsalının artırılması 

yollarına dair elmi cəhətdən əsaslandırılmış təkliflər hazırlamaq. 

İqtisadi münasibətlərin təkmilləşdirilməsi, sahibkarlığın inkişafı ölkədə 

həyata keçirilən iqtisadi islahatların uzun müddətli xarakter daşıyan elementlər-

dən daha fəal istifadəni qarşıya qoyur. Bu elementlərdən ən əhəmiyyətlisi 

dövlətin apardığı elmi-texniki yeniləşməyə əsaslanan aqrar siyasətdir. İslahat-

larda bazar münasibətlərinin qanunauyğunluqlarına tabe edilən və onunla üzvi 

şəkildə tamamlanan mütərəqqi texnologiya dəyişikliklərini tənzimləyən və 

stimullaşdıran mexanizm iqtisadiyyatın dövlət idarəçiliyinin mühüm tərkib 

hissəsinə çevrilməlidir. 

Ölkə iqtisadiyyatının aqrar sahəsində əmtəə istehsalının artırılması, keyfiy-

yətinin yüksəldilərək rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsində mühüm şərtlər-

dən biri olan aqrotexniki, emal texnologiyalarının dünya standartları səviyyəsinə 

çatdırılmasının təmin edilməsidir. Onun üçün qarşıda duran əsas vəzifələrdən 

biri mövcud olan əsas fondların strukturunun yeni əsaslarla yaradılaraq 

formalaşdırılması tələb olunur. 

Aqrar sahədə fəaliyyət göstərən stimullaşdırma mexanizmləri məhsul 

istehsalının, emalının,ixracının artırılmasına lazımi stimul yaratmır. Xüsusən, 

yeni mülkiyyət və təsərrüfat formalarının yaradılmasına baxmayaraq stimullaş-

dırma mexanizmi bazar iqtisadiyyatı tələblərinə cavab vermir. Ölkədə aqrar 

sahənin inkişaf etdirilərək səmərəli fəaliyyət mexanizminin yaradılması üçün hər 

şeydən əvvəl stimullaşdırma mexanizminin təkmilləşdirilərək bazar müna-

sibətləri tələbləri əsasında yenidən təşkil edilməlidir. 

Ölkədə ixracın stimullaşdırılması üçün aşağıdakı məsələlər həll edil-

məlidir: emal yönümlüixrac sahələrinin inkişafının stimullaşdırılması, güzəştli 

və səmərəli kreditləşmə mexanizminin tətbiqi, ixracatda dövlət qarantı ilə 

kreditin verilməsi, kredit faizinin bir hissəsinin dövlət tərəfindən ödənilməsi, 

istehsalçıların güzəştli yolla maddi vasitələrlə təmin edilməsində dövlət kömək-

liyinin  göstərilməsi. 

Aqrar sahənin inkişafına güzəştli kreditlər və subsidiyalar verilməsi 

mexanizmi işlənib hazırlanmalı və tətbiq edilməlidir. İxrac yönümlü məhsulların 

istehsalı üçün sifarişlər, tələb olunan qisamüddətli kreditlər rüblər üzrə deyil, 
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illik tələbata görə verilməli, uzun və qısamüddətli kreditlərə görə ödənilən 

faizlər tərəflərin razılığı ilə müəyyənləşdirilməli, həmçinin kreditlərin 

ödənilməsində manatın alıcılıq qabiliyyətində baş verən dəyişiklik hər iki 

tərəfdən-bank və istehsalçı tərəfindən eyni məsuliyyətlə nəzərə alınması iqtisadi 

cəhətdən  əhəmiyyətli olardı. 

Məlumdur ki, bazar iqtisadiyyatının mühüm daxili hərəkətverici qüv-

vələrindən biri tələb və təklif qanunlarının təsiri altında formalaşan rəqabətdir. 

Rəqabət bazar iqtisadiyyatının zəruri elementlərindən olub, daha yüksək gəlir 

uğrunda istehsalçıların öz aralarındakı iqtisadi mübarizə və iqtisadi yarış 

formasıdır.Ona görə də istehsalçılarla  istehlakçıların qarşılaşdığı şəraitdə kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalının stimullaşdırılması ön  plana çəkilir. Bununla 

əlaqədar istehsalçı sahibkar istehsal proseslərini həyata keçirmək üçün kapitala 

və istehsal potensialına malik olmalıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, sahibkar 

bazar iqtisadiyyatının əsas qanunları olan tələb, təklif, rəqabət və qiymət 

qanunlarının tələbləri ilə istehsalını qurmalıdır. Başqa sözlə, sahibkar istehsal 

amillərinin əldə olunması və istehsal prosesinin təşkili zamanı həmin qanunların 

tələbləri əsasında fəaliyyət göstərir.    

Azərbaycan Respublikası əhəmiyyətli artım potensialına malik olan kənd 

təsərrüfatına malik olub, ixrac yönümlü inkişaf sahəsində müqayisəli üstünlük-

lərə malikdir. İxracda  başlıca yeri yanacaq-energetika məhsulları (neft nə neft 

məhsulları) tutur, emal sənayesi məhsulları isə kiçik paya malikdir.Aqrar sənaye 

sektoru məhsulları ixrac sektorunda ikinci yeri tutmasına baxmayaraq, kənd 

təsərrüfatı xammalı və onların emal məhsullarının ixrac olunan həcmi  məqbul 

hesab edilə bilməz. 

Müasir şəraitdə milli aqrar-ixrac potensialının formalaşdırılmasının başlıca 

zəminlərindən biri ölkənin aqrar sənaye sektoruna investisiya qoyuluşları və bu 

sahədə texnoloji inkişaf imkanlarının mövcudluğudur.  

Aqrar ixrac məhsullarının rəqabətqabiliyyətliliyinin  təmin edilməsində 

keyfiyyət amili Azərbaycan Respublikası üçün emal olunmuş halda xarici 

bazarlarda reallaşdırılan məhsullar üçün daha yüksək aktuallığa malikdir. Çünki 

ölkəmizdə istehsal olunub, emal edilməmiş halda ixrac olunan məhsullar 

(meyvə-tərəvəz məhsulları) bir qayda olaraq özlərinin dad və qidalılıq, ekoloji 

təmizlik göstəricilərinə görə digər ölkələrin müvafiq məhsullarından geri 

qalmırlar, əksinə daha üstün parametrlərə malikdirlər. 

Emal edilməmiş halda ixrac olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının rəqabə 

tqabiliyyətliliyinin təmin edilməsi sahəsində göstərilən istiqamətdə həll edilməli 

olan əsas problem həmin məhsulların qablaşdırılması və saxlanılmasının 

beynəlxalq bazarların çağdaş tələblərinə uyğun həyata keçirilməsidir. 

Müasir şəraitdə Azərbaycan Respublikasından emal eilmiş halda ixrac 

edilən aqrar-sənaye məhsullarının əhəmiyyətli hissəsi keyfiyyət göstəricilərinə 

görə xarici bazarlarda rəqabət mübarizəsinə davam gətirə bilmirlər. Keyfiyyət 

parametrləri baxımından rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin edilməsinin əsas amili 

emal sferasında mütərəqqi texnologiyaların tətbiq edilməməsidir. 

Respublikada aqrar istehsalın və ixracın artırılması üçün aşağıdakı tədbir-

lərin həyata keçirilməsini məqsədəuyğun hesab edilir: 
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- aqrar sahədə məhsul istehsalı və emalının israc potensiallarının artırılması 

üçün məhsulların rəqabətliliyinin artırılmasını; 

- regionlarda rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi üçün istehsal potensial-

larından səmərəli istifadə olunmasının yeni mexanizmlərinin, xüsusən    

stimullaşdırmanın ön plana çəkilməsini; 

- bu sahədə mövcud olan elmi-texniki yeniliklərin və mütərəqqi texnologi-

yaların istehsala tətbiq edilməsini; 

- məhsulların keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün seleksiya işlərinin yenidən 

qurulmasını, elmi-tədqiqat müəssisələrinin maddi-texniki bazalarının 

möhkəmləndirilməsini, yeni toxum sortlarının və cins mal-qaranın 

yetişdirilməsi işlərinin təşkilini; 

- aqrar sahədə xidmət işlərinin  xüsusilə marketinq, informasiya, reklam, 

aqroservis, aqrolizinq, elmi tədqiqat, qabaqcılların iş təcrübələrinin 

öyrənilməsi xidmətlərinin inkişafının ön plana çəkilməsini; 

- torpaq, su resurslarından səmərəli və qənaətlə istifadə olunaraq aqrar bölmə 

istehsalının artırılması üçün kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrinin 

başqa məqsədlər üçün istifadə olunmasının qarşısının alınması, torpaqların 

bütün növ eroziyaya uğraması, şoranlaşmaya məruz qalmasının qarşısının 

alınması üçün bu sahədə dünya təcrübələrindən və texnologiyalarından 

hərtərəfli istifadə olunmasını, bitkilərin suvarma texnologiyalarının 

səmərələşdirilərək yağış yağdırma metoduna keşirilməsi, suya qənaət edən 

və şoranlaşmaya şərait yaratmayan texnologiyaların tətbiq edilməsi, ətraf 

mühitin sağlamlaşdırılması istiqmətində tədbirlər sisteminin tətbiq edilməsi 

kimi problemlərin həll edilməsini. 

- aqrar sahənin səmərəli fəaliyyəti bu sahənin mühüm bloklarından biri 

olan infrastruktur blokunun bazar iqtisadiyyatı tələbləri əsasında yenidən 

qurulmasıdır.  

Aqrar ixracın inkişaf zəminləri, o cümlədən ölkənin malik olduğu müqa-

yisəli üstünlüklər ixracın ümumi  həcminin genişləndirilməsi ilə yanaşı, həm də 

onun  keyfiyyət dərəcəsini müəyyən etmiş olur. Bu amil eyni zamanda aqrar 

ixrac potensialının inkişaf strategiyasının xüsusiyyətlərini də müəyyən edir. 

Azərbaycan Respublikasında rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı sektoru-

nun formalaşdırılması əsas hədəflərdən biridir. Rəqabətqabiliyyətli kənd təsər-

rüfatı sektorunun formalaşması bu sahənin məşğulluqdakı payının azalmasına və 

orada çalışanların gəlirlərinin artırılmasına xidmət edəcəkdir. Hazırda kənd 

təsərrüfatı üzrə orta aylıq nominal əməkhaqqı respublika üzrə orta aylıq nominal 

əməkhaqqından 2 dəfə azdır. Qarşıdakı illərdə həyata keçiriləcək islahatlar 

nəticəsində kənd təsərrüfatı üzrə orta aylıq nominal əməkhaqqının respublika 

üzrə orta aylıq nominal əməkhaqqı səviyyəsinə yaxınlaşdırılması planlaşdırılır.  
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РЕЗЮМЕ 

ХИЖРАН АЛИЕВ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБМЕННОГО МЕХАНИЗМА ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ АЗЕРБАЙДЖАН 

Реализация Стратегической дорожной карты на 2016-2020 годы предусматривает 

реализацию 9 стратегических целей по созданию благоприятных условий для достижения 

формирования конкурентоспособного сельскохозяйственного производства и 

перерабатывающего сектора на основе принципов устойчивого развития в стране. В 

статье рассматриваются ключевые проблемы, стоящие перед страной в использовании 

потенциала достаточных природных ресурсов для удовлетворения спроса страны на 

продукты питания за счет высокого внутреннего производства и участия во 

внешнеэкономических связях. 

Ключевые слова: Азербайджан, сельское хозяйство, конкурентоспособность, 

экспортно-ориентированные продукты, стратегическая дорожная карта 

 

SUMMARY 

HIJRAN ALIYEV 

IMPROVEMENT OF THE EXCHANGE MECHANISM FOR THE ENVIRONMENTAL 

PRODUCTS IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

The implementation of the Strategic Roadmap for 2016-2020 envisages the 

implementation of 9 strategic goals to create a favorable environment for achieving the 

formation of a competitive agricultural production and processing sector based on sustainable 

development principles in the country. The article explores the key challenges facing the country 

in utilizing the potential of sufficient natural resources to meet the country's demand for food 

products through high domestic production and to participate in foreign economic relations.

          

Key words: Azerbaijan, agriculture, competitive, export-oriented products, Strategic 

Roadmap 
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QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ QEYRİ-NEFT SEKTORUNUN İXRAC 

POTENSİALINDAN İSTİFADƏNİN ARTIRILMASI YOLLARI 

 
Müasir şəraitdə Azərbaycan iqtisadiyyatı dinamik inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur. Ölkə 

dünya iqtisadi sisteminə uğurla inteqrasiya edir və Azərbaycan milli iqtisadiyyatının beynəlxalq 

aləmdə reytinqi artır. Bütün bunlara baxmayaraq ölkə iqtisadiyyatının hələ də neftin xammal 

şəklində ixracından asılılığı qalmaqdadır. Məqalədə qloballaşmanın təsirini nəzərə alaraq 

Azərbaycan iqtisadiyyatının ixrac potensialının müəyyənləşdirilməsinin, xarici ticarət dövriyyə-

sinin şaxələndirilməsinin, ixrac yönümlü sahə və müəssisələrin, mal və məhsulların genişlən-

dirilməsinin, qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsinin və ixracın stimullaşdırılmasının, 

ölkədə ixracın rasional inkişaf istiqamətlərinin aşkara çıxarılmasının nəzəri və metodoloji 

problemləri tədqiq edilmiş, Azərbaycanda ənənəvi rəqabət qabiliyyətli və ixrac yönümlü sənaye 

və kənd təsərrüfatı sahələrinin mövcudluğundan bəhs olunmuş, ölkə sənayesinin ixrac həcmini 

və məhsul çeşidini artırmaq üçün kifayət qədər potensiala malik olduğu qeyd olunmuşdur.  

Açar sözlər: qloballaşma, iqtisadi inteqrasiya, milli iqtisadiyyat, xarici ticarət, ixrac 

potensialı   

 

Dünya maliyyə böhranı və iqtisadi tənəzzül proseslərinin milli iqtisadiy-

yatlar üçün mənfi fəsadları son illər dünya iqtisad elmində fəal tədqiq olunan sa-

hələrdəndir. Xüsusilə qloballaşma proseslərinin genişlənməsi milli iqtisadiyyat-

ların rəqabət qabiliyyətinin artırılmasını, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsini, əsa-

sən ixrac potensialından səmərəli istifadəni şərtləndirir. Məhz bu baxımdan pro-

fessor R. Xasbulatov qlobal iqtisadi strategiyanın formalaşdırılmasına aşağıdakı 

elementlərin daxil edilməsini vacib saymışdır:  

 iqtisadi inkişaf və artımı etibarlı edə biləcək iqtisadi siyasətin işlənib 

hazırlanması;  

 sabit mal mübadiləsi və dünya bazarlarına çıxışın açıqlığının təmin edilməsi 

üzrə tədbirlərin görülməsi;  

 Avrasiya ölkələrinin iqtisadiyyatının diversifikasiyalaşdırılmasının 

stimullaşdırılması və s. (7). 

Son illərdə qloballaşma dünya ticarətinə, milli iqtisadiyyatların ixrac 

potensialına güclü mənfi təsir göstərə bilmişdir. İxracı xammal əsaslı olan bir 

çox ölkələrin ixrac potensialının dünya qlobal elementləri qarşısında zəifliyi 

özünü göstərmişdir. Professor Y.Osipov qloballaşmanı hər şeyin ümumiləşdiyi 

və onun içərisində əridiyi bir məkan hesab edir (6). İqtisadi inqilablar qədim 

iqtisadi sivilizasiyadan başladığı kimi müasir dövrün inqilabi xüsusiyyətlərini 

nəzərə alsaq, qlobal iqtisadiyyat ilə qurtara bilməz. Başqa sözlə desək, qlobal 

iqtisadiyyat maliyyə prosesləri elementlərini mobil bir səviyyəyə çatdırmışdır. 

Təsərrüfat prosesləri isə bu iqtisadi ierarxiyanın əsas təminatçısı kimi çıxış edir.  
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 09.03.2020, qəbul edilib: 31.03.2020 
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Qloballaşmanın hərəkəti elə bir səviyyədədir ki, onun qarşısını almaq olduqca 

çətin görünür. Biz müasir dövrdə qlobal iqtisadiyyatın faktiki hər bir sahəyə 

təsirini nəzərə almasaq, bu bir bağışlanılmaz səhv olardı.  Məsələn, elə götürək 

sonuncu dünya qlobal maliyyə böhranının nəticələrinin neft ixrac edən ölkələrin 

iqtisadiyyatının inkişafında yaratdığı problemlər. Bu problemlərə nəzər salsaq 

görərik ki, neft ixrac edən ölkələrin gəlirləri əsasən neftdən, neft gəlirləri isə 

dünya bazarında baş verən qlobal transformasiyalardan birbaşa asılı vəziyyət-

dədir. Ölkəyə daxil olan valyuta resurslarının azalması isə, ilk növbədə qeyri-

neft sektoru sahələrinin inkişaf tempinə və onun ixrac potensialına aşağıdakı 

istiqamətlərdə mənfi təsir göstərir:  

 xarici və daxili investisiyaların cəlbində problemlər üzə çıxır;  

 qeyri-neft sektorunun prioritet sahələrinin inkişafı üzrə layihələrin maliy-

yələşdirilməsi çətinləşir;  

 qeyri-neft sektorunun ixrac təyinatlı mallarının dünya bazarlarına çıxışı 

məhdudlaşır;  

 ixrac potensialının stimullaşdırılması üzrə ənənəvi dövlət mexanizmlərinin 

təkmilləşdirilməsi zərurəti ortaya çıxır;  

 ixracın stimullaşdırılması üzrə əlavə dövlət dəstəyi mexanizmlərinin forma-

laşdırılması, qanunvericilin təkmilləşdirilməsi, ixracın strukturunun genişləndi-

rilməsi prioritetlərinin yeni şərtlər daxilində müəyyənləşdirilməsi zərurəti yara-

nır və s.   

Tədqiqatçılar E.Süleymanov və A.Zeynalov qeyd edirlər ki, Azərbaycanın 

dünya iqtisadi sisteminə sürətli inteqrasiyası və bir çox inkişaf etmiş və ya 

inkişaf etməkdə olan ölkələrlə sıx iqtisadi əlaqələri dünya maliyyə böhranının 

ölkə iqtisadiyyatına müəyyən mənada təsirinə gətirib çıxarmışdır. Neft istehsal-

çısı olan ölkələr kimi, Azərbaycan dünya bazarında neftin qiymətinin ucuzlaş-

ması ilə çox əhəmiyyətli zərərə məruz qalmışdır. Neftin ucuzlaşması dövlət büd-

cəsinin 75 %-nin neft sektoru hesabına formalaşdığı, ixracatının 97 %-dən ço-

xunu neft və neft məhsullarının hesabına təşkil edilməsi ölkə iqtisadiyyatının 

inkişafı üçün bir çox problemləri də öz yanında gətirməkdədir. Müəlliflər neft 

gəlirlərindən asılılığın azaldılması və qloballaşmanın təsirinə immuniteti artır-

maq üçün qeyri-neft sektorunun inkişafını təmin etməklə, iqtisadiyyatın istehsal 

sahələrinin yüksək artım templərinə hazırlanmasını və qeyri-neft sektoru üzrə 

ixracın stimullaşdırılmasını vacib hesab etmişlər (1).   

Biz Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun ixrac potensialının təhlili və 

tənzimlənməsini araşdırarkən ölkə iqtisadiyyatının qlobal təsirlərdən etibarlı 

qorunmasının təşkili üçün ilk növbədə ixrac yönümlü istehsal sahələrinin geniş-

ləndirilməsini, ixracın stimullaşdırılmasına sistemli yanaşmanın təmin olunması-

nı, bu sahədə sahibkarlıq subyektlərinin fəallığının artırılmasını, ayrı-ayrı qeyri-

neft sektoru sahələrinin investisiya cəlbediciliyinin yüksəldilməsini vacib meyar-

lar kimi qeyd etmişdik. Təsadüfi deyildir ki, 1920-1930-cu illərdə dünya iqtisadi 

böhranı proseslərində və 1930-cu ildəki "Böyük Depressiya"nın fəsadlarından 

qurtulmaq üçün ABŞ Prezidenti F.Ruzvelt liberal islahatlar, "Yeni xətt" siyasəti 

irəli sürmüşdür. Bu siyasət ABŞ Konqresinin qəbul etdiyi, bütün sahələri əhatə 

edən 70 qanunda öz əksini tapmışdır. F.Ruzveltin siyasətinin ana xəttini cəmiy-
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yətdə, iqtisadi fəaliyyətin və sosial proseslərin bütün sahələrində dövlətin tən-

zimedici rolunu artırmaq təşkil edirdi. Bu tədbirlər nəticəsində artıq 1930-cu illə-

rin ortalarından başlayaraq ABŞ-da iqtisadi sabitlik bərpa olundu, sahibkarlığın 

inkişafı yeni mərhələyə qədəm qoydu və ölkənin ixrac potensialı güclənməyə 

başladı (2).   

İqtisadiyyatın qloballaşması dünya inkişafının qanunauyğunluqlarından 

biridir. İqtisadiyyatın artan qloballaşması kapitalın yerdəyişmə miqyasının və 

tempinin kəskin artımında ifadə edilir. Bu halda kapitalın səmərəli hərəkəti 

tsiklinin əsasında milli iqtisadiyyatın diversifikasiyalaşdırılması və ölkəyə gətiri-

lən valyuta resurslarının ehtiyatının sabit saxlanılması, həm də artırılması üçün 

ixrac potensialının diversifikasiyalaşdırılması vacib şərtlər kimi çıxış edir.  

İqtisadçı alim V. Qasımlı qeyd edir ki, Azərbaycanın ixrac strategiyasının 

başlıca məqsədi davamlı iqtisadi təhlükəsizliyin və xarici siyasətin maddi bazası-

nın möhkəmləndirilməsindən ibarətdir. İxrac strategiyasının qurulması zamanı 

karbohidrogen və qeyri-karbohidrogen ixracının optimal tarazlaşdırılması vacib 

şərtdir. Qeyri-neft ixracı sahəsində kənd təsərrüfatı və ərzaq istehsalı indiki 

məqamda əsas yer tutur. Eyni zamanda, neft-kimya məhsullarının, habelə elek-

trik enerjisinin ixracı potensialı vardır. Azərbaycan coğrafi mövqeyin mövcud 

üstünlüyündən istifadə etməklə həm Böyük İpək yolu, həm də Şimal-Cənub 

dəhlizi üzrə təkcə karbohidrogen deyil, digər malların da daşınması üçün yaxşı 

imkanlara malikdir. Nəhayət, Azərbaycan xidmət sferası üzrə ixrac imkanlarını 

genişləndirə bilər. Lakin qeyri-neft ixracının şaxələndirilməsi istiqamətində 

çağırışlar qalır.  

Başqa bir iqtisadçı-alim Ə.Məsimli qeyd edir ki, Azərbaycanda neft kon-

traktlarında iştirak edən kompaniyalar neft maşınqayırması və digər qeyri-neft 

sektoru sahələrinin inkişafını kifayət qədər dəstəkləmirlər. Məsələn, Qazaxıs-

tanda xarici investor-kompaniyalar maşınqayırma və digər məhsulların istehsalı 

üzrə yüz milyon dollar həcmində sifarişlər yerləşdirirlər. Norveçdə adambaşına 

düşən ÜDM-in həcmi 42 min dollardır, digər neft ölkəsi olan Nigeriyada isə bu 

göstərici 875 dollardır. Bu fərqlər həmin ölkələrdə iqtisadiyyatın səviyyəsi, 

azadlığı ilə bağlıdır. Yüksək nəticələrin əldə edilməsi qeyri-neft iqtisadiyyat 

sahələrinin rəqabət qabiliyyətinin artırılması, yüksək və davamlı iqtisadi artımın 

təmin edilməsi ilə bağlıdır. Bizə görə, Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabət 

qabiliyyətinin qlobal təsirlər şəraitində arta bilməsi imkanları və yolları 

mövcuddur, bir şərtlə ki, ölkədə ixrac yönümlü qeyri-neft sektoru məhsullarının 

çeşidinin əhəmiyyətli səviyyədə davamlı artımı təmin olunsun (3).  

Qloballaşma şəraitində milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsinin əsas istiqamətləri üzrə tədqiqat aparan A. Xudiyev bildirir ki, 

Azərbaycanın əmtəə ixracı müstəvisi kənar periferiyada yerləşir və hazırkı ixrac 

səbətində ən yaxın əmtəələrə məsafə çox böyükdür. Bu səbəbdən də Azərbaycan 

iqtisadiyyatının təbii, yaxud "üzvi" diversifikasiyası çox çətindir. Lakin 

fikrimizcə, bu mülahizələrdə obyektivliyin mövcudluğuna şübhə etmədən, qeyd 

etmək olar ki, Azərbaycanda “iqtisadiyyatın təbii diversifikasiyası” və yaxud 

“üzvi diversifikasiyası” anlayışları altında ixracın potensialının heç də az 

olmayan səmərəli yollarını tapmaq perspektivləri qalmaqdadır:  
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 əvvəla, ölkənin təbii resursları, zəngin yeraltı və yerüstü ehtiyatları, əmək 

və intellekt resursları və sair amilləri kifayət qədərdir;  

 ikincisi, qeyd olunduğu kimi, bir sıra güclü potensiala malik qeyri-neft 

sektoru sahələrinin potensialından səmərəli istifadə olunmalı və onların 

ixrac yönümlüyü daha dərindən müəyyənləşdirilməlidir (kimya və neft 

kimya, metallurgiya, neft və qaz maqşınqayırması, kənd təsərrüfatı və 

aqrar sektor və s.);  

 üçüncüsü, ölkənin ixrac sektorunun diversifikasiyalaşdırılma strategiyası 

optimallaşdırılmalı, rəqabətdə qlobal meyarlar nəzərə alınmalı, adekvat 

tədbirlər müəyyənləşdirilməlidir.  

Qloballaşma şəraitində qeyri-neft sektorunun ixrac potensialından istifa-

dənin daha səmərəli təşkili və yüksəldilməsi yollarından mühümlüyü ilə seçilən 

prioritetlərdən biri də Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarından effektli istifadənin 

təmin olunması, xarici kapitalın ölkəyə gətirilməsi və investisiyaların cəlbi 

proseslərində müasir iqtisadi tendensiyalara adekvat iqtisadi siyasət mexanizm-

lərinin dövriyyəyə buraxılması, ölkənin xaricə kapital ixrac etmək imkanlarının 

uzaq perspektivlər nəzərə alınmaqla və milli iqtisadi maraqlar qorunmaqla 

optimal modelləşdirilməsidir. 

Akademik Z. Səmədzadə qeyd edir ki, Azərbaycan son vaxtlar investisiya 

mühitində vəziyyəti xeyli dərəcədə yaxşılaşdırmışdır. Xarici investorlar tərəfin-

dən ölkəyə marağın artması buna əyani sübutdur (4). Ölkənin maliyyə imkan-

larının ciddi şəkildə güclənməsinə baxmayaraq, dövlət başçısı xarici kapitalın 

bundan sonra da Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında iştirakını hərtərəfli 

dəstəkləyir, eyni zamanda xarici iş adamlarının qeyri-neft sektorunda daha fəal 

iştirak etmələrini tövsiyyə edir. Ümumiyyətlə, dövlət başçısı Azərbaycan iqtisa-

diyyatının ixrac potensialının möhkəmlənməsini, rəqabətqabiliyyətli məhsul 

istehsalının genişləndirilməsi istiqamətində görülən işlərin daha da güclən-

dirilməsini qeyd etməklə yanaşı, diqqəti ölkəmiz üçün vacib əhəmiyyət kəsb 

edən bir məsələyə də cəlb edir. Söhbət maliyyə imkanları və iqtisadi qüdrətin 

artması nəticəsində Azərbaycanın xarici ölkələrdə investisiya layihələrinin hə-

yata keçirilməsində iştirakından gedir. Fikrimizcə, bu istiqamətlərdə səslənmiş 

mülahizələr və təkliflər də nəzərə alınmaqla, Azərbaycanın qeyri-neft sektoru-

nun ixrac potensialının genişləndirilməsi yollarının çoxvektorluğu istiqamətində 

bir sıra əlverişli istiqamətlər formalaşdırmaq mümkündür:  

 Azərbaycanın qlobal maliyyə və investisiya mühiti şəraitində beynəlxalq 

inteqrasiya kanallarına daha fəal çıxması ixracın qeyri-neft sektorları, o 

cümlədən xidmət sahələri üzrə diversifikasiyalaşdırılmasına əlavə imkan-

lar açır;  

 fəal surətdə beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıq, təsərrüfat və kooperasiya əla-

qələrinə qoşulan milli şirkətlərin ixrac potensialında rolunun yüksəldilmə-

sinin stimullaşdırıması proseslərində yeni əlverişli imkanlar formalaşdırı-

lır;  

 bu və ya digər formada xarici ticarət fəaliyyətinin fəallaşması ilk növbədə 

ixrac potensialının yüksəlməsinə gətirib çıxaracaqdır, çünki qeyri-neft 

sektorunun ixrac potensialının yüksəldilməsi dövlətin xarici ticarət iqtisadi 

siyasətinin ana xəttini təşkil edir.  
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Professor Ş. Hacıyev bildirir ki, Azərbaycanın müasir iqtisadi siyasətinin 

uğurlarını xarakterizə edən mühüm amillərindən biri onun çoxvektorlu, fəal və 

səmərəli xarici siyasətidir (5). Son 10 ildə əmtəə ixracı 12,5 dəfə, xidmətlərin 

ixracı isə 10 dəfə artmışdır. Məlumdur ki, neft və neft məhsullarının ixracda 

yüksək paya malik olması bizim iqtisadiyyatın formalaşmış ənənəvi strukturu ilə 

bağlı məsələdir. Lakin qeyd olunmalıdırr ki, son illərdə ixracımızda neft 

sektorunun payı azalmağa başlamışdır. Məsələn, 2011-ci ildə neft sektorunun 

payı ixracda 95,3 %, 2012-ci ildə 94,1 %, 2014-cü ildə 90,1 %, 2017-ci ildə isə 

81 % həcmində olmuşdur. Fikrimizcə, qeyri-neft sektorunun sürətli inkişafı bu 

istiqamətdə yaxın gələcəkdə əsaslı dəyişiklikləri təmin edəcəkdir. Ölkəmizdə 

qeyri-neft sektorunun və onun ixracının artması bir çox beynəlxalq qurumların 

hesabatlarında da yer almağa başlamışdır. Bu icmal təhlillərindən çıxış etsək, 

qeyri-neft sektorunun ixrac potensialından istifadənin yüksəldilməsinin mühüm 

yollarından biri kimi, mal və xidmətlərin ixracı hesabına ümumi ixrac 

potensialının gücləndirilməsinin vacibliyinin 2013-cü ildə dərc edilmiş he-

sabatında göstərilir ki, Azərbaycan enerji sektoru ilə yanaşı, iqtisadiyyatın digər 

sektorlarının diversifikasiyalaşdırılması sahəsində hiss olunan müvəffəqiyyətlər 

əldə etmişdir. Sənaye ölkənin əsas inkişaf etmiş iqtisadiyyat sektoru kimi çıxış 

edir. Bu sektorda yanacaq-enerji kompleksi, kimya sənayesi, maşınqayırma, 

metallurgiya, yeyinti, yüngül və digər sənaye sahələri cəmlənmişdir. Kənd 

təsərrüfatında əsas istiqamətlər kimi taxıl istehsalı, heyvandarlıq, bitkiçilik, 

meyvə-tərəvəz, pambıqçılıq, üzümçülük, tütün və sairlərdir. Son 5 ildə xalis 

ixracda mal və xidmətlərin artımı müşahidə olunur. Hazırda Azərbaycanda 63 

dövlətdən xarici investisiya yatırılmış 192 müəssisə fəaliyyət göstərir və s.  

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının ekspertləri hesab edirlər ki, 

Azərbaycan iqtisadiyyatın diversifikasiyalaşdırılmasında ciddi israrlıdır. Qeyri-

neft sektorunun illik 10 % artım tempinin saxlanması üçün ciddi və ardıcıl 

islahatların aparılması lazım gələcəkdir. “Azərbaycan-2020: gələcəyə baxış” İn-

kişaf Konsepsiyasında 2020-ci ildə adambaşına düşən qeyri-neft ixracının həc-

minin min dollara çatdırılması hədəf kimi götürülmüşdür. Məhz bu baxımdan, 

fikrimizcə, yaxın perspektivdə qeyri-neft sektorunun ixrac potensialının 

yüksəldilməsi yollarının modelləşdirilməsi intensivləşdirilməlidir. Bizə görə, bu 

məqsədlərə çatmaq üçün Azərbaycanla oxşar iqtisadi sistemlərə və inkişaf 

tendensiyalara malik ölkələrin inkişaf xüsusiyyətləri də nəzərə alınmalıdır. 

Məsələn, Azərbaycanın strateji ölkə partnyorlarından biri olan Qazaxıstanda 

ixrac potensialından istifadənin yüksəldilməsinin səmərəli yollarından biri kimi 

– maliyyə və sığorta mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsində dövlətin güclü 

dəstəyindən istifadə olunur. Xarici ticarət fəaliyyətinin təşkilinə, ixrac əməliy-

yatlarının aparılmasına ortamüddətli və uzunmüddətli ssudaların verilməsi 

Qazaxıstan İnkişaf Bankı, xarici ölkələrə malların və investisiyaların ixracı üzrə 

sığortanı “QazixracQarant” ixrac-kredit sığorta korporasiyası tərəfindən həyata 

keçirilir. Bu korporasiyanın səhmləri isə Qazaxıstan hökumətinə məxsusdur. 

İxracın təşkilində bu kimi güclü dövlət dəstəyinin olması ilk növbədə ixrac 

təyinatlı müəssisələrin fəaliyyətinin effektivliyini artırmışdır. Qazaxıstanda 

2010-2014-cü illərdə ölkənin sənaye-innovasiya inkişafı üzrə Dövlət Proqramı 

icra olunur. Bu Proqramda milli kompaniyaların xarici-iqtisadi əlaqələri və ixrac 
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əməliyyatları ilə bağlı fəaliyyətlərinin kommersiya və siyasi risklərinin sığorta-

lanması, digər stimullaşdırıcı tədbirlərin görülməsi reallaşdırılmaqdadır. İxrac 

reytinqinə görə Qazaxıstan 2012-ci ildə dünya ölkələri sırasında 70-ci olmuşdur 

və ixracın ümumi həcmi 97 mlrd. dollar təşkil etmişdir. Müqayisə üçün qeyd 

edək ki, 2012-ci ilin yekunu üzrə adambaşına ixracın həcminə görə Qazaxıstan 

(5963 dollar) Polşa ilə bir səviyyədə yerləşmiş (5985,2 dollar) və Rusiyanı 

üstələmişdir (4173,7 dollar).  

Azərbaycan son 10 ildə özünün iqtisadi inkişaf modelini, xarici ticarət 

siyasətini, ixrac konsepsiyasını daim təkmilləşdirməkdədir və bu proseslərdə, 

şübhəsiz, dünya təcrübəsinin öyrənilməsinə də yer ayrılmışdır. Azərbaycanda 

heç də zəif olmayan bank sektoru və sığorta institutu fəaliyyət göstərir. Ölkənin 

kommersiya banklarının 01.01.2014-cü il tarixə aktivləri cəmi 20,4 mlrd. manat 

səviyyəsindədir. Məlumdur ki, iqtisadiyyata kredit qoyuluşunun səviyyəsi, onun 

qeyri-neft sektorunun müxtəlif sahələri üzrə diversifikasiyalaşdırılması, real iqti-

sadi sahələrdə, ixrac təyinatlı müəssisələrin yaradılması problemləri son vaxtlar 

ciddi diskussiya predmetinə çevrilmişdir. Belə ki, ölkənin kommersiya bankları 

tez və daha çox gəlir əldə etmək məqsədilə kredit resurslarının əksəriyyətini 

istehlak mallarının alınması üzrə kreditlərə, yəni istehlak kreditlərinə yönəldib-

lər. 2013-cü ilin sonuna ölkənin kommersiya banklarının iqtisadiyyata yönəldik-

ləri kreditin həcmi 14,8 mlrd. manat təşkil etmişdir. Azərbaycanda kommersiya 

banklarının kredit portfelinin iqtisadiyyat sahələri strukturunda ev təsərrüfatları 

41,05 %, ticarət və xidmət sektoru 14,30 %, sənaye və istehsal sektoru–11,50 %, 

kənd təsərrüfatı və emal sektoru – 4,69 %, energetika, kimya və təbii ehtiyatlar 

sektoru – 1,82 % və sairlər yer almışdır . Göründüyü kimi, qeyri-neft ixracının 

yüksəldilməsi yolları kimi prioritet hesab olunan sənaye və kənd təsərrüfatı 

sektorlarına ayrılan kredit resurslarının xüsusi çəkisi üst-üstə 16 %-dən bir az 

çoxdur. Fikrimizcə, yaxın perspektivdə ölkə banklarının kredit resurslarının 

əhəmiyyətli hissəsinin ixracyönümlü mal və məhsulların istehsal sahələrinin 

yaradılması istiqamətinə yönəldilməsinin hüquqi və praktiki mexanizmlərinin 

təkmilləşdirilməsi zəruridir. Bu istiqamətdə görüləcək tədbirlərin səmərəliliyi 

yüksək olarsa, ölkənin qeyri-neft ixracı potensialının yüksəldilməsində yeni bir 

güclü potensiala malik qarşılıqlı fəaliyyət və əməkdaşlıq modelinin – “kommer-

siya banklarının kredit resursları - ixrac yönümlü istehsal sahələri - rəqabətqabi-

liyyətli ixrac məhsulları - valyuta resurslarının ölkəyə gətirilməsi mənbələrinin 

şaxələndirilməsi - valyuta ehtiyatlarının artması” kimi effektli və məhsuldar fəa-

liyyət sxeminin reallaşdırılmasında əhəmiyyətli nəticələrin əldə ediləcəyinə inam 

artmaqdadır. Bizə görə, bu çox gedişli bank kapitalı-istehsal-ixrac potensialının 

artması sxemi ölkənin ilk növbədə qeyri-neft ixracının diversifikasiyalaşdırılma-

sı, coğrafiyasının genişləndirilməsi, bu istiqamətdə perspektivli fəaliyyət sahə-

lərinin inkişafının davamlılığının təmin edilməsində əhəmiyyətli amil kimi çıxış 

etmək iqtidarındadır. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev 2014-cü il fevralın 5-də 

regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının icrasına həsr olunmuş 

konfransda qeyd etmişdir: “Hesab edirəm vaxt gəlib çatıb ki, banklar iqtisadiy-

yatın real sektoruna daha çox maliyyə resursları ayırsınlar. Hazırda belə deyildir. 

Ancaq bankların funksiyalarından biri də ondan ibarətdir ki, ölkə iqtisadiyyatına 

daha da böyük təkan versinlər. Xüsusilə dövlət də bank sektorunun inkişafına 
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böyük dəstək verir. Ona görə də banklar da öz sosial məsuliyyətlərini dərk etmə-

lidirlər və iqtisadiyyatın real sektoruna daha çox vəsait ayırmalıdırlar”. Müasir 

dövrdə Azərbaycanda dövlətin özəl sektora, qeyri-neft sektoruna, həmçinin bank 

sektoruna sistemli dövlət dəstəyi mexanizmləri ilə yanaşması, nisbətən dayanıqlı 

iqtisadi siyasət formalaşdırlması bu qənaətə gəlməyə imkan verir ki, növbəti 

illərdə ölkənin kommersiya banklarının kreditləri hesabına müxtəlif real iqtisadi 

sektorların inkişafının sürətləndirilməsi, onların ixrac potensiallarının artırılması 

yollarının şaxələndirilməsi intensivləşəcəkdir. Təəssüf ki, hələlik, bu istiqamət-

dəki effektli imkanlar dərindən öyrənilməmişdir və biznes subyektlərinin maarif-

ləndirilməsi prosesləri, bu fəaliyyət sxeminin, o cümlədən, bank sektorunun 

fəaliyyəti üçün əhəmiyyətliliyi geniş təbliğ edilməmişdir. Tədqiqatçı F.Müstafa-

yevin gəldiyi nəticələrə əsaslanaraq qeyd edə bilərik ki, nəqliyyat və rabitə sek-

toruna yatırılan hər bir manat kredit 4,7 manatlıq əlavə ÜDM yaradır. Tikinti 

sektoruna yatırılan hər bir manat kredit əlavə 4,46 manatlıq ÜDM əmələ gətirir. 

Kənd təsərrüfatına yönəldilən 1 manat kreditin artımı “multiplikasiya əmsalı” 

təqribən 4-dür və s. Bir sözlə, qeyri-neft sektorunun kreditləşdirmə və maliy-

yələşdirmə mənbələrinin şaxələndirilməsi, bu sahənin ixrac potensialının 

yüksəldilməsi yollarından əhəmiyyətlisi kimi xarakterizə olunur.   

Biz ixrac potensialının artırılmasının investisiya problemləri ilə tam bağlı 

olması iddiasını irəli sürməsək də, bunlar arasında müəyyən qarşılıqlı təsir 

əlamətlərinin olduğu qənaətindəyik. Belə ki, ölkənin qeyri-neft sektorunun mo-

dernizasiyasının milli iqtisadiyyatın artım tempi ilə adekvat olmaması son 15 

ildə ciddi diskussiya mövzusu kimi yadda qalmışdır. Biz də bir sıra qeyri-neft 

sahələrinin potensialından hələ də səmərəli istifadənin reallaşdırılmadığını qeyd 

etmişdik. Müxtəlif iqtisadi ədəbiyyatlarda və elmi əsərlərdə də iqtisadiyyatın 

investisiya potensialından effektli istifadə olunması, bu potensialın formalaşması 

və istifadə mexanizmləri tədqiq edilmişdir. T.Kərimova yazır: “Azərbaycanda 

xarici investisiyaların yanacaq-energetika sahəsinə cəlb edilməsi sahəsində xeyli 

iş görülüb və bu sahənin yüksək inkişafına nail olunmuşdur. Lakin qeyri-neft 

sektoruna xarici investisiyaların cəlb olunması sahəsində mövcud problemlər 

hələ də öz həllini tapmamış və xarici kapitalın səmərəsiz istifadəsini formalaş-

dırmışdır. Əksər hallarda qeyri-neft sektoruna xarici investisiyaları cəlb etmək 

məqsədilə nəzərdə tutulan dövlət proqramını işləyib hazırlayarkən, onun ayrı-

ayrı sektorlar üzrə tərtib olunmasına üstünlük verilir ki, bu da problemə yanaşma 

baxımından düzgün deyildir. Ona görə də hesab edirik ki, qeyri-neft sektoruna 

xarici investisiyaların cəlb olunması sistemli işlənməli, bu sahənin müxtəlif 

bölmələri arasında müvafiq mütənasiblik gözlənilməlidir”. Tədqiqatçı T.Baba-

yev hesab edir ki, investisiyaların həcmi milli ictimai gəlirin səviyyəsinə 

əhəmiyyətli təsir edir və milli iqtisadiyyatın müxtəlif inkişaf elementlərinin for-

malaşması onun dinamikasından asılıdır. Buna görə də xarici təcrübənin 

dərindən öyrənilməsi, ölkənin investisiya potensilının real qiymətləndirilməsi və 

investisiya siyasətində reallaşdırılması vacibdir.  

Professor Ə.Məmmədovun neft gəlirlərinin Azərbaycanın özəl sektorunun 

rəqabətə davamlılığına təsiri aspektləri barədə fikirləri diqqətçəkəndir. Müəllif 

bildirir ki, Azərbaycanın neft sektorunun inkişaf tendensiyası sürətləndikcə, risk 

aspektləri sırasında xarici investisiyaların kəskin azalması ola bilər. Ə.Məmmə-
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dov bu məqsədlərlə neft gəlirlərinin investisiya kimi sənayenin qeyri-neft sekto-

runun inkişafına, o cümlədən, sənayenin ixrac potensialının artırılmasına, inno-

vasiya xarakterli layihələrin həyata keçirilməsinə, keyfiyyətin idarə edilməsi sis-

temlərinin təbliği və tətbiqinə, sahibkarlığın inkişafının stimullaşdırılmasına, aq-

roservis şəbəkəsinin yaradılmasına, kənd təsərrüfatı məhsullarının satış şəbəkəsi 

və ixrac imkanlarının yaradılmasına, ixrac potensiallı ənənəvi kənd təsərrüfatı 

sahələrinin (çayçılıq, gülçülük, barama, tütün, sitrus meyvələri, meyvə və tərə-

vəz) inkişaf etdirilməsinə yönəldilməsini vacib saymışdır. Müəllifin bu mülahi-

zələri qloballaşma şəraitində ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi, həmçinin 

ənənəvi əmtəə bazarlarının yeni keyfiyyət və kəmiyyət prinsipləri əsasında 

bərpası, inkişaf etdirilməsi baxımından da səmərəli ola bilər. Məsələn, qlobal 

rəqabət, geostrateji və geoiqtisadi maraqlar baxımından Azərbaycan Qərb 

ölkələri ilə Rusiya və onun yaxın müttəfiqləri olan bir qrup postsovet respubli-

kaları arasındakı siyasi-iqtisadi münasibətlərin hər hansı bir transformasiyası 

müqabilində, bu ölkədəki ənənəvi kənd təsərrüfatı məhsulları bazarının bərpası 

üçün yüksək imkanlar əldə edə bilər. Hətta bu amillərin təsiri olmadan belə, 

Rusiya, Belarus kimi ölkələrə Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsulları ixracının 

həcminin əhəmiyyətli səviyyədə artırılması imkanları mövcuddur və təəssüf ki, 

bu potensialdan zəif istifadə olunur.  

Ekspert X.Mikayılova görə, ÜTT-yə üzvlükdən sonra Azərbaycanın qeyri-

neft sektoruna təsir artacaq. Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına daha müvəffə-

qiyyətli və sabit inteqrasiyası üçün onun xarici ticarət dövriyyəsinin həcminin 

artması ilə yanaşı, həm də rəqabətqabiliyyətli məhsulların istehsalının genişlən-

dirilməsi ilə xarici ticarət dövriyyəsinin strukturunun diversifikasiya olunması 

lazımdır. Müəllif qeyd edir ki, qeyri-neft sektorunun tərkibində kənd təsərrü-

fatının payının artırılması vacibdir. Bu məqalədə bir çox hallarda kənd təsərrü-

fatı məhsulllarının ixrac potensialının qabarıq formada verilməsi və əhəmiy-

yətinin qeyd edilməsi əslində zərurət kimi çıxış edir. Azərbaycanın zəngin təbii 

resursları və təbiətdən istifadədə güclü potensialı buna əminlik yaradır. Bu resurs 

və potensialın hərəkətə gətirilməsi, ixractəyinatlı kiçik, orta və iri müəssisələrin 

yaradılması ixrac məhsullarının çeşididnin sürətlə artırılmasına təkan verməklə 

yanaşı, ixrac potensialının gücləndirilməsində çoxşaxəlilik amilini təmin edərdi. 

Tədqiqatçı S.Fərzəliyeva qeyd edir ki, inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlı ölkələr-

də kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edən fermerlərin gəlir mənbələri əsasən, 

bu məhsulların alıcılara birbaşa satışından, pərakəndə satış şəbəkəsindən, top-

dansatışla məşğul olanlara satışdan, əmtəə bazarlarında satışdan, emal müəssi-

sələrinə və dövlətə satışdan formalaşmışdır. Bu geniş və ixrac kanallarına malik 

olmaq deməkdir və belə şəraitdə kənd təsərrüfatının ixrac təyinatlı məhsullarının 

çeşidinin və həcminin artmaması mümkün deyildir. Fikrimizcə, Azərbaycanda 

yaxın 5-10 ildə ölkənin kənd təsərrüfatı və aqrar sektorunun ixrac həcminin 

dəfələrlə artırılması imkanları mövcuddur və bu yol Azərbaycanın qeyri-neft 

sektorunun ixrac potensialının yüksəldilməsində ciddi perspektivə malikdir.  

Son illərdə qloballaşmanın təsir dairəsinin genişləndirilməsi və maliyyə-

iqtisadi böhranların fəsadlarının artması prosesləri dünya iqtisadiyyatında yeni 

meyarların və tendensiyaların formalaşmasına rəvac vermişdir. Milli iqtisadiy-

yatın qapalı inkişaf etdirilməsi tendensiyasının sona çatdığını da iddia etmək 
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olar. Bu baxımdan hər bir ölkənin çoxşaxəli ixrac potensialının olması mühüm 

və strateji şərt kimi çıxış edir. Əgər hər hansı bir ölkənin təbii ehtiyatları azdırsa 

və ya milli resurslar baxımından çətinliyi varsa, bu proseslərdə qlobal rəqabətə 

davam gətirmək üçün çox mürəkkəb vəzifələrin öhdəsindən gəlməlidir. Milli 

resurslarla və nisbətən təbii ehtiyatlarla zəngin ölkələr isə bu nemətləri obyektiv 

və dəyərincə qiymətləndirməli, onlardan səmərəli istifadə üçün milli maraqlar 

çərçivəsində istehsalın təşkili və məhsulların ixracı ilə sistemli yanaşma təmin 

edilməlidir. Qlobal rəqabət şəraitində dayanıqlılıq meyarlarını özündə əks 

etdirməyən mal və məhsulların dünya əmtəə bazarlarında ixracının sabitliyi 

qeyri-mümkündür. Bu meyarlardan çıxış etsək, Azərbaycan qloballaşma şərai-

tində qeyri-neft sektorunun ixrac potensialından istifadənin yüksəldilməsi 

yolunda hələlik dayanıqlı mövqeyə malik olmadığı qənaətindəyik. Bu yolda 

xeyli pozitiv strateji tədbirlərin görülməsi, dövlət proqramların icrası və bir 

çoxlarının hazırda icra prosesində olması isə bu qənaətə gəlməyə imkan verir ki, 

yaxın perspektivdə Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun ixrac potensialından 

istifadənin daha səmərəli, məhsuldar və effektli yollarının formalaşdırılması 

tədbirləri intensivləşəcəkdir. Belə şəraitdə, qeyri-neft sektorunda ixrac potensia-

lının tənzimlənməsinin təkmilləşdirməsi istiqamətlərinin daha ciddi araşdırılması 

və arqumentləşdirilməsi lazım gəlir.  

 
ƏDƏBİYYAT 

 
1. Aras O.N., Süleymanov E. Azərbaycan iqtisadiyyatı. Dərs vəsaiti. Bakı: Qərb-Şərq, 2010, 316 

s. 

2. Kruqman P.R., Obstfeld M., Melitz M.C. Beynəlxalq iqtisadiyyat: nəzəriyyə və siyasət. XI 

nəşr. (Azərb. dilində). Bakı: MODULUS MMC, 2018, 831 s. 

3. Məsimli Ə.Ə. Azərbaycanın ÜDM-də qeyri-neft sektorunun payı artmaqda davam edəcək. 

az.trend.az. Biznes və iqtisadiyyat xəbərləri, 11.07.2014. 

4. Səmədzadə Z. Çin qlobal dünya iqtisadiyyatında. Bakı: Təhsil, 2009, 608.   

5. Ş.Hacıyev, Ə.Bayramov. Beynəlxalq iqtisadiyyat. Bakı:  2005, 102 s. 

6. Финансово-хозяйственные инновационные инициативы. Под ред. Ю.М.Осипова, 

С.Ю.Синельникова, Е.С.Зотовой. Москва: ТиРу, 2012. 

7. Хасбулатов Р. И. Мировая экономика и международные экономические отношения. М.: 

Гардарики, 2006, 671. 

   
РЕЗЮМЕ 

ТУРАЛ МАМЕДЗАДЕ 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА НЕНЕФТЯНОГО 

СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

В современных условиях экономика Азербайджана вошла в динамичное русло 

развития. Страна успешно интегрируется в мирохозяйственную систему, повышается 

рейтинг национальной экономики Азербайджана на международной арене. Однако 

зависимость экономики страны от нефти и ее экспорта в виде сырья еще остается.  С 

учетом влияния глобализации, исследованы научноисследовательские работы, 

теоретические и методические проблемы в вопросах выявления потенциала экспорта 

экономики Азербайджана, диверсификации внешнеторгового оборота, расширения 

экспортноориентированных отраслей и предприятий, товаров и продукции, 

совершенствовании законодательной базы и стимулирования экспорта, выявления 

рациональных направлений развития экспорта в стране. В Азербайджане традиционно 

имелись конкурентоспособные и экспортоориентированные промышленные секторы, 
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сферы сельского хозяйства. Промышленность страны имеет достаточный потенциал для 

увеличения экспорта и расширения его ассортимента.   

Ключевые слова: глобализация, экономическая интеграция, национальная 

экономика, внешняя торговля, экспортный потенциал 

 

SUMMARY 

TURAL MAMMADZADEH 

WAYS TO INCREASE THE EXPORT POTENTIAL OF THE NON-OIL SECTOR IN 

THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 

The economy of Azerbaijan has entered to dynamic course of development in modern 

conditions. The country has successfully integrated into the global economic system, increases 

the rating of the national economy of Azerbaijan in the international arena. However, the 

dependence of economy from oil and its export like raw material still remains.  Scientific 

research, theoretical and methodological issues in the identification of export potential of 

Azerbaijan's economy, diversification of foreign trade turnover, expansion of export-oriented 

industries and enterprises, goods and products, the improvement of the legislative base and 

export promotion, the rational directions of development of export in the country are studied 

with the influence of globalization. Azerbaijan traditionally had a competitive and export-

oriented industrial sectors, agriculture. The industry has the potential to increase exports and 

expand its range.   

Key words: globalization, economic integration, national economy, foreign trade, export 

potential 
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AKADEMİK İSA HƏBİBBƏYLİ YARADICILIĞININ NAXÇIVAN DÖVRÜ  

PROF.YUSİF SEYİDOVUN GÖZÜ İLƏ 

 
 Qədim tarixi olan Naxçıvan torpağı görkəmli dövlət adamları, elm və mədəniyyət 

xadimləri yetirmişdir. Bu elm xadimlərindən biri Əməkdar elm xadimi, Prezident təqaüdçüsü, 

Dövlət Mükafatı laureatı, filoloji elmlər doktoru, professor Yusif Seyidovdur (1929-2013). 

Professor Y.Seyidov Azərbaycan qrammatika məktəbinin yaradıcılarından biri olmaqla yanaşı, 

görkəmli ədəbiyyatşünas olmuş, filologiyamızda yazıçı və dil probleminin kompleks şəkildə 

araşdırılmasında mühüm xidmətlər göstərmişdir. Bu sahədə professor Y.Seyidovun akademik İsa 

Həbibbəyli haqqında tədqiqatları diqqəti cəlb edir. Professor akademikin bütün elmi irsini deyil, 

onun elmi yaradıcılığının Naxçıvan dövrünü araşdırmış və beləliklə,”Akademik İsa Həbibbəyli” 

adlı sanballı bir monoqrafiya meydana gəlmişdir. Məqalə professor Yusif Seyidovun akademik 

İsa Həbibbəyli haqqında elmi araşdırmalarının təhilinə həsr olunmuşdur. 

Açar sözlər: Yusif Seyidov, dilçilik, yazıçı və dil problemi, İsa Həbibbəyli, ədəbiyyat, 

Naxçıvan ədəbi mühiti 

 

 Müqəddəs  Nuh yurdu, oğuz yurdu Naxçıvan torpağı görkəmli elm və 

dövlət xadimləri yetirmişdir.Belə elm xadimlərindən biri Əməkdar elm xadimi, 

Prezident təqaüdçüsü, Dövlət Mükafatı laureatı, filoloji elmlər doktoru, 

professor Yusif Seyidovdur (1929-2013). Şərur rayonunda dünyaya göz açmış 

professor Y.Seyidov Azərbaycan diliçilik elmində qrammatika məktəbinin əsas 

yaradıcılarından biridir. Yusif Seyidov geniş elmi dünyagörüşə malik olub cə-

miyyətşünaslıq və ədəbiyyatşünaslıq üzrə əsərlərində də professionallıq gös-

tərmişdir. Böyük sadəliyi və bütöv şəxsiyyəti onun böyük elmini tamamlayır (2, 

s. 2). 

Prof.Y.Seyidov 1940-ci illərin sonlarında taleyini Bakı mühiti ilə bağlasa 

da, el-obaya, yurd-yuvaya, torpağa bağlı ziyalı olmuşdur. Bu bölgənin ictimai-

siyasi həyatı, ədəbi-elmi mühiti ilə iç-içə olmuşdur. Yerli mətbuat orqanı olan 

“Şərq qapısı” qəzetinin daimi abunəçisi olmuş, orada Naxçıvan haqqında 

sanballı məqalələrlə çıxış etmişdir. O, Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdi-

ri, Azərbaycan dilçiliyinin ağsaqqallarından biri kimi 1990-cı illərin sonlarında 

Naxçıvan Dövlət Universitetinə dəvət edilmiş, yeni kadrların hazırlanmasında 

fəal  iştirak etmiş, tələbələrə mühazirə oxumuş, Dissertasıya şurasının üzvü kimi 

səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. 

        Onu da qeyd edək ki, prof.Y.Seyidov,  tək dilçiliyin nəzəri məsələlərini təd- 
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qiq etməmiş, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü (1962) olmuş, bir ədəbiy-

yatşünas kimi ədəbi-tənqidi məsələləri ardıcıl şəkildə izləmiş, yazıçı və dil 

problemi ilə yaxından məşğul olmuşdur. Bir filoloq kimi ədəbi-bədii dil, onun 

inkişaf meyilləri və yolları, yazıçıların, söz, dil, bədii dil haqqında fikir və 

mülahizələrini araşdırmışdır (5, s. 128). Bu araşdırmaların nəticəsi olaraq “Klas-

sik şairlərimiz söz haqqında” (1977), “Yazıçı və dil” (1979), “Ədəbi tənqid və 

bədii dil” (1986), “Nəsimi dili” (1996), “Şairin dərdi” (1996), ”Sözün şöhrəti” 

(1981), Sözün qüdrəti” (1983), “Şairin fikir dünyası” (1085), ”Sözün hikməti” 

(1989), Nəsiminin dili” (1996), “Ey ulu dünya” (2003), ”Mir Cəlal-100 (ədəbi-

bədii dil problemləri) (2008), “Xalq yazıçısı Elçin” (2012) və s. kimi kitab və 

monoqrafiyalar ərsəyə gətirmişdir. Bu tədqiqatlardan əlavə, prof. Y.Seyidovun 

görkəmli ədəbiyyatşünaslar akademik Məmməd Cəfər Cəfərov və akademik İsa 

Həbibbəyli haqqında yazdığı monoqrafiyalar da ədəbiyyatşünaslıq elminə layiqli 

töhfədir. 

        Akademik İ.Həbibbylininin elmi yaradıcılığının tədqiqi ilə alim 2000-ci  

illərin əvvəlindən məşğul olmağa başlamışdır. Bu araşdırmanın nəticələri 2009-

cu ildə “Elm və təhsil” nəşriyyatında çap olunan monoqrafiyada öz əksini 

tapmışdır. Y.Seyidov monoqrafiyanı bir az da təkmilləşdirərək 2013-cü ildə 

yenidən nəşr etdirmişdir. Alim akademik İsa Həbibbəyli haqqında monoqrafiya-

sını 15 cildlik “Əsərləri”nin XI cildinə  də daxil etmişdir. Monoqrafiyanın 

əvvəlində qeyd edilmişdir ki, kitabda akademikin əsasən Naxçıvan dövrü 

yaradıcılığı tədqiqat obyekti seçilmişdir. 

Akademik İsa Həbibbəylinin həyatı, yaradıcılığı, elmi məktəbi haqqında 

bir çox alim və ictimai xadimlər məqalə, ayrıca kitab yazmışlar. Prof.Y.Seyido-

vun bu monoqrafiyasının səciyyəvi xüsusiyyəti isə ondan ibarətdir ki, burada 

akademik İsa Həbibbəylinin elmi-pedaqoji, ədəbi və ictimai fəailiyyətinin ancaq 

Naxçıvan dövrü zəngin faktlar əsasında öz dolğun əksini tapmışdır.  Akademik 

İsa Həbibbəyli 40 il Naxçıvan Dövlət Universitetində gənc nəslin təlim-tərbiyəsi 

ilə məşğul olmuş, bunun təxminən 20 ilini həmin ali məktəbin, elm-təhsil 

ocağının rektoru vəzifəsində işləmişdir. Bu illərdə universiet dünya təhsil siste-

minə inteqrasiya olunmuş, beynəlxalq səviyyədə tanınmışdır. Təsadüfi deyildir 

ki, bu universitet 2009-cu ildə Avropanın elm və təhsil qurumları tərəfindən təsis 

edilmiş “Minilliyin universiteti” mükafatına layiq görülmüşdür. Bu təhsil 

ocağını İsa Həbibbəylinin universiteti adlandıran Y.Seyidov çox doğru olaraq 

yazır: “Belə mükəmməl universitet şəhərciyinin salınmasında dövlətin qayğısı 

da, İsa Həbibbəylinin zəhməti də aşkar görünür. İsa Həbibbəyli məzun olduğu 

universitetin sadəcə rektoru deyildir, vurğunudur. O,Naxçıvanın böyük qurucusu 

Vasif Talıbovun komandasında sabit, dəyişməz mövqeyi, fəallığı, qeyri-adi işgü-

zarlığı ilə fərqlənən personaldır” (3, s. 317). 

Mətləbə keçmədən öncə qeyd edək ki, yuxarıda göstərildiyi kimi, akade-

mik İsa Həbibbəyli  ədəbiyyat tarixi, ədəbi tənqid və ümumiyyətlə, filologiya və 

mədəniyyətşünaslıq üzrə bütün türk dünyasında böyük xidmətləri olan elm 

xadimi kimi tanınır və qəbul edilir. Belə ki, onun “Cəlil Məmmədquluzadə və 

müasirləri” (2008), “Akademik Səməd Vurğun Vəkilov” (2015), ”Romantik liri-

kanın imkanları” (1990), “XX əsr Azərbaycan yazıçıları” (1992), ”Ədəbi-tarixi 

yaddaş və müasirlik” (2007), “Ədəbi şəxsiyyət və zaman” (2017), “Azərbaycan 
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ədəbiyyatı: dövrləşdirmə konsepsiyası və inkişaf mərhələləri” (2019), “Azərbay-

cançılıq konsepsiyası” (2019), ”Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” 10 cildliyinin 

birinci cildinə (2019) yazdığı 225 səhifəlik giriş kimi əsərləri bu baxımdan diq-

qəti cəlb edir. 

Akademik İsa Həbibbəylinin həyat və fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü onun 

bioqrafiyasında xüsusi yer tutur. İsa Həbibbəyli doğulduğu diyara bütün səmi-

miyyəti ilə bağlı olan, onun inkişafına, uğurlarına sevinən, bu yolda bütün ener-

jisini əsirgəməyən və böyük Azərbaycan sevgisi ilə yaşayan  vətəndaş alimdir. 

İsa müəllim yuxarıda qeyd edildiyi kimi 40 il Naxçıvan Dövlət Universitetində 

elmi-pedaqoji fəaliyyət göstərmiş, həmin müddətdə bu qədim diyarın ədəbi 

mühitini hərtərəfli şəkildə araşdırmış, bölgənin ədəbi-elmi və mədəni inkişafını 

mühüm ədəbi qaynaqlar və arxiv materialları əsasında tədqiq etmişdir. Bir 

haşiyə çıxaraq qeyd edək  ki, elə akademikin 2015-ci ildə “Elm və təhsil” nəşriy-

yatında işıq üzü görmüş,  qədim mədəniyyət mərkəzi Naxçıvana həsr edilmiş 

850 səhifəlik “Nuhçıxandan-Naxçıvana” monoqrafiyası dediklərimizi tam 

şəkildə təsdiq edə bilər(3).Bu kitabda alimin qədim diyar, onun ədəbi-elmi və 

mədəni mühiti haqqında yazıb nəşr etdirdiyi qiymətli əsərlərin ancaq bir qismi 

öz əksini tapmışdır. Alim bu tədqiqatında Naxçıvan ədəbi mühitinin yaranma 

tarixini, inkişaf mərhələlərini ilk dəfə ümumiləşdirməyə təşəbbüs göstərmiş və 

məqsədinə nail olmuşdur. O, bölgənin ədəbi mühitini obrazlı şəkildə  “Azərbay-

can ədəbiyyatının Naxçıvan məktəbi” adlandırır. 

Məlumdur ki, XIX əsrin sonlarında maarifçilik hərəkatı Qafqazda, o 

cümlədən Naxçıvanda geniş vüsət almışdı. İsa Həbibbəyli bu kontekstdə Naxçı-

van maarifçi ədəbi-mədəni mühitin öndə gedən nümayəndələrindən Eynəli bəy 

Sultanov (1866-1935), Məhəmməd Tağı Sidqi (1854-1903), Məhəmməd ağa 

Şahtaxtlı (1846-1931), Əliməmməd Xəlilov (1862-1896), Mirzə Əbülqasım Sul-

tanov (1866-1916), Mirzə Ələkbər Süleymanov (1862-1921),Paşa ağa Sultanov 

(1949-1902), Mirzə Cəlil Şürbi (1874-1915), Sadıq Xəlilov (1864-1905), Tağı 

bəy Səfiyev (1878-1939), Məmmədqulu bəy Kəngərli (1854-1905) və başqaları 

haqqında arxivlərdən material toplamış, araşdırmış,  yeni tədqiqatlarını elmi 

ictimaiyyətə təqdim etmişdir. 

Onu da qeyd edək ki, Qori müəllimlər seminariyası bir təhsil, maarif ocağı 

kimi Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda maarifçi ədəbiyyat və mədəniy-

yətin inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə müsbət təsir göstərmişdir. Qori müəllimlər 

seminariyasının naxçıvanlı yetirmələri bölgədə maarifçiliyin yayılması ilə geniş 

şəkildə məşğul olmuşlar. Bu seminariyanın yuxarıda adını çəkdiyimiz bəzi 

maarifçi nümayəndələrinin həyat və yaradıcılığını ilk dəfə  akademik İsa 

Həbibbəyli araşdırmışdır. 

Bütün bu cəhətlərinə görə prof. Yusif Seyidov İsa Həbibbəylinin Naxçıvan 

dövrü fəaliyyətinin bu məziyyətləri üzərində daha geniş şəkildə dayanmışdır.   

Prof. Y.Seyidovun qeyd etdiyi kimi, bu maarifçilər içərisində görkəmli 

pedaqoq, maarifçi və ədib Məhəmməd Tağı Sidqinin yaradıcılığı İsa Həbib-

bəylinin diqqətini daha çox cəlb etmişdir. O, milli məktəbin banilərindən olan bu 

böyük pedaqoqun elmi-pedaqoji irsi haqqında geniş tədqiqat aparmış, bu böyük 

pedaqoqun əvvəl maarifçi əsərlərini toplayıb “Məktəb hekayətləri” (1996) adı 

ilə, daha sonra isə bütün əsərlərini (2004) ilk dəfə nəşr etdirib geniş ictimaiy-
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yətin istifadəsinə təqdim etmişdir (4). Məlumdur ki, M.T.Sidqi maarif dünyası 

ilə, hətta o dövr üçün böyük mədəni hadisə olan Qori müəllimlər seminariyası ilə 

də sıx əlaqələrə malik olmuşdur. Professor Y.Seyidov akademikin bu sahədəki 

xidmətlərini yüksək qiymətləndirdikdən sonra çox doğru olaraq yazır: “Nax-

çıvan Muxtar Respublika Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov M.Sidqinin 150 

illik yubileyinin keçirilməsi və xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında sərəncam 

vermişdir. Bu, Azərbaycan ziyalılarının yetişməsində, maarif sahəsində, ədəbiy-

yatın inkişafında  çox iş görmüş Məhəmməd Tağı Sidqinin, az qala unudulmuş 

bir şəxsiyyətin mənən, ruhən yenidən həyata qaytarılması demək idi” (2, s. 36).   

Bu maarifçi mühitin digər bir görkəmli nümayəndəsi də  böyük satira us-

tası Cəlil Məmmədquluzadədir. Təsadüfi deyildir ki, İsa Həbibbəylinin yara-

dıcılığının böyük bir hissəsi bu böyük maarifçi, tənqidi realizm nümayəndəsinin 

irsinin tədqiqinə və nəşrinə həsr olunmuşdur. Bu mövzuda  akademikin “Cəlil 

Məmmədquluzadə” (1987), “Zamanın dühası” (1993), “Seçkin Azərbaycan 

yazarı Cəlil Məmmədquluzadə” (1994), “C.Məmmədquluzadə:mühiti və müasir-

ləri” (1997) adlı bir-birindən qiymətli monoqrafiyaları ümumilikdə Azərbaycan 

ədəbiyyatşünaslıq elminin mühüm nailiyyətlərindən sayıla biləcək sanballı elmi 

əsərlərdir. Alimin bu tədqiqatları ona bir nömrəli Mirzə Cəlilşünas titulu 

qazandırmışdır. Onu da qeyd edək ki, İsa Həbibbəyli çoxillik axtarışlar nəticə-

sində  böyük satira ustasının dördpərdəli “Ər” pyesini, kiçikhəcmli “Lənət” və 

“Oyunbazlar” kimi səhnə əsərlərini üzə çıxarmış,16 satirik şeirini,35 məqaləsini, 

170 felyetonunu ilk dəfə görkəmli yazıçının 2004-cü ildə nəşr edilmiş 4 cildlik 

külliyyatına daxil edərək oxucuların istifadəsinə təqdim etmişdir. Çoxcildlikdə 

bunlardan əlavə, böyük demokrat yazıçının özünün və ailə üzvlərinin 50, eyni 

zamanda başqa tanınmış şəxsiyyətlərin  elmi ictimaiyyətimizə bəlli olmayan 44 

məktubu ilk dəfə nəşr edilmişdir. 

Prof. Y.Seyidov da öz tədqiqat əsərində İsa Həbibbəylinin Mirzə Cəlil 

haqqında araşdırmalarına geniş yer ayırmış və bu əsərləri ətraflı şəkildə  filoloq 

gözü ilə təhlil etmişdir. Yusif Seyidovun çox doğru olaraq göstərdiyi kimi, bu 

araşdırmalar “Azərbaycanda XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəlləri ədəbi pro-

sesinə ümumiləşdirilmiş yeni bir baxışı” (2, s. 154) ifadə edirdi. 

Prof. Y.Seyidovun bu monoqrafiyasının diqqət çəkən məziyyətlərindən 

biri də budur ki, o, akademikin Naxçıvanda ikən qələmə aldığı problemlərin, 

ədəbi şəxsiyyətlərin bir çoxunu tək-tək təhlil süzgəcindən keçirir, onlara qiymət 

verir. Belə şəxsiyyətlərdən biri də Azərbaycan maarifçiliyinin, Naxçıvan ədəbi-

mədəni mühitinin görkəmli nümayəndəsi Məhəmməd ağa Şahtaxtlıdır. İsa 

Həbibbəyli Mirzə Cəlilin bu az öyrənilmiş naxçıvanlı müasirinin həyatı və irsini 

daha geniş tədqiq etmiş, əsərlərini ilk dəfə toplayıb kitab halında nəşr etdirmiş-

dir. Məlumdur ki, Avropa və Rusiyada böyük şöhrət qazanmış M.Şahtaxtlı 

Azərbaycanın ən böyük maarif xadimlərindən biri olmuşdur. Bu görkəmli 

maarifçi ədibin elmi irsi sovet dövründə birtərəfli, həm də səthi şəkildə 

öyrənilmiş, əsərləri isə demək olar ki, nəşr edilməmişdi. Naxçıvan Ali Məclis 

Sədrinin M.Şahtaxtlının 160 illiyi ilə əlaqədar imzaladığı sərəncamdan sonra 

akademik İsa Həbibbəylinin ilk dəfə nəşr etdirdiyi “Məhəmməd ağa Şahtaxtlı 

Seçilmiş əsərləri” (2006) adlı kitabda XX əsrin ilk ana dilli mətbuat orqanının 

(“Şərqi-Rus”) naşiri olan bu böyük maarifçinin çoxcəhətli fəaliyyəti ilk dəfə 
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sənədlər və arxiv materialları əsasında geniş ictimaiyyətə təqdim olunmuşdur. 

Y.Seyidov İsa Həbibbəylinin M.Şaxtaxtlı yaradıcılığında irəli çəkdiyi məsələlərə 

öz münasibətini bildirir, həmin məsələnin ictimai fikir tariximiz üçün 

əhəmiyyətindən söz açır. 

         Naxçıvan ədəbi mühiti ilə bağlı olan görkəmli ədəbiyyat adamlarından biri 

də professor Abbas Zamanov olmuşdur. İsa Həbibbəyli çox doğru olaraq göstərir 

ki, yazıçı və müasirləri problemini bizim ədəbiyyatşünaslıq elmimizə Abbas Za-

manov gətirmişdir. O, ”Sabir və müasirləri” əsəri ilə bu sahənin əsasını qoymuş-

dur. Elə buna görə də İ.Həbibbəyli  təxminən altmış ziyalı və elm xadiminin mə-

qaləsindən ibarət “Müasirləri Abbas Zamanov haqqında” adlı kitab tərtib edərək 

nəşr etdirmişdir. Bundan əlavə, alim Abbas Zamanovun bircildliyini tərtib və 

nəşr etmiş, eyni zamanda onun haqqında 5 sanballı elmi məqalə çap etdirmişdir.  

Məlumdur ki, Abbas müəllim ermənilərin Naxçıvan iddialarının keçən əs-

rin 60-cı illərində təhlükəli həddə çatdığını ziyalılara, elmi ictimaiyyətə qorxma-

dan bəyan etdiyinə görə o dövrdə onu  partiyadan çıxarmışdılar. Heydər Əliyev 

hakimiyyətə gələndən sonra onun hüquqları bərpa olundu: birbaşa elmlər dok-

toru elmi dərəcəsi aldı, akademiyaya müxbir üzv seçildi. Abbas Zamanovu bir 

alim, bir naxçıvanlı, bir vətənpərvər kimi sevən, bir məsləkdaş kimi ona böyük 

ehtiram göstərən Y.Seyidov İsa Həbibbəylinin  bu sahədəki araşdırmalarını yük-

sək qiymətləndirir və yazır: “O, imperiya siyasətinə və bu siyasətə arxalanan er-

mənilərin ərazi iddialarına qarşı cəsarətlə səsini qaldıran, bununla da başına 

olmazın fəlakətlər gələn, lakin sınmayan, həm də şəxsən qalib gələn bir ziyalı, 

bütöv bir şəxsiyyət idi, dissident idi” (3, s. 338). 

Müəllif göstərir ki, akademik İsa Həbibbəyli XX əsr Naxçıvan ədəbi mühi-

tinin akademik M.C.Cəfərov, Xalq şairi Məmməd Araz, Xalq yazıçısı Hüseyn 

İbrahimov, şairlərdən İslam Səfərli, Adil Babayev, Cavad Cavadlı, Vaqif Məm-

mədov kimi nümayəndələrinin yaradıcılığını dərindən tədqiq etmiş, onların hər 

biri haqqında ayrıca məqalə yazmışdır. Ona görə də Yusif Seyidov monoqrafiya-

da tədqiqatçı İsa Həbibbəyli haqında dolğun təsəvvür yaratmaq üçün bu məqalə-

lərin hər birini ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirir, təhlil edir, onların məziyyətlərini 

açıb göstərir. 

Akademik İ.Həbibbəyli Naxçıvanda yaşayarkən yenicə yaradılmış AMEA-

nın Naxçıvan Bölməsinin inkişafına da töhfələr vermişdir. O, bir neçə il Böl-

mənin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun Ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinə 

ictimai əsaslarla rəhbərlik etmiş, gənc kadrların yetişməsinə böyük kömək 

göstərmişdir. İsa müəllim Naxçıvan Bölməsində işləyərkən taleyi və sənəti 

seriyasından bir neçə məqalələr məcmuəsi də nəşr etdirmişdir. Həmin seriyadan 

nəşr olunan sanballı kitablardan biri də “Məmməd Cəfər Cəfərov: taleyi və 

sənəti” toplusudur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, İsa müəllim akademik 

M.Cəfərin nəşr olunmamış bir sıra bədii əsərini, o cümlədən memuar 

ədəbiyyatının kamil nümunəsi olan “Xatirələr” əsərini ədəbi ictimaiyyətə təqdim 

etmişdir. Prof. Y.Seyidov “Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov:taleyi və sənəti” 

kitabını yüksək qiymətləndirmiş, hətta onun haqqında “525-ci qəzet”də sanballı 

bir məqalə də nəşr etdirmişdir. Həmin məqalədə Y.Seyidov toplunun nəşrini 

təqdir edir, İsa Həbibbəylinin buradakı fəaliyyətinə yüksək qiymət verərək yazır: 

“Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov:taleyi və sənəti” kitabı görkəmli elm 
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xadiminin parlaq və işıqlı şəxsiyyətini, bütün zamanlar üçün aktual və müasir 

olan qiymətli yaradıcılıq irsini yeni nəsillərə çatdırmaq baxımından mühüm 

əhəmmiyyətə malikdir. Kitabda getmiş İ.Həbibbəylinin məqalələr silsiləsi 

müstəqil bir monoqrafiyanın ana xəttini özündə cəmləşdirir” (2, s. 193). 

Professor Y.Seyidovun “Akademik İsa Həbibbəyli” adlı tədqiqat əsəri (bu 

yaxınlarda həmin monoqrafiya rus və ingilis dillərində də işıq üzü görmüşdür) 

görkəmli ictimai xadim, Milli Məclisin deputatı, akademik İsa Həbibbəylinin hə-

yat və yaradıcılığının Naxçıvan dövrünün öyrənilməsində dəyərli bir qaynaq 

kimi elmimizə sanballı bir töhfədir. 
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РЕЗЮМЕ 

АБУЛЬФАЗ ГУЛИЕВ, АЛИЯ МУСАЕВА 

НАХЧИВАНСКИЙ ПЕРИОД РАБОТЫ АКАДЕМИКА ИСА ГАБИББАЙЛИ 

ГЛАЗАМИ ПРОФ. ЮСИФА СЕИДОВА 

Выдающиеся государственные деятели, ученые и деятели культуры родились и 

воспитывались на  Нахчыванской земле, которая имеет древнюю историю.  одним из 

таких научных деятелей является заслуженный деятель науки, научный сотрудник, 

лауреат Государственной премии, доктор филологических наук, профессор Юсиф Сеидов 

(1929-2013). Профессор Ю.Сеидов был одним из основателей Азербайджанской школы 

грамматики, а также выдающимся литературным критиком, он внес важный вклад в 

комплексное изучение проблемы писателей и языка в нашей филологии. Исследования 

профессора Ю. Сеидова об академике Исе Хабиббейли в этой области привлекают 

внимание. Профессор изучал не все научное наследие академии,а только  нахчыванский 

период его научной деятельности, и в итоге была опубликована респектабельная 

монография под названием «Академик Иса Хабиббейли». Статья посвящена анализу 

научных исследований профессора Юсифа Сеидова об академике Исе Хабиббейли. 

Ключевые слова: Юсиф Сеидов, лингвистика, писательская и языковая 

проблема, Иса Хабиббейли, литература, литературная среда Нахчывана 
 

 

SUMMARY 

ABULFAZ GULIYEV, ALIYA MUSAYEVA 

NAKHCHIVAN PERIOD OF WORK OF ACADEMICIAN ISA HABIBBAYLI FROM 

THE EYES OF PROF. YUSIF SEIDOV 

 Outstanding statesmen, scientists and cultural figures were born and brought up in 

Nakhchivan land, which has an ancient history.  One of these scientists is the honored scientist, 

researcher, state prize winner, doctor of Philology, Professor Yusif Seidov (1929-2013). 

Professor Y.Seyidov was one of the founders of the Azerbaijani grammar school, as well as an 

outstanding literary critic. He made an important contribution to the comprehensive study of the 

problem of writers and language in our Philology. Research by Professor Y. Seyidova about 

academician Isa Habibbeyli in this area attract attention. The Professor did not study all the 

scientific heritage of the Academician, but only the Nakhchivan period of his scientific activity, 

and as a result, a respectable monograph was published under the title "Academician Isa 

Habibbeyli". The article is devoted to the analysis of Professor Yusif Seidov's research on 

academician ISA Habibbeyli. 

Key words: Yusif Seyidov, linguistics, writer's and language problem, Isa Habibbeyli, 

literature, literary environment of Nakhchivan 
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NAXÇIVANDA M.Ö.  YAŞAMIŞ ARİZANT PROTOTÜRKLƏRİ İLƏ 

BAĞLI ETNOOYKONİMLƏR 

 
Məqalədə m.ö. Naxçıvanda yaşamış Arizant türklərinin adı ilə bağlı oykonimlərdən bəhs 

olunur. Naxçıvanla bağlı bu mövzu indiyədək alimlər tərəfindən araşdırılmamışdır. Bu prototürk 

adlarını daşıyan oykonimləridəki dil elementləri müxtəlif sözlük və mənbələrlə müqayisəli təhlil 

olunmuşdur. Bu istiqamətdə dil elementləri əski yazılı salnamələrə istinadən də təhlil 

olunmuşdur. Bu yazılardakı qədim türk sözləri ilə oykonimdəki sözlərin müqayisəsi yeni elmi 

nəticələr ortalığa çıxarır. Linqvistik təhlil zamanı Naxçıvan oykonimlərində ortalığa çıxan 

yazıyaqədərki dövr dil elementləri antik yazılarda da təkrarlanır. Tarixi materialların hərtərəfli 

araşdırılması zamanı aydın olur ki, oykonimlər bu tayfaların adından yaranıb. Arizant 

prototürkləri isə antik mənbələrə əsasən m.ö. II-I minillikdə qədim Naxçıvan-Naxər ölkəsi 

ərazilərində yaşamışlar. 

Açar sözlər: Naxçıvan, Midiya ,  Arizant, m.ö minilliklər, etnooykonim, dil elementləri 

 

Midiya dövlətini formalaşdıran tayfalar haqqında məlumat verən Herodot, 

burada aparıcı güc olan altı tayfalardan birinin də Arizant boyları olduğunu 

göstərir (13, I. 101). Qeyd edək ki, budi, bus, maq, arizant, partagen, struxat 

tayfalarının hər birinin mənşəyi haqqında müxtəlif fikirlər irəli sürülmüşdür. Bu 

cür müxtəlif versiyalar Arizant tayfaları haqqında da mövcuddur. Tədqiqatlarda 

haqqında yekdil fikirlərin çox az təsadüf olunduğu Arizant boyları da digər 

Midiya tayfaları kimi avropa, erməni, gürcü, kürd, rus və s. tədqiqatçıların 

yazılarında siyasi məqsədlə azlıqda olan xalqların tarixlərini qədim dövrlərə 

çəkmək, dil və tariximizi təhrif etmək istiqamətində tədqiqatlara cəlb  

olunmuşdur. 

 Midiya tayfalarından bəhs edərkən rus alimi İ.M.Dyakonovun yazılarında 

onların adlarının fars dili ilə izah olunmadığı haqqındakı fikirlərindən bəhs 

olunur. Lakin qeyd edək ki, onun  Arizantlar haqqında irəli sürdüyü konsepsiya 

tam fərqli olmuşdur. Müəllif, Arizant adını ari-“fars əcdadı” zantu-“tayfa” kimi 

götürərək, bu adı “farsların əcdadı olan tayfalar” mənasında şərh etmişdir (8, s. 

147-148). İ.Əliyevin yazılarında da ilkin dövrlərdə Midiya tayfa ittifaqının 

“matay” yazılışında “kaspidilli” olduğu göstərilsə də, daha sonrakı tarixi 

proseslərdə onların “irandilli” tayfalara çevrildiyi qeyd olunmuşdur (4, s. 98-

101). Lakin müəlliflərin bu fikirlərinə baxmayaraq biz ərəb-fars dilinə aid 

sözlüklərdə bu söz kökünə yaxın yazılışda olan zanu sözünün “diz”, zənd 

sözünün “çaxmaqdaşı”, “dirsək sümüyü”, zində sözünün isə “diri, sağlam” kimi 

mənalarına  rast gəlsək də, burada “zantu” sözünə təsadüf etmirik (9, s. 208, 

214, 222). Bu cür izahlardan birini də elmi cəhətdən əsaslandırılmamış fikirlərlə 

tarixi təhrif edən kürd tarixçisi L.Məmmədin yazılarından oxuyuruq. Qədim əra-  

 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 02.03.2020, qəbul edilib:24.03.2020 

mailto:firudinr@yahoo.tr


 

 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2020 № 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

61 

zilərimizin tarixi, o cümlədən də Manna, Midiya tarixi bu müəllifin yazılarında 

“Kürd tarixi” kimi təqdim edilmiş, qədim inanclarımızın yazılı toplusu olan 

“Avesta” kitabının da “kürd dilində” yazıldığı göstərilmişdir. O, Arizant türkləri-

ni kürd tayfaları kimi təqdim edərək, onların öz adlarını Muş rayonunda Ərzənə 

kəndinə verdiklərini, bu adın Əzizən adında müasir dövrə qədər də qaldığını 

göstərir. Müəllif bu uydurma ilə yanaşı “Arizant” sözünün kürd dilində “odu 

anlayanlar” mənası daşıdığını yazaraq heç bir dil faktı, hər hansı bir sübut gös-

tərmədən bu gün də kürdlərdə bu sözün bu mənada işləndiyini qeyd edir  (24). 

Eyni ideya daha bir kürd tədqiqatçısı C.Cəlilin yazılarında da təkrarlanır. 

O, kürd alimi K.A.Bədirxana istinad edərək, arizantları kürt tayfaları kimi 

təqdim etməklə, Cəzirə yaxınlığında yerləşən kiçik Arzizan kənd adının Midiya 

tayfası Arizant boylarının adından gəldiyini və kürdlərə mənsub olduğunu 

göstərir (6, s. 77). Bu müəllif də istinad etdiyi K.A.Bədirxanın hansı mənbə və 

dil faktlarını əsas götürdüyü haqda heç bir elmi mənbə, dil və tarixi fakt, hər 

hansı bir sübut göstərmir. 

Qeyd edək ki, sovetlərin 1927-1940-cı illərdə Azərbaycanın tarixçi, coğ-

rafiyaçı və dilçi alimlərinə qarşı törətdiyi kütləvi qətl dövründə  qeyri millət-

lərdən olan tədqiqatçıların fəallığı  xüsusi nəzərə çarpır. Biz o dövrlər Ə.Ələk-

bərovun da yazılarında bu cür tarixi təhriflərlə qarşılaşırıq. O, qədim ərəb, 

erməni, Suriya, və orta əsrlər fars mənbələrində guya Azərbaycanın Beyləqan-

Balasaqun ərazilərinin kürdlərə mənsub olduğu haqda məlumatların olduğundan 

bəhs edir. Müəllif, burada Aran ərazisinin kürdlərin yaşadığı ərazilər olmaqla 

ərəb işğalına qarşı böyük ordu yaratdıqlarını onlara qarşı vuruşduqlarını və 

“Aran” sözünün kürd dilində  “isti ölkə” mənası daşdığına dair uydurma fikirlər 

yazır (3, s. 36). Əgər diqqət etsək, istər İ.Dyakonov, L.Məmmədin, istərsə də 

K.Bədirxan, C.Cəlili və Ə.Ələkbərovun ayrı-ayrı dövrlərə aid yazıları sanki bir 

“ardıcıllığı” ifadə edir, lakin, burada siyasi məqsədlə qədim dövrlərdən 

günümüzə qədər olan tarix düşünülmüş şəkildə təhrif olunur.  

 Qədim dini kitabımız “Avestanın” kürd dilində olması fikrinə gəldikdə isə 

ümumən dilçiliyə və tarixə dair yazılarda bu haqda hər hansı bir məlumata rast 

gəlmirik. Belə ki, Zərdüştlüyün kitabı olan Avestanın mənbələrdəki “Zendaves-

ta” adındakı nəşri XIX əsrin sonlarına təsadüf edir ki, burada dil “qədim iran 

dili” olaraq göstərilir və bu dilin heç bir yerdə qeydə alınmadığı vurğulanır. 

Bununla bərabər söz əsasən “Av/ap+asta+ak” yazılışında təhlillərə cəlb olun-

muşdur. Digər bir tərəfdən L.A.Lelekov Avestanın mətnləri və məzmununun 

tamamilə fərqli olmaqla müxtəlif formada mövcud olduğunu, bu yazıların 

müxtəlif dövr və ərazilərə aid olmaqla tərtib edildiyini qeyd edib, müəlliflərin də 

dini baxışlarının müxtəlif olduğunu elmi baxımdan əsaslandırır (16, s. 14-

17). Biz V.İ.Abayevin də yazılarında maraqlı faktlarla qarşılaşırıq. O, m.ö. VI 

əsrə aid olaraq göstərilən Avesta kitabında dini konsepsiyasının skiflərin dünyası 

ilə bağlı olduğuna dair faktlar göstərir. Müəllif, Avesta dilinin və skif, fars 

dialektlərinin ərazi və linqvistik baxımından tamamilə fərqli dillər olduğunu 

yazır, bunu dil faktları ilə sübut edir (1,s. 9-47). Daha bir maraqlı fikrə biz 

B.S.Qubaevanın yazılarında təsadüf edirik. O, “Avesta” dilini osetin dili hesab 

edərək, onun Diqor-(Dügər?) dialektində olduğunu göstərib, bu kitabı qədim 

skiflərə aid edir (25). 

http://avesta.isatr.org/zoroastr/Lelekov020301.htm
http://avesta.isatr.org/zoroastr/Lelekov020301.htm
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S.Sokolov isə bu istiqamətdəki yazıları müqayisə edərək Avestanın xüsusi 

yaradılmış əlifba ilə yazıldığını, bunun isə müqəddəs kəlamların tam mənası ilə 

açılmasına xidmət etdiyini göstərir (21, s. 16). Bütün bu məlumatlara diqqət 

etsək, ümumi nəticə kimi qəti olaraq deyə bilərik ki, Avestanın mixi xətlə daşlar 

üzərinə daş kitabə şəklində yazıldığı dövrdə nə fars, nə də kürd dili müstəqil dil 

kimi formalaşmamış, onların belə bir əlifbaları olmamışdır.  

İ.Q.Əliyev doğru olaraq göstərir ki, “Avesta”dakı rəvayət və hadisələr öz 

tarixiliyi baxımından, bu məlumatların, yazıya alındığı dövrdən xeyli əvvəllərə 

gedir. O, Avestadakı hadisələrin müxtəlif biçimli olmasını, geniş bölümlü, 

bitkin, keyfiyyətli şərhini qeyd etməklə yanaşı, göstərilən ərazi və dövrlərin ilkin 

mənbə kimi qiymətli olduğunu xüsusi olaraq vurğulayır (4, s. 11-14).  

Bu fikirlərin yanlış olduğu xeyli mənbələrlə təsdiq olunur. A.Fazili Teodor 

Neldeke istinadən göstərir ki, hələ “Avesta” yazılmamışdan da qabaq Bütöv 

Azərbaycan ərazilərində əski atəşpərəstliklə bağlı şifahi əfsanə və rəvayətlər 

mövcud olmuşdur. Bəzi mənbələr və tədqiqatlarda isə Avestanın makedoniyalı 

İskəndər tərəfindən yandırılmasına baxmayaraq, əldə olan mövcud yazılarda 

Azərbaycan və fars tarixinə dair əsl məlumatların olması da burada qeyd olunur. 

Markvart da yazılarında bu fikri təsdiqləyir və burada Gəncə-Qanzak, Bağdad, 

Azərbaycan şəhərləri, eləcə də ticarət yolları haqqında məlumatların olmasını 

əsas götürərək coğrafi ərazicə onun bütöv Azərbaycana aidliyini xüsusi qeyd 

edir (2, s. 16-17).   

İstər L.Məmməd, istərsə də S.Calilenin yazılarının əksinə olaraq rus 

tədqiqatçısı M.S.İvanov öz yazılarında Midiya ərazisində mövcud olan 

Herodotun xatırlatdığı altı tayfa birliyini bütövlükdə Azərbaycan xalqının ulu 

əcdadları olduğunu yazır və m.ö. VI əsrdə midiyalıların bu tayfa ittifaqının 

İranın cənub-qərbində məskun olan parsuanı-farsları özlərinə tabe etdiyini 

göstərir (11, s. 10-11). 

Əgər M.S.İvanovun buradakı məlumatlarına diqqət etsək, yuxarıda adlarını 

çəkdiyimiz müəlliflərin arizantları fars-ari, kürd kimi təqdim etmələri özünü 

doğrultmur. Biz yuxarıda qeyd etdik ki, Herodotun məlumatlarında arizantlar 

Midiyanın 6 tayfasından biridir və parsuanı-fars ərazilərini işğal edib onları 

özlərinə tabe edirlər. Təbii ki, fars və ya kürd olan bu altı tayfa özlərini məhv 

etməyə, özləri-özlərini kölə vəziyyətinə salmağa siyasi maraq göstərməzdilər (-

F.R.). 

 Bütün bununla bərabər biz bəzi yazılarda Arizant tayfalarının slavyanların 

əcdadları olduğuna dair fikirlərə də rast gəlirik. Boqomer Rodarusa özünün “Rus 

dünyası mifinin personajları” yazısında Velesa kitabına istinadən m.ö. IV 

minillikdə yarular-arilərin Kiemlə (?) bərabər Don çayı ərazilərinə Qafqazdan 

bir sıra tayfalarla adladığını göstərir və bu tayfaların slavyanların əcdadları 

olduğundan bəhs edir. O, arilərdən olan ermənilər, kiyevlilər, Krakov sakinləri, 

serb xorvatlar, çexlər, midiyalı arizantlar, sarmatların bu qrupa aid ari tayfalar 

olduqlarını yazmaqla, bu tayfaların bütünlükdə qədim slavyanların ulu əcdadları 

olduğunu və onlardan formalaşdığını da qeyd edir ( 25) 

 Heç şübhə yoxdur ki, istənilən tarixi faktlar müqabilində bu məlumatlar 

elmi əsasa söykənmir. Bildiyimiz kimi bu tayfalardan arizant, sarmat boyları 

əski türklərin ərazilərində türk tayfa ittifaqında olan tayfalar kimi təqdim olunur 
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və göstərilən bütün tayfalar ayrı-ayrı dövrlərdə tarix səhnəsinə çıxmış tayfa-

lardır. Ən başlıcası isə ermənilərdən başqa bu tayfaların istər dil qrupu, istər 

tarixi dövrü, istərsə də ərazi və mənşəyinin arilərlə (farslar nəzərdə tutulur) heç 

bir əlaqəsi yoxdur (ətraflı bax, 22; 23). Digər  bir tərəfdən m.ö. IV minillikdə nə 

yarular-arilər, nə də ermənilər hələ tarix səhnəsinə çıxmamışdılar. Erməni 

müəllifləri S.T.Yeremyan, eləcə də Q.A.Kapansyan özləri m.ö. VII əsrdə Fraki-

yadan hetlərin Hayasa əyalətinə köçüb burada “hayasa” adlandıqlarını, daha 

sonra m.ö. V əsrdə isə Ərmən yaylasına köçməklə burada “ərmən-erməni” ad-

landıqlarını qeyd edirlər. Göründüyü kimi bu cür adlanmalar onların assimiliya-

siyasından xəbər verməklə 350 il zaman fərqi ilə qeydə alınır. Biz yuxarıda bu 

haqda ətraflı məlumat verdik. 

Qeyd edək ki, istər rus, kürd, istərsə də fars, erməni tarixçilərinin bu cür 

yanlış fikirləri onların özlərinə tarix uydurmaq qəsdindən başqa bir şey deyil. Bu 

tarixçilərin “Arizant” sözünün ilkini ifadə üslubunu tam olaraq təhrif etmələri, o 

dövr dil formasından, sözlərin əsasən birhecalı olmasından kənardır və etimoloji 

izahda yanlış şərhlərdir. Biz “Arizant” söz kökündən gələn bir qrup tayfa 

adlarındakı “ariz”komponentinin əsasən türklərdə yayıldığını görürük. Əgər 

mənbələrə diqqət etsək, bu sözün “Ariz” komponenti Qıpçaq türklərində “orus, 

urus” kimi işlənmişdir. Biz Türkiyədə görkəmli alim F.Kırzıoğlunun da yazıla-

rında bu komponentlə işlənmiş tayfa adına rast gəlirik. O, öz yazılarında ağac 

içində doğulan oğlanın “Kipçaq”adlandığını, ondan törəyən Urus və Avlak, 

Masar və Başqırt ellərinin Oğuza yağı olduğunu göstərir (20, s. 336-345) 

Bu istiqamətdə geniş tədqiqat aparan Q.Qeybullayev tayfa adının arış, 

oruş, urus türk boyları adından gəldiyini yazaraq adın arıs tayfa adı və -t 

“cəmlik” ifadə edən şəkilçidən formalaşdığını yazır, mənasını isə açıqlamır. O, 

türkmənlərdə Ersari tayfaları adının, Midiyada Araziaş adının, Alban dövlətində 

Arajank/Arasank əyalət adlarının bu tayfa adından yarandığını göstərir. Müəllif 

Midiya dövlətində aparıcı rolu olan Arizant adının hazırda Türkiyə, Qafqaz, 

Orta Asiya, Altay və Sibir türklərinin ərazilərində Arizan, Arizban, Arizka və s.  

yazılışlarla bütün türklərin yer adlarında az da olsa izlərini qorunduğunu gös-

tərib, bu adın bir türk tayfa adı olduğunu tarixi və dil faktları ilə sübut edir (14, s. 

256; 15, s. 119) .  

Biz Q.Qeybullayevin bu istiqamətdəki fikirlərinin tam doğru olduğu ilə 

razılaşmaqla öz fikirlərimizi də bura əlavə etmək istərdik. Qafqaz, Orta Asiya, 

Altay, Qazan tatarları, Sibir, Saxa, Uyğur xalqlarına qədər ərazidə Arzqir, 

Ərzan, Ərjantan, Arazan kimi tayfa, yer adlarının mövcudluğu rus, erməni, kürd 

konsepsiyalarının yanlış olduğunu bir daha təsdiq edir (18, s. 26-27, 82-83). Bu 

fikir XIII əsr Alban tarixçisi K.Gəncəlinin məlumatlarında da təsdiq olunur. O, 

qədim Azərbaycanın tarixindən bəhs edərkən “Alban tarixi” əsərində Sak 

tayfalarının sıx məskun olduqları Sisakan əyalətində Arizant tayfalarının adını 

daşıyan Arzakan məntəqə adını göstərir. Qeyd edək ki, L.A.Xanlryan bu kitabı 

“Erməni tarixi” olaraq təhrif etdiyi kimi, adı da kitabda təhriflə “Arkazan” 

yazılışında vermişdir (12, s. 75) 

Ümumiyyətlə biz nə rus, nə də kürd, fars tayfalarının bu genişlikdə ərazilə-

rə yayılaraq məskunlaşmasına və tarixi qaynaqlarda onların bu cür siyasi 

proseslərdə iştirakına dair hər hansı bir tarixi fakta rast gəlmirik. Bu sadəcə 
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siyasi məqsədlərə xidmət etməklə böyük güclər tərəfindən ərazilərimizə, tarix və 

dilimizə istiqamətlənmiş siyasi bir oyun olmaqla, torpaq iddiasında olan kiçik 

qurumların tədqiqatlarında yer alır. 

Bəs ad hansı mənaya malikdir və nəyi izah edir? “Arizant” sözünün etimo-

loji izahı və daşıdığı məna ilə bağlı, biz Q.Qeybullayevin fikirlərinə əlavə olaraq 

izahı bir qədər də genişləndirmək istərdik. Fikrimizcə, qədim yunanca yazılış 

formasında olan Arizant tayfa adı qədim türk sözlərindən ibarət olmuşdur. 

Qədim dilimizin birhecalı söz quruluşuna istinadən ada diqqət etsək, adın 

Ar+as+an+t komponentləri ilə formalaşdığı ortaya çıxır. Burada ar/ər-“kişi, 

igid”, As tayfa adı, bəzən də “qüvvətli”, an-“mənsubluq” şəkilçisidir. Söz 

sonundakı -t isə “yer, məkan” mənası bildirməklə, bəzən də “cəmlik” ifadə edən 

şəkilçidir (19, s. 452-479).  Bunlar nəzərə alınmaqla, ad “As ərlərinə məxsus” 

tayfa, yurd mənasında izah olunur. Bizə belə gəlir ki, əski türk boyları bəzən 

müstəqil, bəzən də ittifaq tərkibində tarixi proseslərə qoşulmuşlar. Kuti-Hürrü 

birliyi, hürrülərin Mitan dövləti, Şu-Saka ittifaqı və Sak çarlığı, Skif-Sak ittifaqı 

və çarlığı kimi birliklər buna misal ola bilər. Bizə belə gəlir ki, As tayfalarının 

bir qolu mannalıların Maq tayfası kimi Midiya tayfaları birliyində, Arizantlar isə 

As tayfalarının varisləri olmuşdur (-F.R.). 

Bütün bunların yekunu olaraq deyə bilərik ki Arizant boyları türk boyları 

olmuş, Azərbaycanın Qax və Şəki ərazilərindəki Arzanax, Orazvan, Fizulidə 

Arış kimi oykonimlərdə və xeyli sayta toponimik adlarda öz izlərini qoymuşlar 

(5, s.11,78).  

Əgər kürdlər bütöv Türkiyə ərazisində bir ad tapmaqla onu kürd tayfasına 

aid edirlərsə, təkcə Naxçıvan oykonimik sistemində biz bu tayfaların adını   

daşıyan 6 məntəqə adı ilə qarşılaşırıq. Onların etimoloji izahları da elmi cəhət-

dən onların bir türk tayfası olduğunu sübut edir. 

Ərizni (2 məntəqə). Bu məntəqələrdən biri 1590-cı ilin məlumatlarında 

Naxçıvan ərazisinin İrəvan qəzasının İrəvan nahiyəsində, Ketuze və Nurnus 

kəndləri arasında, digəri isə 1724-cü ilə aid sənədlərdə Naxçıvan qəzasının Qırx-

bulaq nahiyəsində Ərizkan və Çatğırani-zimmi kəndləri arasında qeydə alınırlar 

(10, s. 36, 159). Ad a≈ə səsəvəzləməsi və qədim omonim türk sözü olan ni-

”verdi” və “mənim” sözləri ilə (15,s. 80-81) “Mənim ər aslarım” mənasını 

daşıyır.  

Ərizkan. Bu məntəqə adı da 1724-cü ilə aid sənədlərdə Naxçıvan qəza-

sının Qırxbulaq nahiyəsində Ərzini və Mehmandari-şollu kəndləri arasında 

qeydə alınır (10, s. 36). Biz yuxarıda qədim türk dillərində olan kan/kağan 

sözündən bəhs etdik. Bununla bərabər kan sözü qədim türklərdə həm də “yer, 

məkan” ifadə edir (19, s. 463). Mənalar nəzərə alınmaqla, tayfa adı bu sözlərlə 

“Ər As kağanı” və “Ər As məkanı” mənalarında izah olunur. Biz birinci mənanı 

doğru hesab edirik. 

Ərzincan. İlkin variantda Ər+iz+an+can yazılışında olan bu məntəqə adı 

1590-cı ildə Naxçıvana aid İrəvan qəzasının Karbi nahiyəsində i=z səslərinin 

yerdəyişimi və -a saitinin düşümü ilə qeydə alınır (10, s.163). Tayfa adı və can-

“şan-şöhrət” qədim türk sözü (7, s. 483; 17, s. 28) adı “Şanlı As ərinə mənsub” 

yurd kimi izah edir.  
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Arezin. Bu məntəqə 1590-cı ilə aid sənədlərdə Naxçıvan qəzasının Əlincə 

nahiyəsində, 1727-ci ilin məlumatlarında isə Ərəzin  adı ilə yenə həmin 

nahiyədə Camaldın və Qızılca kəndləri arasında qeydə alınır (10, s. 182). Tayfa 

adı və -an “mənsubliq” şəkilçisi ilə bu məntəqə adı “Ər aslara məxsus” yurd  

mənasını daşıyır.  

Ərzanuc. Qaynaqlara -i saitinin düşümü və bir adı da türk dilləri üçün xa-

rakterik olan d≈z fonetik paralelliyi ilə Ərdanuc kimi düşən bu məntəqə adı 

1727-ci ilin məlumatlarında Naxçıvan qəzasının Məzrə nahiyəsində Çətən və 

Göyçə kəndləri arasında qeydə alınır (10, s. 62). Digər adlardan fərqli us-“zəka, 

ağıl” qədim türk sözünün əlavəsi ilə formalaşmış bu ad, “Zəkalı As ərlərinə 

məxsus” yurd  mənasında izah olunur.Qeyd edək ki, bu adlar tərəfimizdən ilk 

dəfə olaraq tədqiqata cəlb olunur və indiyə qədər onlar başqa tədqiqatlarda yer 

almayıb. 

Naxçıvan bölgələrinə aid arizantlarla bağlı etimoloji izahları verilən bu oy-

konimlərdəki  ni-“verdi” və “mənim”, kan/kağan-“xaqan”, “yer, məkan”, can-

“şan-şöhrət”, us-“zəka, ağıl” sözlərininvə at/t-“yer, yurd” və “cəmlik” şəkilçisi, 

-an “mənsubluq” şəkilçiləri eynilə ən qədim tayfa adlarında da təkrarlanmışdır. 

Hazırda şivə və dialektlərimizdə onlardan bəzilərinin işlənməsi yazıyaqədərki 

dövr dil elementləri olmaqla dil tariximizin təkamül yolunun öyrənilməsində də 

xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Adların etimoloji izahlarına istinadən qəti olaraq 

deyə bilərik ki, Arizant türk tayfaları As ərlərinin varisləri olmuşlar.  
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РЕЗЮМЕ  

ФИРУДИН РЗАЕВ 

ЭТНООЙКОНИМЫ,  СВЯЗАННЫЕ   С АРИЗАНТСКИМИ ПРОТОТЮРКАМИ, 

ЖИВУЩИМИ В НАХЧЫВАНЕ ДО Н.Э. 

В статье рассматриваются этноойконимы, связанные с названиями Аризантских 

турукских племен, живших в Нахчыване до н. э. Эта тема до сих пор не исследовалась 

учеными. Языковые элементы, существующие в этих прототуркских ойконимах, были 

сравнительно исследованы с различными словарями и источниками. Сравнительное 

исследование существующих в этих сочинениях древнетюркских слов со словами, 

отраженными в этих ойконимах, дает возможность провести некоторые новые научные 

результаты.  В ходе лингвистического исследования мы видим, что древние языковые 

элементы, существующие в Ойконимах Нахчывана, повторяются в древних письменах. 

При детальном изучении исторических материалов становится ясно, что ойконимы 

образовались из названий этих племен. Согласно древним источникам, прототурки 

Аризанты жили на территории Нахчывано-Нахарской страны во II-I вв. до н. э. 

Ключевые слова: Нахчыван, Мидия, Аризант, тысячелетиидо н.э., этноойконимы 

языковые элементы 

 

SUMMARY 

FIRUDIN RZAYEV 

THE ETHNOOYKONYMS RELATED WITH THE NAMES OF BOLQAR TRIBES 

 LIVED IN NAKHCHIVAN B.C. 

The article deals with the ethnooykonyms related with the names of Arizant turuks tribes 

lived in Nakhchivan B.C. This topic has never been investigated by the scientists till nowadays. 

The language elements exist in these prototurk oykonyms have comparative investigated with 

different dictionaries and sources. The comparative investigation of the ancient turkic words 

exist in these writings with the words reflected in these oykonyms give opportunity to carry out 

some new scientifec results.  During the linguistic investigation we see that the ancient language 

elements exist in the oykonyms of Nakhchivan are repeated in ancient writings. During the 

detailed investigation of historical materials it is clear that the oykonyms have been formed from 

these tribe names. According to the ancient sources the prototurks Arizant were lived in the 

territories of Nakhchivan-Nakhar country in the II-I B.C. 

Key words: Nakhchivan,Midiya,Arizant, millenniums B.C., ethnooykonyms, language 

elements 
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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 ustad-

larımızın dilimizin saflaşmasında göstərdikləri xidmətlərini xüsusilə qeyd etmişdir. Məqalədə 

böyük ədibin Azərbaycan dilinin inkişafına 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 müəy-

yənləşdirici roluna xüsusi əhəmiyyət vermişdir. Doğma ana dilinin taleyi bütün 

yaradıcılığı boyu M.İbrahimovu tərk etməmişdir. Onun dilin mənşəyi, dilin 

inkişaf tarixi, milli dillər və s. haqqında yazdığı elmi və publisist məqalələr də 

bunu sübut edir. 

Vətənimizin strateji mövqeyi, yeraltı və yerüstü sərvətləri xarici mü-

daxiləçilin 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, anad dilimizdə 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 deyilənlərin 

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 çıxan 

satqınlar özgə qoltuğuna sığınaraq doğma ana dillərinə, milli adət-ənənələrinə 

xor baxırlar. Belələrinə  sonsuz-nifrətini  ifadə  edən  ədib yazır:  “Əlbəttə xalqın 
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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”. 

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. 

M.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 orfoqrafiya normalarına uyğun gəlmə-

diyini, buna görə də həmin hərflərin əlifbamızdan çıxarılmasının təşəbbüsçülə-

rindən biri də M.İbrahimov idi. İlk baxışda sadə görünən bu iş o zamankı imperi-

ya şəraitində böyük cəsarət tələb edirdi. Lakin buna baxmayaraq məhz hörmətli 

yazıçımızın və görkəmli alimlərimizin, habelə qeyrətli ziyalılarımızın səyi nəti-

cəsində 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 bədii əsərlərində bədii 

dilə münasibətini aşağıdakı kimi səciyyələndirirdi: “M.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”. 

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.  

M.İbrahimovun arzuları yalnız ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra 

həyata keçdi. Xüsusi ilə Ümummilli lider H.Əliyevin bilavasitə fəaliyyəti nəticə-

sində dilimiz dövlət dili elan olunmuşdur. İndi 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. 
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Mirzə 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 ta-

yaları, qalın kol-kos, yaşıl ağaclar islandıqca havanı xoş bir ətirlə doldururdu...” 

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 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”. 

Ədəbi dildə söz adi informasiya funksiyasını yerinə yetirir. Oxucu və 

dinləyicidə güclü emossiya 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 düzüldüyünə 

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”. 

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.  

Bəziləri, xüsusən, yeni yazanlar bədii dilin gözəlliyini itirir, onu təmtə-

raqlı, dəbdəbəli, yersiz və çox zaman anlaşılmaz sözlərlə doldururlar. Heç bir 

vəchlə dilin pozulmasına, zahirən təmtəraqlı, təntənəli, daxilən puç və mənasız 

ifadələrlə dolmasına yol vermək olmaz. Savadsız, Azərbaycan dilinin daxili 

ruhuna, qayda-qanunlarına yabancı ifadələr və sözlər ədəbi əsərlərdə özünə yer 

tapmamalıdır. 

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.Nəsiminin mühüm rol 

oynadıqlarını, xüsusilə Nəsiminin bu sahədəki xidmətlərini 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, 
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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”.   

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 ənə-

nə 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”. 

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 ifadə ilə rastlaşmırıq.  

Beləliklə, XIII əsrdən Həsənoğlunun adı ilə bağlı olan ədəbi dilimiz sürətlə 

inkişaf edərək, yuxarıda adı çəkilən böyük söz ustalarımızın fəaliyyəti nəticəsin-

də getdikcə ərəb, fars tərkiblərindən təmizlənmişdir. Bu dövrdə ümumxalq danı-

şıq dili və folklorun güclü təsiri özünü göstərməkdə idi. Bu təsir xüsusilə M.Fü-

zulinin 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 
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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 mütəfəkkir edə bilərdi. 

Füzuli bunu etdi. Bu, Azərbaycan bədii dili tarixində inqilab idi. Bu, Füzuli 

üslubunun orjinallığı, dilində bədii vüsətin əhatəliliyini göstərən əsas amil idi”. 

Doğrudan da xalqımızın və ədəbiyyatımızın fəxri olan bu dahi sənətkardan 

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” poemasının 

dili bugünkü 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. Bunun-

la belə şairin əsərlərində ərəb və fars tərkiblərinə də sıx- sıx yer verilir. Heç şüb-

hə 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 das-

tanlaradək bütün xalq yaradıcılığında zəhmətkeşlərin nəcib hissləri, məhəbbət, 

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

rün ən görkəmli xalq dastanı olan “Koroğlu”da zalımlara qarşı xalq qəzəbi, nif-

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

tanlarında da vətənpərvərlik, dostluq, səadət kimi böyük hisslər tərənnüm 

olunur. 

Bu dövrdə aşıq ədəbiyyatı da sürətlə inkişaf edir. Öz incə lirik bayatı, 

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

Abbas kimi çox görkəmli xalq aşıqları yetişir. 

Bu əsrdə yazılı ədəbiyyat da sürətlə inkişaf etməkdə idi. Füzuli ənənələrini 

davam etdirən şairlərlə bərabər, yenilik hissi ilə yaşayan xalq ədəbiyyatının qay-

nar çeşməsindən bəhrələnən şairlərimiz də yazıb-yaradırdılar. Sahib Təbrizinin, 

Qövsi Təbrizinin, Məsihinin, Nişaf və Şakir Şirvaninin əsərlərinin dili xalq 

ədəbiyyatına daha da yaxınlaşır və XVIII əsrdə M.P.Vaqifin yaradıcılığında 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 yaradı-

cılığı və zəngin klassik poeziyanın ən yaxşı nəaliyyətləri əsasında yaradılmışdır. 

M.P.Vaqifin yaradıcılığındakı xalq dili ilə qaynayıb-qarışmanı nəzərdə tutaraq 
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M. İbrahimov yazır: “Zaman keçdikcə Azərbaycan dili büllurlaşır, 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 Azərbaycan xalq 

dilinin böyük daxili qüdrət və gözəlliyini, musiqi və ahəngdarlığını əks etdirir”. 

Müəllif fikrinin təsdiqi üçün M.P.Vaqifin aşağıdakı misralarındakı dil sadəliyinə 

diqqətimizi 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. 

M.İbrahimov XIII əsrdən başlayaraq müasir dövrümüzə qədər Azərbaycan dili-

nin 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 bildirmiş, dünya ədəbiyyatı və elminin 

dəyərli əsərlərinin dilimizə tərcümə olunmasının əhəmiyyətini göstərməklə 

bərabər, bu mühüm məsələdə dilimizin imkanlarından 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” fikirləri 

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

Ancaq M.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 yollarında 

inamla irəliləyən ölkəmiz, xalqımız ana dilində işıqlı sabaha doğru irəlilə-

məkdədir. Bu gün beynəlxalq tribunalardan eşidilən doğma ana dilimiz bunun 

əyani sübutudur. Qədirbilən xalqımız və dövlətimiz ədəbiyyatımızın, dilimizin, 

milli mədəniyyətimizin qeyrətli təəssübkeşlərindən biri olan M.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 МИРЗА 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. Мирза 

Ибрагимов выдающийся ученый, хорошо разбирающийся в тонкостях нашего языка, 

талантливый писатель, умеющий эффективно исползовать возможности языка. Мирза 

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

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

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 

MIRZA IBRAHIMOV’S ROL IN THE DEVELOPMENT OF OUR MOTHER TONGUE 

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

mother tongue apart from its recognition as state language and development. Mirza  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. Mirza 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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NAXÇIVAN ƏDƏBİ MÜHİTİNDƏ TARİXİ POVEST 

 

Məqalədə Naxçıvan ədəbi mühitində povest janrı, janrın təşəkkül tarixi, dəyərli nümunə-

ləri haqqında müfəssəl məlumat verilmiş, tarixi mövzulu povestlər tədqiq olunmuşdur. Novruz 

Nehrəmlinin “Zülmətdə işıq”, Güllü Məmmədovanın “Qaçaq Quşdan”, Sadıq Zeynaloğlunun 

“Tarixin qanlı yaddaşı” kimi povestləri tarix və müasir gerçəklik prizmasından tədqiqata cəlb 

olunmuş, tarixi koloritin canlandırılması, tarixi reallıqların ədəbi müstəvidə əksi məsələləri diq-

qət mərkəzinə çəkilmişdir. Bəhs olunan hər üç tarixi-sənədli povestdə şəxsiyyət və sosial-siyasi 

gerçəkliklərin əksi məsələsi, şəxsiyyət və mühit problemi faktlar əsasında təhlil olunmuşdur.  

Açar sözlər: Naxçıvan, ədəbi mühit, şəxsiyyət, Qaçaq Quşdan, Mirzə Cəlil, Sadıq 

Zeynaloğlu 

 

Azərbaycan ədəbiyyatında nəsrin uzun və maraqlı inkişaf yolunu izlədikcə 

yaranan əsərlərin mövzu, sənətkarlıq, üslubi xusisyyətləri ilə yanaşı janr müxtə-

lifliyini də müşahidə etmək olur. Belə ki, Azərbaycan nəsrinin aparıcı janrların-

dan biri də povestdir, desək, yanılmarıq. Povest janrının mövzu dairəsində tarixi 

mövzular əhəmiyyətli mərhələ sayıla bilər. Ədəbiyyatşünaslıqda M.F.Axun-

dovun “Aldanmış kəvakib” əsərinin tarixi povest kimi dəyərləndirildiyini mənb-

ələrlə yanaşı M.Hüseynin “Komissar” povestini ilk tarixi povest kimi görən 

ədəbiyyatşünaslar da vardır.  

Azərbaycan ədəbiyyatının üzvü tərkibi olan Naxçıvan ədəbi mühitində də 

keçilən yola nəzər saldıqda tarixi mövzulu povestlərin yaradıldığını görmək olur. 

Bu əsərlər əsasən sovetlər dönəmində qələmə alınmışdır, yəni ideologiyanın 

tələblərinin gözlənildiyini diqqətdə saxlamaq gərəyi vardır. Naxçıvanlı yazarlar-

dan Novruz Nehrəmlinin “Zülmətdə işıq”, Güllü Məmmədovanın “Qaçaq Quş-

dan”, Sadıq Zeynaloğlunun “Tarixin qanlı yaddaşı” kimi povestləri tarixi möv-

zulu povestlərin yaddaqalan nümunələridir.  

Azərbaycan tarixi nəsrinin mövzu dairələrindən biri də görkəmli tarixi 

şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyəti, yaxud ömür yolunun müəyyən mərhələlərini 

qələmə almaqdır. Təbii ki, burada qəhrəmanın həyat yolunun daha əhəmiyyətli 

və xalq üçün daha gərəkli dövrü seçilir. Bu mənada Azərbaycan ədəbiyyatında 

tarixi nəsrin müraciət etdiyi başlıca dövrlərdən biri də XX əsrin əvvəlləridir. 

İctimai-siyasi həyatımızda olduğu kimi ədəbiyyatımızda da zirvə nöqtələrindən 

biri olan ustad Cəlil Məmmədquluzadənin obrazının yaradıldığı əsərlər çoxluq 

təşkil edir. Belə əsərlərdən biri də naxçıvanlı yazıçı Novruz Nehrəmlinin 

“Zülmətdə işıq” povestidir. Povest 1986-cı ildə “Azərbaycan” jurnalının 11-ci 

nömrəsində dərc olunmuşdur. Qeyd edək ki, povestdə Cəlil Məmmədqu-

luzadənin həyatının Nehrəm dövründən bəhs edilir.  

Bu  kiçik  həcmli  povestdə  Mirzə  Cəlilin  həyatı və fəaliyyətinin Nehrəm 
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dövrü qələmə alınmışdır. İlk olaraq onu deyək ki, əsərdə janrın tələblərinə 

uyğun olaraq tarixi reallıqlarla yanaşı müəyyən ümumiləşdirmələr aparılmaqla 

oxunaqlı əsər ortaya qoyulmuşdur. Mirzə Cəlilin Nehrəm kəndinə müəllim kimi 

gəlməsi ilə başlayan povestdə onun cəhalət və fanatizmin hələ də davam etdiyi 

bir mühitdə pedoqoq kimi yorulmadan fəaliyyət göstərməsi, ilk andan etibarən 

haqları tapdanan insanları müdafiə etməsi, ona qarşı olan hücumlar, Nehrəm 

kəndinin hakimi Xudayar bəylə onun münasibətləri oxucuda maraq doğurur. 

Qeyd edək ki, povestdə Nehrəm kəndinin kattası kimi tanıdığımız Xudayar bəyi 

biz ədibin “Danabaş kəndinin əhvalatları” əsərindən tanıyırıq ki, bu da yazıçının 

Mirzə Cəlil yaradıcılığından bəhrələnməsinin nümunəsi kimi qiymətləndirilə 

bilər (3). Əsərdə bir qədər sonda Həlimənin ölməsi, Mirzə Cəlilin qızı 

Münəvvərlə birlikdə Nehrəmdən Naxçıvana gəlməsi səhnəsi də ustad sənətkarın 

həyatının ağır günü kimi təsirli sonluq yaradır. 

Povestdə Cəlil Məmmədquluzadənin obrazı, demək olar ki, dolğun və 

tarixdəki missiyasına uyğun şəkildə təqdim olunmuşdur. Yazıçı Cəlil Məmməd-

quluzadənin dövrünü, həyat və yaradıcılıq yolunu dərindən öyrənmiş, ədibin 

atası, anası və qardaşı Ələkbərin adlarını olduğu kimi saxlamışdır. Əsərdə böyük 

demokrat yazıçının dilindən verilən “Bütün millətlər etdi tərəqqi tam, Bir bunu 

anlamır bu qövmü-avam!” (8, s. 126)-misraları isə Seyid Əzim Şirvaninin 

“Əkinçi” qəzetində çap olunmuş əsərindəndir. Yazıçı Mirzə Cəlilin müasiri və 

dostu M.T.Sidqinin böyük ədiblə əlaqələrindən, eləcə də Qurbanəli Şərifzadəyə 

yazdığı məktublardan bəhs etməklə isə Cəlil Məmmədquluzadənin obrazını daha 

da dolğunlaşdırmışdır. Lakin baş qəhrəmanın təqdimində yazıçının bəzi 

nöqsanları da diqqəti cəlb edir (4; 6). Məsələn, böyük ədibin Nehrəmdən getdiyi 

zaman faytonçuya dediyi “Heyf mənim burada ömrümdən hədər gedən 

günlərimə” (8, s. 131), - sözləri həqiqətə uyğun deyil. 

Povestdə Cəlil Məmmədquluzadə obrazı ilə yanaşı, onun kimi işıqlı in-

sanlar olan Kərbalayı Abdulla, Hacı Qənbər, çayçı Mirzə Mehdi surətləri də 

vardır. Tağı, Fərəc, Nubar, Səkinə, Həlimə kimi hər gün hüquqları tapdalanan 

obrazlar, Kərbəlayı Cəfəralı, Xəlil ağa, Xudayar bəy, Dəstəgül kimi surətləri də 

vardır ki, onların hər birinin süjet xəttinin formalaşmasında müəyyən rolu vardır. 

Əsərin ümumi ruhuna uyğun olmayan məqamlar da vardır. XX əsrin əv-

vəlləri, Naxçıvanda cəhalətin, istibdadın, fanatizmin tüğyan etdiyi təsvir olunur 

və Naxçıvanın dindar kəndlərindən biri olan Nehrəmdə Tağı kişinin oğlunun 

nişanlısı onların evində qalır, buna açıqlama verilmir və Fərəc Xudayar bəy 

tərəfindən döyüləndə Tağı kişi Aminəyə deyir: “Bala, üzünü Allaha tut, ondan 

yarına kömək istə” (8, s. 89). Görkəmli sənətkarın yaşadığı mühitdə valideyn 

tərəfindən bu cür açıq sözlərin deyilməsi inandırıcı təsir bağışlamır. Bu kimi 

məqamlar əsərin təsir gücünü azaldır. Əsərin əvvəllərində Kərbəlayı Abdullanın 

Tiflisə getməsi və bunun səbəbləri haqqında məlumat verilmir. Düzdür, kifayət 

qədər olmasa da onun inqlabçı fəhlə olması xatırladılır. Lakin əsərin sonunda isə 

Abdula birdən-birə fəal inqilabçı kimi təqdim olunur. 

Əsərin yazılmasında əsas qaynaqlar tarixi keçmişimiz, ədəbi abidələrimiz, 

mənəvi mədəniyyətimiz, xalq yaddaşı və folklor mətnləridir. Nubarın paltarları-

nın oğurlanması və bunun onların namusuna toxunmaq kimi qəbul olunması 

xalqın əxlaqi görüşlərinin ifadəsidir. Həlimənin ölümü səhnəsinin verildiyi mə-
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qamda anasının dilindən bayatı çağırılması da əsərə emosional təsir gücü verir. 

Həlimənin dilindən oxunan mahnı da belə güclü effektə malikdir.  

Tut ağacı boyunca, 

Tut yemədim doyunca, 

Üç aydı nişanlıyam, 

Danışmamışam doyunca! (8, s. 128). 

Cəlil Məmmədquluzadənin Nehrəmdə işlədiyi illərdə həm Nehrəmdə, həm 

də Naxçıvanda Novruz bayramının keçirilməsi və bu bayrama məxsus olan 

mərasimlərdən ətraflı şəkildə bəhs olunması da əsərin müsbət keyfiyyətlərin-

dəndir. Novruzda “Xan bəzəmə” və digər oyun və mərasimlərin keçirilməsi, bu 

mərasimlərin Nehrəm kəndi üçün əhəmiyyəti, dəqiqliklə təsvir olunmaqla əsərin 

təsir gücünü artırır. 

Əsərdə Nehrəm kəndindəki Xəndək, Hasar, Çaylaq, Aşağı məhəllə, Qum-

qala, Hasannı kimi məhəllələrin də adları çəkilir. Qeyd edək ki, Çaylaq adına 

görkəmli ədibin xatirələrində də rast gəlinir (8, s. 95-184). Povestdə Dəyirman 

arxı, Ağuluq, İmamzadə kimi yer adları, dini abidələrin adları da çəkilir, onlar 

haqqında məlumatlar da verilir. Yazıçı “Saib Təbrizi” xalçasının adını çəkməklə 

isə oxucuların diqqətini Azərbaycanda xalçaçılıq sənətinin ən qiymətli 

incilərindən birinə cəlb edir. Həmçinin əsərdə Nehrəm kəndindəki Mirzə Cəlilin 

müəllim işlədiyi ikisinifli “Zemski” məktəbindən, buradakı dərs prosesindən də 

məlumat verilir. Mirzə Cəlilin Nehrəmdə gördüyü işlərdən, qızları məktəbə cəlb 

etməsindən danışan müəllif onun öz həyatını təhlükə qarşısında qoysa da, 

maarifçilik fəliyyətindən bir addım da geri çəkilmədiyindən söz açır. 

Sovetlər dönəmində qaçaqçılıq hərəkatından bəhs edən nəsr nümunələri 

daha çox diqqəti cəlb edir. Əslində bu, sovet ideologiyasına sərf edən bir məqam 

idi. Ona görə ki, bir tərəfdən qaçaqçılıq hərəkatı və kütlələr arasından çıxmış 

qəhrəmanlara diqqət yönəltməklə əhalini aktual siyasi mövzulardan uzaq tutur, 

digər tərəfdən isə istər çar Rusiyası dövründə, istərsə də sovetlər dövründəki 

qaçaqlar və onlarla mübarizədə dövlətin qalib gəlməsi kütlələr arasında sovet 

dövlətinin gücünə inam formalaşdırır, xalqın mübarizə əzmini qırır, psixoloji 

təsir effekti yaradırdı. 

Sovetlər dövründə qaçaqçılıq hərəkatı ilə bağlı yazılan nəsr nümunə-

lərindən biri də Güllü Məmmədovanın “Qaçaq Quşdan” povesti idi. Yazıçı 

Quşdan haqqında el dilində gəzən rəvayətlərdən, Quşdanın qaçaqçılıq etdiyi 

dövrün tarixi materiallarından bəhrələnsə də, əsərin mətnindən göründüyü kimi, 

daha çox təxəyyül imkanlarından istifadə etmişdir. Həmid Arzulunun romanı ilə 

Güllü Məmmədovanın eyniadlı povestinin fərqini əsərlərin yazılması arasındakı 

zamanla yanaşı sovetlər dönəmi ilə müstəqillik illərindəki milli strategiyanın, 

azərbaycançılıq düşüncəsinin ifadə formasında da görə bilərik. Şahbuz rayonu-

nun Keçili kəndində doğulan bu el qəhrəmnının 1918-1920-ci illərdəki boşluq-

dan istifadə edən ermənilərin Naxçıvanın müxtəlif bölgələrində törətdiyi qırğın-

larda bərkidiyi, erməni cəlladlarına qarşı mübarizə yolu işıqlandırılır. Sovet ha-

kimiyyəti illərində Orbelyan adlı erməninin havadarlarının dəstəyi ilə yerli xalqa 

divan tutulması isə tam dəqiqliyi və reallığı ilə işıqlandırılmamışdır. Bir məsələ-

ni də qeyd edək ki, povestin qələmə alındığı vaxtlarda Azərbaycan nəsrində 

özünü göstərən yeni mövzu axtarışları və milli xarakterlərin bədii ədəbiyyata gə-
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tirilməsi meylindən təsirlənmə bu əsərdə də görünməkdədir.  

Əsərin baş qəhrəmanı Quşdan ilk baxışda müsbət planda təqdim olunsa da, 

bəzi kiçik detallar qəhrəmanın bu mövqeyinə kölgə salır. İlk olaraq onu deyək 

ki, milli xarakteri canlandıran yazıçı Quşdan obrazını iradəsiz, zəif planda verir, 

onun fikri tərəddüdləri və pessimizmi qəhrəman kimliyinə yaraşmır, Quşdana 

dar günündə sahib çıxan Nurməhəmməd kişinin ölümünə göz yumması, amma 

dostu Xanışın ölümünə icazə verməməsi obrazın ziddiyətini ortaya qoyur. 

Düşünürük, bu sədaqətdirmi? Quşdanın tərəddüdünün doğurduğu növbəti səhv 

isə onun amalına kölgə salır. Bəlkə də yazıçı Quşdan barədə, onun uğrunda 

vuruşduğu ideyanı tam müdafiə etməməsi haqda hansısa məlumata mlikdir ki, 

qəhrəmanını bu şəkildə təqdim edir. Ancaq əsərdə bunu göstərəcək hər hansı 

detal yoxdur. Quşdanın dilindən verilən “Ara sakitləşənə qədər dağlarda baş gir-

ləyirəm” (7) -sözləri, yaxud Quşdanın ona sahib çıxan dostları, silah yoldaşları 

haqqında dediyi “Əgər onlar olmasaydı mən nə dəstəyə qoşulardım, nə də sovet 

hökumətinə güllə atardım” (7, s. 252) -fikri onun və yazıçı düşüncəsinin zid-

diyətini ortaya qoyur. Bir onu demək olar ki, dastançılıq ənənəsində formalaşan 

haqqa xəyanət edənin ölümünün labüdlüyü gerçəkliyi folklorun yazılı ədəbiy-

yata təsiri kimi Quşdanın ölümünü zəruri edir. 

Povestdə əsas hadisələrin cərəyan etdiyi bir Naxçıvan gerçəkiliyi də vardır. 

Əsərdə Naxçıvanın müvafiq dövrünün siyasi və sosial mənzərəsi yaradılmış, 

əhalinin yaşam səviyyəsi, məişət şəraiti canlandırılmışdır. Həmçinin yazıçının 

Naxçıvana bələdliyinin göstəricisidir ki, tarixi şərait dolğunluğu ilə canlandırıl-

mışdır. Naxçıvanda sovet hakimiyyətinin qurulması prosesi, bunu doğuran şəra-

it, tarixi və ictimai gerçəkliklər müəyyən qədər tarixi həqiqətə uyğun yaradılmış-

dır. Vurğulanası hal odur ki, yazıçının Naxçıvan təbiətinə bələdliyinin göstəricisi 

olaraq əsərin sonunda Quşdanın dilindən polis rəisi Mansurova “Daş qaladan Si-

rab kəndinə yol...var” (109, s. 270), dedirdir. Naxçıvanla bağlı əsərdə adı keçən 

yer adları da maraq doğurur. Bu sıraya Daş qala, Sarı dağ, Ballı qaya, Çay Şah-

buz, Külüs, Üçqardaş, Ərəci dağı, Qarabağlar kəndi, Toğlu qaya, Şərur, Nəhəcir 

kəndi, Nəhəcir qalası, Tata düzü kimi yer adları daxildir. Əsərdə müəyyən ça-

tışmazlıqlar olsa da, bədii mətnin özü dövrə aid kifayət qədər informasiya verir. 

Tariximizin ayrı-ayrı mərhələlərini işıqlandırmaq həmişə qələm sahib-

lərimizin qarşısında duran aktual məsələlərdən olmuşdur. Bu mənada müstəqillik 

illərində uğurlu addımlar atılmışdır. Belə ədəbi cəhdlərdən biri də 1999-cu ildə 

çap olunmuş “Tarixin qanlı yaddaşı” kitabıdır. Müəllif Sadıq Zeynaloğlu 

müxtəlif illərdə toplanmış arxiv sənədlərinin əsasında Naxçıvanda 1930-42-ci 

illərdə Orbelyan adlı erməninin başçılığı ilə törədilən sürgün və qırğınlardan 

bəhs edən maraqlı və gərəkli bir əsər ortaya qoyub.  Əsəri rus dilindən tərcümə 

edən ədəbiyyatşünas, yazıçı-dramaturq Həmid Arzulu “Tarixin qanlı yaddaşı” 

əsərini sənədli povest kimi görür və dəyərləndirir (10, s. 9). Povest sənədlərdə öz 

əksini tapan ibrətamiz bir tarixə işıq salır. Bu tarix Keçili, Milax, Teyvaz, 

Ərəfsə, Qazançı kəndlərində Orbelyanın əmri ilə törədilən qanlı cinayətlərdən 

ibarətdir. Arxiv materiallarını müəllif saf-çürük edərək Naxçıvan NKVD-də 

saxlanılan “Keçili işi” və “Milax işi” adlı sənədlərdə öz əksini tapmış cinayətlərə 

aydınlıq gətirir. O da məlum olur ki, “Milax işi”ni üzərinə götürən Orbelyan 

Milax və qonşu Teyvaz, Ərəfsə kəndlərində öz çirkin əməllərini həyata keçirir. 
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Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qurulmasından əvvəlki illərdə, Xalq Cüm-

huriyyəti dövründə Naxçıvanda erməni qırğınlarına qarşı vuruşan, mərd, cəsur 

vətəndaşların siyahı üzrə sürgün edilməsi, güllələnməsi prosesi bəşər tarixinə 

qara ləkə kimi düşmüşdür. Orbelyan daha sonra “Keçili iş”ni öhdəsinə götürərək 

məkrli niyyətlərini burada da həyata keçirir. Ağrılı olan odur ki, Orbelyanın 

işlədiyi NKVD idarəsinin başında duran Yaqubov kimi ermənilərin fitvası ilə 

hərəkət edən “sapı özümüzdən olan baltalar” da var idi. Hətta dəqiqliklə 

müqayisə aparan müəllif 1930-40-cı illərdəki cinayətlərin “Sovet dövləti 

naminə” edildiyini, əsərin sonundakı faciənin isə “Böyük Ermənistan” adı 

altında həyata keçirilməsi xəyal edilən planın tərkib hissəsi olduğunu yazır. 

İki hissədən ibarət olan povestdə hadisələr müəllifin öz dilindən verilir. 

Erməni vəhşiliyinin və qəddarlığının müxtəlif səhnələrini təsvir etməklə yanaşı 

müəllif xalqımızın tarixi düşmənləri olan ermənilərin yaşadığımız dövrdə-1980-

90-cı illərdə Qarabağda törətdiyi qırğınlardan, torpaqlarımızı işğal etmələrindən 

vətəndaş təəssübkeşliyi ilə söz açır. Yeri gəldikcə Orbelyanın vəhşi simasını 

aydınlatmaq üçün tarixə müraciət edən yazar bu qatilin Ağdərədə qoyduğu qanlı 

izləri xatırladır. Bu həmin Orbelyandır ki, 1941-ci ildə Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayəti məhkəməsinə sədirlik etmişdir. Əsərdə təsvir edilən bu faktı o dövrün 

tarixi mənbələri də təsdiqləyir (2). 

Povestdə arxiv sənədlərinə istinad olunaraq təsvir edilir ki, Orbelyanın 

hazırladığı “Milax işi”ndə Kərbəlayı Yəhyanın qardaşı və yaxın kəndlərdəki 

antisovet mövqeli adamlar Teyvaz kəndində Qasım Teymur oğlunun evində 

toplaşaraq əks təbliğat yaratmağa çalışmışlar. Müəllifin təcrübəli orqan işçisi 

kimi bu “Delonun” Orbelyan tərəfindən uydurulmuş hissələrini dəqiqliklə təhlil 

etməsi nəticəsində aydın olur ki, işdə göstərildiyi kimi silahlı müqavimət dəstəsi 

olmamış, Orbelyanın Abasqulu bəyin dəstəsi ilə (Abasqulu bəy Şadlinski) 

işləməkləri haqqındakı məlumatı uydurmadır. Yazarın gəldiyi qənaət, həmçinin 

dövrə aid sənədlərin də təsdiq etdiyi kimi, Orbelyan sadəcə 1918-1920-ci illərdə 

daşnaklara qarşı vuruşmuş vətəndaşların hər birinin adını bu qara siyahıya 

yazmaqla onlar haqqında qondarma cinayət işi açmış, günahsız insanları 

güllələtmişdir. Müəllif Orbelyanın niyyətini bu şəkildə xarakterizə edir: “O 

bilirdi ki, 18-20-ci illərdə daşnak yalquzaqlarından qəhrəmanlıqla qorunmuş bu 

kəndlər Ermənistanın sərhəddi yaxınlığında yerləşir və ona görə də bu kəndlərin 

əhalisini məhv etmək lazımdır ki, sonradan bu torpaqlara asanlıqla sahib çıxa 

biləsən...” (10, s. 22). İstintaq işinin aparılması prosesində yanlışlıqlara, 

qondarma məqamlara aydınlıq gətirilir, tarixi reallıqların daha aydın görünməsi 

üçün münasib informasiyalar verilir. Bu sırada Naxçıvan NKVD rəisi 

Yaqubovun xalqımız qarşısındakı “xidmətlərini” qeyd etmək olar. Baş siyasi 

idarənin rəisi Yaqubov bəzilərinin dindirilməsində iştirak etmişdir. Ən azından 

sənədlər belə deyir. Deyilənlərə inansaq Kərbəlayı Yəhyanın dəstəsinin 

üzvlərinin  hamısı erməni-müsəlman davasında iştirak etmiş, hətta Məmmədəli 

Qurbanov sol gözünü itirmişdir. Nə qədər qəribə olsa da 80 yaşlı savadsız 

kəndlinin dindirilməsi rus dilində aparılmış və güllələnmə hökmü, dəlillərin az 

olmasına baxmayaraq, qısa zamanda yerinə yetirilmişdir (10, s. 29). 

Dindirilmə protokollarında Teyvaz və qonşu kəndlərdəki kasıb 

komitələrindən danışılır. Müəllif bu kəndlərin gözəl təbiəti və kənd təsərüfatına 
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yararlılığını vurğulayır. Siyasi iş şöbəsinin işçisi Tokarevin məlumatına istinad 

edilərək bu kəndlərdə həmin tarixdə siyasi iş aparılmadığını, bundan dolayı 

sənədlərdə göstərilən kimi fəhlə-kəndli hökuməti, kasıb kimi sözlərin əsassız 

olduğunu da qeyd edir. Çünki həmin tarixdə bu kəndlərdə sovet quruluşu, 

kommunizm ideyaları haqqında məlumatlar yox idi. Bununla yanaşı onu da 

öyrənirik ki, Baş Siyasi idarədə Bəşir Vəliyev kimi milli simasını, vətəndaş 

kimliyini itirməmiş məmurlar da var idi və o kimilərin istintaq işində ədalətli 

mövqeyi 42 min NKVD əməkdaşının repressiyaya məruz qalmasına səbəb olur. 

Amma Orbelyanın yanında olan Yaqubov, Əsgərov kimilər daha çox idi. 

Müəllifin fikrincə, bu çoxluq məhz məlum qırğınların törədilməsində onların 

rolunun böyüklüyünü göstərir. 

Müəllif yenə də faktlara üz tutur. SSRİ DTK-nın sədri olmuş Kryuçkovun 

1937-ci ildə 688 min şəxsin güllələndiyini deməsini xatırladır. 1937-ci il 5-10 

avqust tarixlərində Naxçıvan MR-də 9 min 957 nəfərin həbs edildiyini qeyd edir 

(10, s. 35). 

Yazıçının öz ailəsinin də məruz qaldığı bu repressiya dalğası nəticəsində 

güllələnən, Sibirə, Qazağıstanın susuz səhralarına sürgün olunanlar, onlardan ço-

xunun kəskin iqlim şəraitinə dözməyərək ölməsi kimi reallıqlara da aydınlıq gə-

tirilir. Müəllif özü də əsəri sənədli povest adlandırır (10, s. 48). Yazar vətəndaş-

lıq emosiyası ilə bu represiyada həlak olan, incidilən insanlara mənəvi qiymət 

verir, sözlə abidə ucaldır, təsirli dillə tarixi-siyasi vəziyyəti dəyərləndirir. 

Povestin ikinci hissəsində Orbelyanın rəhbərlik etdiyi “Keçili işi” əsasında 

bu kənddə güllələnən, sürgün olunanların istintaq işi arxiv sənədləri əsasında 

ortaya qoyulmuşdur. Bu bölmədə müəllif göstərməyə çalışmışdır ki, ermənilərin 

gözləri tarixən torpaqlarımızda olmuş, məkrli niyyətlərini hər zaman həyata 

keçirməyə fürsət axtarmışdır. Konkret faktların timsalında 1918-1920-ci illərdə 

Andronikin Naxçıvanda törətdiyi qırğınlar, təkcə Yaycı kəndində 600-dən çox 

günahsız insanın vəhşicəsinə qətl edildiyi xatırlanır. Andronikin ideya davamçısı 

olan Orbelyanın “Keçili işi”ndə kollektivləşməyə qarşı çıxanlar adı altında apar-

dığı  həbs və sürgün dalğasının siyasi mahiyyəti ustalıqla ortaya qoyulur. Onun 

Qriqoryan, Markaryan, Sumbatov, Barşov, Beriya kimi havadarlarına arxalana-

raq “dənizdən dənizə böyük Ermənistan” ideyasına xidmət etməsi əsaslandırılır. 

İstintaq işinin əvvəlcə Bəşir Vəliyevə tapşırılması, sonradan Orbelyanın 

dövriyyəyə girməsi və ardınca qırğınların başlanması planın bir parçası idi. 

Yazar həmçinin Keçili kəndinin tarixinə, kəndin əhalisinin say tərkibinə və 

s. kimi faktlara tarixi baxış formalaşdırır, müqayisələr aparır, saxtalaşdırılmış 

istintaq içərisində uyğunsuz məqamları dəyərləndirir. Rəhim xan Naxçıvan-

skinin və Böyükağa Sultanovun kənddəki nüfuzundan, həmçinin torpaq mülkləri 

haqda müfəssəl məlumat verən yazar hətta naxçıvanlıların hələ də onu “Şaşa” 

ləqəbi ilə tanıdığı xatırladır ki, bu da özlüyündə dövrü öyrənmək üçün 

maraqlıdır. Keçilinin bir üsyan beşiyinə çevrilməsi prosesini izləyən yazar bunu 

doğuran ictimai vəziyyəti dəqiqliklə vurğulayır. O da məlum olur ki, əslində bu 

repressiyanın qurbanları 1918-1920-ci illərdə ermənilərə qarşı vuruşmuş, 

mahalın qeyrətli, mərd, mübariz insanlarıdır. Vətəni dar gündə son damla qanına 

qədər müdafiə edən belə cəsur insanlardan biri də qaçaq Quşdandır. Müəllif 

Quşdanın döyüş yolu, qəhrəmanlıqları ilə yanaşı onun formalaşdığı mühit və 
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ailəsi haqqında da gərəkli ümumi məlumatlar verir. Kəndin o dövrkü vəziyyəti, 

əhalinin say tərkibi, yaşam səviyyəsi, kənddə yaşayan tayfalar haqqında 

məlumat da mətn içində özünə yer tapır. Hacılı, Əşkaflı, Sofulu, Alməmmədli, 

Zeynalxanlı, Qızıllı kimi tayfaların adları bu dövrdən bəhs edən yazıçı Həmid 

Arzulunun “Qaçaq Quşdan” romanında da vardır (1). Əsərdə Keçili hərəkatında- 

qırğınlarında adları çəkilən Qasımov Abbasın Keçili ilə yanaşı bir neçə qonşu 

kənddə də günahsız insanların qanına bais olduğu vurğulanır. Kəndlilərin 

dindirilmə protokollarını hazırlayan Orbelyan bir vaxtlar Andronikə qarşı 

vuruşmuş bu qeyrətli, torpaqsevər insanların dilindən “... tezliklə sovet 

hakimiyyəti yıxılacaq və bu diyarın həqiqi sahibi Kalbalı xan Naxçıvanski 

gələcək” (10, s. 83)- sözləri verilirir. Orbelyan və onun havadarları, belə bir 

hadisənin olacağını nəzərə alır, Kalbalı xanın nüfuzundan qorxduğunu bildirirdi. 

O da məlum olur ki, Orbelyan Keçili işinin fəalları kimi təqdim etdiyi Kərbəlayı 

İsmayılın İsmayıl Şəkərabadski ilə əlaqəsi vardır. Keçili işinin sonunda Milax 

işində olduğu kimi o da qeyd olunur ki, Orbelyan və havadarlarının tək məqsədi 

1905-1920-ci illər ərzində Naxçıvanı ermənilərdən müdafiə edənləri antisovet 

damğası ilə güllələmək və sürgün etdirmək olmuşdur. Həbs edilənlərin sayının 

4821 nəfər olduğu diqqət mərkəzinə çəkilir (10, s. 104). Bütün SSRİ-də isə 

güllələnənlərin sayı 42000 nəfər olmuşdur. Sonda Quşdanla bağlı məlumatlarda 

deyilir ki, Quşdan son gülləsinə qədər vuruşdu, sonda özünü öldürdü. Bu fakt 

“Qaçaq Quşdan” romanında da vardır və bununla da el qəhrəmanının sovetlər 

birliyi qarşısındakı məğrurluğu bir daha qabardılmış olur. Quşdan ölümü ilə də 

ölümə meydan oxuyur. Quşdanı vuran isə erməni Makardır. Bu isə tarixin ibrət 

dərsi, tarixi tərbiyə vasitəsidir. 

Povestdə Naxçıvanla bağlı olan çoxlu detallar var ki, bunlar Naxçıvanın 

öyrənilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Belə ki, məşhur Çınqıllı bulağı, Qılınc-

qaya, Remeşin, Anzır, Nəhəcir, Boy-Əhməd, Dərgəməlik, Külüs, Hacıvar, 

Sədərək kəndlərinin gözəl mənzərələrindən söz salan yazıçı gözümüz qarşısında 

bir Naxçıvan albomu yaradır. 

Ümumilikdə götürdükdə isə Sadıq Zeynaloğlunun “Tarixin qanlı yaddaşı” 

sənədli povesti tariximizin ibrətamiz bir mərhələsindən bəhs edən, Naxçıvanın 

kiçik bir kəndində sovet dövlətinə qarşı mübarizədən, xalqımızın tarixi 

düşmənləri olan ermənilərin günahsız insanları vəşhicəsinə qırmasından və bu 

kimi qanlı faciələrdən danışılır. Povestin epiloq hissəsində yazıçı məlum 

qırğınlara, repressiyalara məruz qalanların bəraəti istiqamətində layiqli, lazımi 

addım kimi Ümummilli lider Heydər Əliyevin 15 mart 1996-cı il tarixli 

fərmanının əhəmiyyətindən danışır. 

Nəticə olaraq onu deyək ki, tariximizin, milli varlığımızın ifadəsi olan bu 

torpaqların müdafiəsi yolunda canlarını qurban vermiş qəhrəman övladların das-

tanlaşan ömür yolu, mübarizə tarixi müstəqillik illərində ədəbiyyatda yeni möv-

zu axtarışlarının uğurlu nəticəsidir. Qaçaqçılıq hərəkatı ilə bağlı olan “Qaçaq 

Quşdan” romanı da, eyniadlı povest də, “Tarixin qanlı yaddaşı” nı yaşadan 

sənədli povest də tarixi nəsrimizin diqqətəlayiq nümunələridir. 

Naxçıvan ədəbi mühitinə məxsus olan yazıçıların yaradıcılığına məxsus ta-

rixi mövzulu povestlər istər mövzusu, tarixi reallıqları əks etdirmə səviyyəsi, is-

tərsə də sənətkarlıq məziyyətləri cəhətdən janrın uğurlu nümunələri sayıla bilər.  
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РЕЗЮМЕ 

АЛИ ГАШИМОВ 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ В НАХЧЫВАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЕ 

Проследовав по длинному и интересному пути развития прозы в Азербайджане, 

наряду с тематикой, особенностями стиля и творческого мастерства можно наблюдать 

также разнообразие жанров. Эти произведения в основном были написаны в советский 

период, то есть надо учесть, что в них соблюдены требования идеологии того времени.  

Повести нахчыванских писателей Новруза Неграмли «Свет во тьме», Гюллю Мамедовой 

«Гачаг Гушдан», Садыха Зейналоглу «Кровавая память истории» являются яркими 

примерами повестей на исторические темы. 

Ключевые слова: Новруза Неграмли «Свет во тьме», Гюллю Мамедовой «Гачаг 

Гушдан», Садыха Зейналоглу «Кровавая память истории», повест 

 

SUMMARY 

ALI HASHIMOV 

HISTORICAL NARRATIVE IN NAKHCHIVAN LITERARY ENVIRONMENT 

 In the article the author pays attention to the historical themed narratives belong to the 

creative works of the craftsmen of Nakhchivan literary environment. He has also generalized the 

using level of the genre. It was underlined that G.Mammadova`s “Gachag Gushdan”, 

N.Nehramli`s “Zulmatda ishig” (“Light in the darkness”), S.Zeynaloglu`s “Tarikhin ganli 

yaddashi” (“The bloody memory of history”) narratives are the best examples of historical 

narratives for its topic. 

 Key words: historical narratives, craftsmanship, artistic conditionality, historical 

coloring, literary environment 
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KOMMUNİKATİV SİTUASİYALARIN TƏHLİLİNƏ PRAQMATİK YANAŞMA 
 

Kommunikativ situasiya ünsiyyətin baş verdiyi hər hansı bir vəziyyətdir. Kommunikativ 

ünsiyyət sosial qarşılıqlı əlaqə formasıdır və bu zaman insanlar tez-tez jest və ya üz ifadələri 

kimi hərəkətlərdən istifadə edərək fikirlərini qarşıdakına çatdırmağa çalışırlar. İnsanlar 

tərəfindən həyata keçirilən bu hərəkətlər kommunikativ hərəkətlər (nitq aktları) adlanır. 

Heyvanlararası ünsiyyət və paleoantropologiya sahəsindəki tədqiqatların nəticələri göstərir ki, 

insanlar kommunikativ hərəkətlər edən yeganə primatlardır. Kommunikativ akt nəzəriyyəsi 

sözlərin təkcə məlumat təqdim etmək üçün deyil, həm də hərəkətləri yerinə yetirmək üçün necə 

istifadə edildiyini araşdıran praqmatizmin əsas sahələrindən biridir. Nitq aktları bir biri ilə 

əlaqəli fəaliyyət göstərir. Bunlar insanların ifadə edilməmiş inanc və digər ruhi vəziyyətlərinin 

birləşməsindən ibarətdir. Nitq aktı nəzəriyyəsinə görə nitq aktının tərkib hissələrinə natiq, 

dinləyici, fikir, şərt, məqsəd və nəticələr daxildir. Kommunikativ akt nəzəriyyəsi ilk dəfə 

Oksfordlu filosof J.L. Ostin tərəfindən “How to Do Things With Words”  əsərində təqdim edilmiş 

və Amerikalı filosof J.R.Sirl tərəfindən daha da inkişaf etdirilmişdir. Nitq aktı nəzəriyyəsi dil 

fəlsəfəsində yalnız dilin daha geniş istifadə sahələrini nümayiş etdirmək üçün deyil, həm də 

məqalədə izah edilmiş bəzi fundamental məsələlərin həlli üçün vacibdir. 

Açar sözlər: kommunikativ situasiyalar, kommunikativ aktlar, praqmatika, komponent, 

qarşılıqlı əlaqə 
 

Cəmiyyətimizdəki sosial dəyişikliklər insanlar arasındakı ünsiyyətin rolu-

nun artmasına səbəb olur. Çünki kommunikativ ünsiyyət sosial qarşılıqlı əlaqə 

formasıdır və insanlar bu zaman sözlər, jestlər və ya üz ifadələri kimi məqsədli 

hərəkətlərdən istifadə edərək fikirlərini çatdırmağa çalışırlar. Heyvanlarla ünsiy-

yət və paleoantropologiya sahələri üzrə əldə edilən araşdırma nəticələri göstərir 

ki, insanlar kommunikativ ünsiyyət göstərən yeganə primatlardır və qədim in-

sanlarda bu qabiliyyət sosial əməkdaşlığın daha mürəkkəb formalarının yaran-

ması məqsədi ilə inkişaf etdirilib. Bu mülahizələr bizə kommunikativ aktların 

əsas funksional anatomiyasını yenidən nəzərdən keçirməyə vadar edir. Bizim 

iddiamız budur ki, əksər kommunikativ aktlar xitab olunan şəxsin danışana 

cavab verməsi üçün təklif və ya tələb kimi yenidən konseptuallaşdırıla bilər. Bu 

fərziyyə xüsusuilə əmr və sual cümlələrində özünü daha aydın şəkildə göstərir. 

Təklif olunan kommunikativ aktların təkrar konseptualizasiyası sadəcə təkamül 

nəzəriyyəsinə uyğun deyil, həmçinin Ostin və Sirlin irəli sürdükləri nitq 

aktlarının orijinal konsepsiyasından daha çox məntiqəuyğundur. 

Praqmatiklər üçün ağlabatan fərziyyələrdən bir də odur ki, ünsiyyət müba-

diləsinin quruluşu və fərdi kommunikativ aktlar sosial əməkdaşlıqda onların tə-

kamül-funksional köklərini əks etdirə bilər. Yəni kommunikativ aktların forması 

və onların birləşərək bir tamlıq yaratma vasitəsi “sosial yönümlü” ola bilər. 

Qrays və Ostindən Klarkvə Levinsona qədər davam edən ənənəvi praqmatik 

nəzəriyyələrdə bu fundamental intuisiya məsələsinə toxunulur, amma onlar bunu 

əsasən danışanın qarşılıqlı əməkdaşlığı ilə əsaslandırırlar. Daha sonra 
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Qrays “Əməkdaşlıq prinsipini” yaratmaqla da bunu hər kəsin diqqət mərkəzinə 

çevirdi. Baxmayaraq ki, prinsipin dəqiq mənası hal hazırda müzakirə 

mövzusudur, amma yenə də aydın görünür ki, bu prinsipdə danışan informasiya 

məzmununu dinləyiciyə başa düşüləcək şəkildə çatdırmağa çalışır. Məsələn, 

birinə təşəkkür edərkən, bu o zaman yerinə yetir ki, dinləyən bunun bir təşəkkür 

olduğunu başa düşsün.  

Bu məqalənin əsas məqsədi Ostin və Sirlin yaratdığı kommunikativ akt 

modelinin nataman olduğunu və elmin müxtəlif sahələrinin inkişafı ilə yenidən 

araşdırılmağa ehtiyac duyduğunu göstərməkdir. Modelin iki səbəbə görə nata-

mam olduğunu iddia edirik. İlkin olaraq kommunikativ aktların sosial təsir 

göstərmədən sadəcə fikirləri bölüşmək məqsədi ilə istifadə olunduğu fərziy-

yəsidir. Çünki heyvanlararası ünsiyyəti təkamül nəzəriyyəsi baxımından öyrənən 

nəzəri biologiyada göstərilir ki, hər hansı bir fenotip, yəni insanaxas ünsiyyət 

qabiliyyəti yalnız fərdi orqanizmlərin və ya genlərin reproduktiv uyğunluğunu 

artırdıqda təkamül yolu ilə seçilə bilər. Bu da ünsiyyətin təsir vasitəsi olduğu 

fikrini təsdiqləyə bilər, amma ünsiyyətin məlumat mübadiləsi vasitəsi olduğu 

fikrini qətiyyən təsdiqlənmir. İkinci olaraq, Ostin-Sirl modeli müəyyən situasi-

yalar ilə məhdudlaşır, məsələ dinləyiciyə məlumat vermək niyyətində olan danı-

şanın əməkdaşlığı məqbul sayıla bilər. Amma o qarşılıqlı situasiyaların əsas as-

pektini nəzərdən qaçırır. Bu zaman danışan dinləyicidən əməkdaşlıq istəmək 

üçün həddən artıq məqsədli siqnallardan istifadə edir. Bu nüans da təkamül 

nəzəriyyəsinə zidd olaraq ortaya çıxır. 

Etiraf edirik ki, praqmatik tədqiqatçıların əksəriyyəti hal-hazırda təkamül 

düşüncəyə müaciət etmir, lakin digər davranış elmlərində Neo-Darvin təkamül 

nəzəriyyəsinin izahlarında istifadə edirlər. Amma bizim fikrimizcə bu sahədəki 

əsas nəzəriyyələrin sınaqdan keçmiş elmi bilikləri təkzib edə biləcəyi 

situasiyaları araşdırmaq daha məqsədəuyğundur.  

 Biz isə burada iki məsələni təhlil edəcəyik:  

1. Standart kommunikativ vəziyyəti təhlil etmək və onun komponentlərini mü-

əyyənləşdirmək; 

2. Kommunikativ aktları və kommunikativ situasiyları izah etmək. 

Kommunikativ situasiyaların öyrənilməsi hal hazırda praqmatikada ən va-

cib tədqiqat sahələrindən biridir. Çünki praqmatika danışıq zamanı kontekstdən 

asılı olaraq ortaya çıxan mənanı araşdırır.  Nəzərə alsaq ki, insanların qarşılıqlı 

əlaqəsi və ünsiyyəti zamanı onların məqsədləri, dünyagörüşləri, maraqları, 

inancları və s. bu prosesə təsir edir, onda bu sahənin praqmatikanın əsas  bölmə-

lərindən biri olması heç təəccüblü deyil. G.Attardi, R.A.Baron, R.Blakar, T.Carl-

son, N.Çepeleva, H.Klark, T.van Dik, D.Hymes, R.Jakobson, N.Kolominskyi, 

R.Lakoff, H.Lozhkin, GN Leech, MSimi kimi aparıcı alimlərin çox sayda elmi 

işinə baxmayaraq, bu sahədə xüsusi araşdırma tələb edən bir çox məqamlar var. 

Mövzunun əsas hissəsinə başlamazdan əvvəl "müvəffəqiyyətli" ünsiyyət 

anlayışını müəyyənləşdirmək lazımdır. Müvəffəqiyyətli bir kommunikativ situa-

siya o zaman yarananr ki, nitq iştirakçıları kommunikativ məqsəd və göz-

ləntilərini həyata keçirməyə imkan verən sosial dialoq qaydalarına əməl etsinlər.  

Tədqiqatçıların əksəriyyəti standart kommunikativ situasiyanın beş və ya 

altı komponenti olduğunu qeyd edirlər. Lakin bəzən eyni komponentlər fərqli 
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adlar altında verilir. Beləliklə, R.Jakobsonun fikrincə standart kommunikativ 

situasiyanın altı komponenti var: xitab edən, xitab olunan, əlaqə (kommuni-

kantlar arasında şəxsiyyətarası qarşılıqlı təsir prosesi), mesaj, kontekst (mesaj və 

ya kontekst birindən digərinə ötürülən müəyyən bir məlumat göstərir, yəni sırf 

məlumatlandırma funksiyasını yerinə yetirir), kod (nitq müxtəlifliyini təmin 

edir) (5, s. 132). 

Nitq aktları nəzəriyyəsinə görə isə nitq aktının komponentləri danışan, 

dinləyici, fikir, şərait, məqsəd və nəticədən ibarətdir. Yuxarıda deyilən bütün 

komponentlərə əsaslanaraq nitq aktının aşağıdakı quruluşunu müəyyənləşdirdik: 

 Yerli və ya situasiyadan asılı vəziyyət. 

 Kommunikatorlar, onların şəxsi keyfiyyətləri, və xüsusiyyətləri. 

 Mövzu, yəni nitq aktının məzmunu. 

 Funksional aspektlər. 

 Ünsiyyət forması özü də  dörd komponentdən ibarətdir: 

- Rabitə kanalı (şifahi və ya yazılı) 

- Kod, yəni nitq işarələri toplusu; 

- Müəyyən bir kod daxilində sosial baxımdan əvvəlcədən müəyyən edilmiş nitq 

variantları 

- Qeyri-verbal siqnallar  

Ayrıca qeyd edilməlidir ki, hər bir kommunikativ aktda natiq bir növ 

kommunikativ-praqmatik sahə yaradır. Bu sahəyə aşağıdakılar daxildir: natiq, 

xitab olunan, fikir, fikrin mövzusu, ünsiyyət aktının vaxtı, yeri və mühiti. Nəticə 

etibarı ilə, standart kommunikativ situasiyanın əsas hissəsi natiq və dinləyicidir 

(məlumat verən və məlumatı alan). Burdan da göründüyü kimi nitq aktlarının 

fərqli adlarla adlandırılması çox böyük dəyişikliklərə səbəb olmur.  

B.Gorodetski isə koqnitiv fəaliyyətin təşkili xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, 

kommunikativ situasiyanın və ya kommunikativ aktın aşağıdakı sxemini təklif 

edir: kommunikantlar, kommunikativ mətn, verbalizasiya və anlama prosesləri, 

bu kommunikativ aktın şərtləri, praktik məqsədlər, kommunikativ məqsədlər 

(12, s. 40-45). Ünsiyyətdə iki nəfərdən çox insan iştirak etdiyi təqdirdə 

“kommunikantlar” terminindən istifadə etmək daha məqsədəuyğundur. 

Ayrıca qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif ədəbiyyatlarda bu dəfələrlə 

vurğulanmışdır ki, danışanlar arasında anlama prosesi müvəffəqiyyətli ünsiyyət 

üçün zəruridir. Həmsöhbətlər eyni linqvistik koddan istifadə etdikdə, anlama 

meydana çıxır. Yəni rabitə kanalı açıqdırsa, və həmsöhbətlər məlumatı düzgün 

ötürüb və ala bilirlərsə, deməli onların nitq işarələrini və siqnalların ötürülmə və 

alma sistemləri eynidir.  

J.Attardi, M.Simi, M.Baxtin, N.Kneva və başqaları anlamanı ünsiyyətin 

əsas şərtlərindən biri kimi müəyyənləşdirirlər. Bir neçə insan bir-biri ilə ünsiyyət 

quranda, söhbəti yaxşı dərk etmək onların ümumi bilik səviyyələrindən asılı olur 

və burada əsas rolu bir-birinin fərdi bilikləri oynayır. İki tərəfdaş arasında 

ünsiyyət iki aspektdən ibarətdir: hər ikisinin də məlumatların mənasını başa 

düşmələrinə kömək edən fərdi bilikləri və məlumatın ötürülməsi üçün lazım olan 

nitq qabiliyyəti. İkinci aspekt yalnız birindən digərinə məlumat ötürməyin 

xüsusiyyətlərini deyil, həm də kommunikantların ümumi biliklərinin dərinləş-
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dirilməsinin xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirir. Həmsöhbətlərin bu şərtlərə 

riayət etməsi danışma və anlama prosesi ilə birbaşa əlaqəlidir, buna görə də 

onların yerinə yetirilməməsi hər iki tərəf üçün utanc verici, narahat və ya hətta 

ziddiyyətli vəziyyətin yaranmasına səbəb ola bilər. Beləliklə, danışma və anlama 

prosesləri kommunikativ aktın həyata keçirilməsində aparıcı rol oynayır və buna 

görə də, dominant komponentlər kimi birbaşa onun strukturuna daxildir. Şübhə 

yoxdur ki, həmsöhbətlərin kommunikativ və praktik məqsədlərini şəxsi keyfiy-

yətlərindən ayrıca nəzərdən keçirmək olmaz. 

Bəzən tərəflərdən birinin ünsiyyət qaydalarının bilməməsi və ya səriş-

təsizliyi məlumatın ötürülməsi və ya alınması üçün səhv bir kodun seçilməsinə 

səbəb olur. Bu zaman kommunikativ çatışmazlıq və kommunikativ qüsur 

meydana çıxır. Onlar nisbətən oxşar anlayışlardır və biri çox vaxt digərinə səbəb 

olur. Yəni əgər kommunikativ situasiya danışanların məqsədləri və ya 

gözləntilərini həyata keçirmələrini çətinləşdirən bir tərzdə aparılırsa, müəyyən 

dərəcədə narahatlıq yaradır. Kommunikativ narahatlığı danışanlardan biri və ya 

hamısı hiss edə bilər. Bu zaman danışanlardan biri dialoq yolu ilə tərəfdaşın 

gözləntilərinə cavab verməyən hərəkətlər edir və ya ifadələr söyləyir. Ayrıca, 

kommunikativ narahatlığın səbəbi hömsəhbətlərin qarşılıqlı şəkildə strateji və ya 

praktik məqsədə çatmasına mane olan müəyyən diqqət yayındırıcı amillər ola 

bilər. Bəzi hallarda danışanın yaşadığı psixoloji və ya fizioloji narahatlıq 

ünsiyyətin kommunikativ çatışmazlıqla sona çatacağına da işarə ola bilər. 

Kommunikativ anlaşılmazlıqlar kommunikativ uğursuzluğun ayrı bir 

təzahürüdür və əlavə kommunikativ hərəkətlərin köməyi ilə aradan qaldırıla 

bilər. Kommunikativ hərəkətlərə sorğular, izahatlar, təxribat xarakterli suallar, 

yenidən fikrini ifadə etmə və s. misal göstərə bilərik. Bu yolla xitab olunan 

insanın diqqətini yenidən mövzuya çəkmək mümkündür. 

Eyni zamanda real ünsiyyət şəraitində həmsöhbətlər müəyyən fikirlər ifadə 

edərkən bunları dəstəkləmək üçün fərqli hərəkətlər icra edir. Bu icra etdikləri 

hərəkətlər ifadə etdikləri cümlələrin fərqli mənada başa düşülməsinə səbəb ola 

bilərlər. Bu edilən hərəkətlərə kommunikativ akt və ya nitq aktı deyilir. 

Kommunikativ akt danışanın məlumatı dinləyənə göstərmək və ya çatdırmaq 

niyyəti ilə etdiyi bir hərəkətdir. Bir çox nitq aktı şifahi danışıq vasitəsilə həyata 

keçirilir. Bu Sirl kimi bəzi alimlərin nitq aktlarını insan ünsiyyətinin təməl 

vahidləri olaraq qəbul etməsinə səbəb olub. Ancaq Sirlin nitq aktları kimi 

qiymətləndirdiyi bəzi hərəkətlərin, məsələn xəbərdarlıq, etiraf, təhdid, ifadə, 

imtina, yalvarma və s. əslində nitqlə əlaqəli olmadığını görürük. Çünki danışma-

dan da xəbərdarlıq etmək və ya razılıq vermək olar. Buna nəzərə alaraq, biz nitq 

aktı termini əvəzinə kommunikativ akt işlətməyin daha düzgün olduğunu fikirlə-

şirik. Çünki bu aktlar əksər şifahi hərəkətlərin yerinə yetirilmə qaydalarına nəza-

rət etməklə yanaşı, bir qayda olaraq kommunikativ aktın baş verə biləcəyi kon-

tekstləri də tənzimləyir.  

Kommunikativ akt nəzəriyyəsi sözlərin təkcə məlumat təqdim etmək üçün 

deyil, həm də hərəkətləri həyata keçirmək üçün necə istifadə olunduğunu öyrə-

nən praqmatikanın əsas sahələrindən biridir. Kommunikativ akt nəzəriyyəsi 

Oksfordlu filosof J.L.Ostin tərəfindən “How to Do Things With Words” əsərin-

də irəli sürülmüş və Amerikalı filosof J.R.Sirl tərəfindən daha da inkişaf etdiril-
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mişdir. Ostin iddia edirdi ki, bir cümlə ifadə edərkən üç akt əmələ gətiririk: loku-

siya, illokusiya,  perlokusiya (1, s. 80-85). 1962-ci ildə Ostin bu üç növ aktın xa-

rakteristikasını belə vermişdir: 

Lokusiya aktını bir cümləni müəyyən bir məna və fikir ilə dediyimiz 

zaman icra edirik. Bura əsasən nəqli cümlələr daxildir. İkincisi, yəni illokusiya 

aktına isə məlumatlandırma, əmr, xəbərdarlıq, öhdəlik götürmə və s. ifadə etmək 

üçün müəyyən bir tələffüz fərqi ilə dediyimiz cümlələr daxildir. Üçüncü 

etdiyimiz hərəkət isə perlokusiya aktıdır. Bu zaman biz qarşıdakı insanı 

inandırmağa, yola gətirməyə, mane olmağa, təəccübləndirməyə, hətta səhv 

yönləndirməyə çalışırıq. (1) 

“Please leave my office”, “You will leave my office” və “Will you leave my 

office?” cümlələri üç fərqli illokusiya aktı ilə ifadə olunur. Bunlardan biri xahiş, 

biri təxmin və digəri sualdır. Bunlardan əlavə kommunikativ aktın iki fərqli 

növü də var: birbaşa və dolayı. Birbaşa nitq aktlarında danışan demək istədiyini 

bir başa ifadə edir, amma dolayı nitq aktlarında ifadə etdiyindən fərqli bir şey 

demək istəyir. Məsələ, süfrə arxasında kimdənsə duzu xahiş etmək birbaşa nitq 

aktına misal ola bilər. Dolayı nitq aktında vəziyyət bir az daha mürəkkəbdir, 

çünki burada işin içinə praqmatika daxil olur. Burada danışan bir şey deyir, 

amma əslində demək istədiyi fərqli bir şeydir. Məsələ “You are standing on my 

way” cümləsinə nəzər yetirsək, görərik ki, əksər kontekstlərdə bu cümlə 

“Yolumdan çəkil” mənasını verəcəkdir. Halbuki cümlənin ifadə etdiyi real məna 

“Yolumda dayanmısan” deməkdir. Burada danışan qarşıdakı insana hara 

dayandığını deyil, sadəcə yolundan çəkilməsini demək istəyir. 

Filosof J.R.Sirl isə kommunikativ aktların təsnifatı sisteminin hazırlanma-

sına nail olan şəxsdir. O, ilk böyük əsərində “Speech Acts: An Essay in the 

Philosophy of Language” nitq hərəkətlərini Ostindən daha sistemli şəkildə işlədi. 

Təklif etdi ki, hər növ kommunikativ akt şərtləri müəyyənləşdirən bir sıra 

qaydalar baxımından müəyyən olunsun (10, s. 156). Məsələn, birinə vəd 

verərkən belə olur: danışan gələcəkdə etməyi nəzərdə tutuduğu hərkəti əvvəlcə 

təyin edir və sonra ifadə edir. Dinləyən də danışanın bu hərəkəti icra etməsini 

istəyir, amma həm danışan, həm də dinləyən hər şey normal gedərsə, bu 

hərəkətin icra edilib edilməyəcəyi haqqında kəskin təsəvvürlərə malik deyillər. 

Sadəcə danışan özünü bu hərəkəti etmək öhdəliyi altına qoyur.  

Müəyyən bir hərəkət icra edərkən psixoloji vəziyyət də həmin hərəkətə 

uyğun olur, yəni müəyyən bir inam, istək, məqsəd və s. ifadə edir. Məsələ “İt is 

snowing” dediyimiz zaman burada qarın yağdığına inanırıq. “Give me some 

water” şəklində bir cümlə səsləndirdiyimiz zaman qarşıdakı insanın bunu 

etməyini istəyirik. “I will arrive in five minutes” dediyimiz zaman isə orda 

olmaq istəmə niyyətimizi ifadə edirik.  

Bu qaydalardan istifadə edərək, Sirl beş kateqoriyadan ibarət mükəmməl 

nitq aktı taksonomiyasını hazırladı: 

1. assertiv (məsələ, çıxışlar, təsvirlər, təxminlər) 

2. direktiv (məsələ, əmrlər, xahişlər, yolgöstərmə) 

3. komisiv (məsələ, sözlər, vədlər, mərclər) 

4. ikspresiv (məsələ,salamlamalar,təbriklər,təşəkkürlər) 

5. deklarasiya (məsələ,qovma, işəgötürmə, müharibə elanı) (10, s. 123) 
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Biz Sirlin taksonomiyasını qismən Ostindən üstün hesab edirik, çünki Os-

tin müəyyən ölçülərə əsaslanmırdı və beləliklə onun təsnifatı nitq aktları ilə uy-

ğunsuzluq təşkil etdi və bir birləri ilə üst-üstə düşdülər. Eyni zamanda qeyd et-

məliyik ki, Sirl yuxarıda qeyd etdiyimiz dolayı nitq aktları anlayışını da irəli 

sürən şəxsdir.  

Bizə görə nitq aktları bir birindən təcrid olunmuş vəziyyətdə fəaliyyət gös-

tərmirlər. Onlar ifadə olunmamış inanc və digər ruhi vəziyyətlərin birləşməsin-

dən ibarətdir. Məsələ, “I’ll treat you to dinner” cümləsi həmçinin danışanın na-

harın nə olduğunu, pulun nə olduğunu, restoranların nə olduğunu və restoranda 

özünü necə aparmağı və necə yeyib-içməyi bildiyini göstərir.  

Nitq aktı nəzəriyyəsi dil fəlsəfəsində yalnız dilin geniş mənalı istifadəsini 

nümayiş etmək üçün deyil, həm də bəzi fundamental məsələlərə toxunmaq üçün 

vacibdir. Məsələ, danışanın ifadə etdiyi məna ilə ənənəvi məna arasındakı fərq, 

ifadə edilən mənanın semantik və praqmatik cəhətləri arasındakı bölgü və dil 

biliklərinin əhatə dairəsi.  

Danışanın ifadə etdiyi cümlənin mənası hərfi mənadan fərqli ola bilər. Ey-

ni zamanda danışanın ifadə etdiyi məna hərfi mənanı özündə ehtiva edə bilər, 

lakin kənara da çıxa bilər. Məsələ dolayı nitq aktlarında, metafora və ya isthe-

zada istifadə etdikdə bu hadisə yaşanır. Qısacası danışanın ifadə etdiyi məna ilə 

cümlə mənası arasındakı fərq nitq aktlarının bütün nəzəriyyələri üçün ortaqdır. 

Buradaki əsas sual bu fərqin kontekstdən kənar mənalar (semantika) ilə kon-

tekstdən asılı mənalar (praqmatika) arasındakı fərqlə eyni olub-olmamasıdır. 

Bu məqalənin məqsədi kommunikativ aktların koqnitiv təhlili ilə bağlı 

tədqiqatları elmdəki son inkişafa uyğunlaşdırmaqdam ibarətdir. Bizim fikrimizcə 

belə bir sahə təkamül nəzəriyyələri ilə məhdudlaşa bilməz, həm də konqnitiv və 

neyroşünaslıq elmlərinin nəticələri də əsas götürməlidir. Məsələn, bu sahələrdəki 

tədqiqatlar “nəticəçıxarmanın” Neo-Qrays nəzəriyyələrində göstərildiyindən 

daha kiçik bir rol oynadığını göstərir. Bu məqalədə təqdim olunan nəzəriyyənin 

arxasında dayanan fərziyyələrin sistematik şəkildə təhlili mümkün olmadığın-

dan, onu gələcək araşdırmalar üçün saxlayırıq.  
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PЕЗЮМЕ 

ЭЛЬМИРА ГУСЕЙНОВА 

ПРАГМАТИЧНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ КОММУНИКАТИВНЫХ СИТУАЦИЙ 

Коммуникативное общение является формой социального взаимодействия, и 

люди часто стремятся передать свои идеи, используя целенаправленные действия, такие 

как слова, жесты или выражения лица. Эти действия выполняются людьми, называемыми 

коммуникативными действиями. Результаты исследований в области взаимодействия 

животных и палеоантропологии показывают, что люди являются только приматами, 

которые совершают коммуникативный акт. Теория коммуникативного акта является 

одной из основных областей прагматизма, которая изучает, как слова используются не 

только для представления информации, но и для выполнения действий. Речевые акты не 

функционируют изолированно друг от друга. Они представляют собой сочетание 

невыраженных убеждений и других психических состояний людей.Согласно теории 

речевого акта, компоненты речевого акта включают в себя говорящего, слушателя, идеи, 

условия, цели и результаты. Теория коммуникативного акта была введена философом 

Ю.Л. Остин из Оксфорда в фильме «Как делать слова» и далее разработан американским 

философом Дж.Р. Серла.Теория речевого акта важна не только для демонстрации более 

широкого использования языка в философии, но и для решения некоторых 

фундаментальных вопросов, которые были объяснены в статье. 

Ключевые слова: коммуникативные ситуации, коммуникативные акты, 

прагматика, компонент, взаимодействие 
 

SUMMARY 

ELMIRA HÜSEYNOVA 

PRAGMATIC APPROACH TO THE ANALYSIS OF THE COMMUNICATIVE 

SITUATIONS 

Communicative communication is a form of social interaction, and people often seek to 

convey their ideas using targeted actions such as words, gestures or facial expressions. These 

actions performed by people are called communicative acts (speech acts). The results of research 

in the field of animal interaction and paleoanthropology indicate that humans are the only 

primates that perform a communicative act. Communicative act theory is one of the main areas 

of pragmatism that studies how words are used not only to present information but also to 

perform actions. Speech acts do not function in isolation from one another. They are a 

combination of unexpressed beliefs and other mental states of people. According to speech act 

theory, components of speech act include speaker, listener, ideas, conditions, goals and 

outcomes. The communicative act theory was introduced by the philosopher J.L. Austin  from 

Oxford in “How to Do Things With Words” and further developed by the American philosopher 

J.R. Searl. Speech act theory is important not only to demonstrate the broader use of language in 

language philosophy, but also to address some fundamental issues which have been explained in 

the article. 

 Key words: communicative situations, communicative acts, pragmatics, component, 

interaction 
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AZƏRBAYCANDA HƏRBİ LEKSİKANIN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

Məqalədə Azərbaycan dilinin hərbi leksikasından bəhs edilir. Bu məqsədlə hərbi sözlərin 

əsas xüsusiyyətləri təhlilə cəlb olunur. Dildəki hərbi sözlərin köhnəlmə,  başqa leksik-qrammatik  

vahidlərlə əvəz olunaraq dəyişmə,  yenidən dilə qayıdaraq aktivliyi bərpa etmək və  təzə 

yaranma xüsusiyyətinə malik olması faktlarla əsaslandırılır və bu baxımdan onlar müxtəlif 

qruplara ayrılır. Məqalədə hərbi sölərlə bağlı irəli sürülən fikirlər dil faktları ilə təsdiq olunur.  

 Açar sözlər: dil, üslub, hərbi söz, leksika, arxaikləşmə 
 

Məlumdur ki, hər bir dilin lüğət tərkibində müxtəlif sahələrə aid leksik 

vahidlər vardır. Bu baxımdan, leksikanın müxtəlif növlərinin yaranıb inkişaf 

etməsi təbii proseslərdən biridir. Dildəki leksikanın bir hissəsini də ictimai-siyasi 

məzmun daşıyan sözlər təşkil edir. Bu sözlərin bir qrupu hərbi leksikaya aiddir. 

Azərbaycan dilinin leksikasında hərbi sözlərin müəyyən qədər mövqeyi vardır. 

Müxtəlif sahə sözləri dilin leksikasında ümumi sözlərdən ayrılaraq özünəxas 

cəhətlərə malikliyi ilə seçilir. Sahə səciyyəsi daşıyan hərbi sözlərin yaranması 

müəyyən tarixi hadisələrlə əsaslandırılır.  

Dildə yaranan sözlər hər hansı bir zərurət, vəziyyət və ehtiyacla bağlıdır. 

Zaman-zaman leksikanın yeni sözlərlə zənginləşməsi prosesində müxtəlif sahə-

lərə aid sözlərin yaranması təbii proseslərdən biridir. Belə söz qruplarından biri 

də hərbi məna daşıyan leksik-qrammatik vahidlərdir. Sözsüz  ki, dildəki bütün 

vahidlər bir-birinə oxşamır. Onların hər birinin özünəxas xüsusiyyətləri və 

işlənmə məqamları vardır. Dildəki hərbi sözlər də özünəxas cəhətlərə malikdir. 

Hər bir ölkədə insan cəmiyyətinin müdafiəsi üçün  hərbi məsələlərə önəm 

verilməsi müəyyən bir leksik sistemin yaranmasını zəruriləşdirmişdir. Çünki hər 

bir fəaliyyət növü özünə uyğun olan leksikanın yaranmasını əsaslandırır. “Hərb” 

sözü ilə bağlı bir sıra anlayışların meydana çıxması savaş və müharibələrdə 

lazım olan hərəkət və anlayışlarla bağlıdır. Bu anlayışlar aşağıdakılardan 

ibarətdir:1. Hərbi titullar. 2. Hərbi vəzifələr. 3. Hərbi rütbələr. 4. Hərbi hissələr. 

5. Döyüş əməliyyatları.  6. Hücüm növləri.  7. Döyüş alətləri. 8. Silahlar. 9. 

Döyüşçü ləvazimatları. 10. Özünümüdafiə vasitələri və s. 

Sözsüz ki, dilin leksikası fonetik və qrammatik sistemlə müqayisədə daha 

tezdəyişmə və daha çox zənginləşmə xüsusiyyətinə malikdir. Bu mənada, 

leksikada ən çox yeni dil vahidləri ilə bollaşan hissə hərbi sözlərlə bağlıdır. 

“Hərb” sözünün iştirakı ilə “hərbi hücum”, “hərbi manevr”, “hərbi blokada”, 

“hərbi vəziyyət”, “hərbi zavod”, “hərbi sənaye”, “hərbi demokratiya”, “hərbi 

dövr”, “hərbi hazırlıq”, “hərbi idarə orqanları”, “hərbi kollegiya”, “hərbi and”, 

“hərbi jurnalistika”, “hərbi tibb”, “hərbi məktəb”, “hərbi mükəlləfiyyət”, “hərbi 

pul”, “hərbi qənimət”, “hərbi sirr”, “hərbi rütbə”, “hərbi şura”, “hərbi təhsil” və  
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s. kimi onlarla ifadələr meydana çıxmışdır. Bu, hərbi anlayışların  dilimizin söz-

ifadə yaradıcılığı prosesində fəal iştirakını təsdiq edən faktlardandır.  

 Hər bir dilin leksikasının keyfiyyətini milli sözlərin çoxluğu təyin etsə də, 

alınma sözlərin dildə işlənmə meyilləri də danılmazdır. Bu baxımdan, hərbi 

sözlər içərisində də alınma mənşəli leksik-qrammatik vahidlər vardır. “Hərb” 

sözünün özü ərəb-fars mənşəli leksemdir. Hər hansı bir tarixi dövrdə işlənən 

hərbi sözün çağdaş zamanımızda zəruri hesab edilib-edilməməsi, onun işlənmə 

dairəsinin müəyyənləşdirilməsi müəyyən qədər əhəmiyyətə malikdir. Bundan 

başqa, dildəki hərbi sözlər bütün dövrlərdə eyni aktivlikdə olmamışdır. Belə ki, 

hər hansı bir tarixi zamanda işlək olan hərbi sözlər başqa bir zaman üçün keçərli 

hesab edilməmişdir. Bunun iki səbəbi vardır:  

1. Hərbi texnikanın inkişafı ilə bağlı yeni əşyalar yaranıb adlandırılır və 

onlar köhnələri sıxışdırıb dildən çıxarır. Məsələn, “güllə” yaranandan sonra bir 

sıra hərbi alətlər (əmud, şeşpər və s.) sıradan çıxdığı üçün onları ifadə edən 

leksik-qrammatik vahidlər də işlənmə səviyyəsini itirmişdir.  

2. Milliləşmə və özləşmə hadisəsi alınma hərbi leksikanın 

“təzələnməsinə” imkan yaradır. Bu baxımdan, 1990-cı illərdə “serjant” sözünün 

çavuş, “starşina” sözünün gizir, “proporşik” sözünün baş gizir, “batalyon” 

sözünün tabur, “polk” sözünün alay, “rota” sözünün taqım ilə əvəzlənərək 

yeniləşməsi diqqəti çəkir. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan dilindəki hərbi sözləri aşağıdakı qruplara 

bölmək olar:   

1. Köhnələn hərbi sözlər.  

2. Digər leksik-qrammatik  vahidlərlə əvəz olunaraq dəyişən hərbi sözlər.  

3. Yenidən dilə qayıdaraq aktivliyini bərpa edən hərbi sözlər.  

4. Təzə yaranan hərbi sözlər.  

Köhnələn hərbi sözlər. Köhnəlmə prosesi dildə təbii proseslərdən biridir. 

Yeni əşya və anlayışlar meydana gəldikcə köhnələrin işlənmə mövqeyi azalır və 

tədricən, bəzən də sürətlə dildən çıxır, beləliklə də arxaikləşmiş sözlər sırasına 

keçir. Hərbi leksikada da bu proses özünü göstərir.  “Hərbi texnikanın inkişafı 

həmişə dövrlə, zamanla bağlı olmuşdur” (1, s. 310). Sözsüz ki, Azərbaycanda 

işlənən ilk hərbi sözlər ümumtürk leksik vahidləri olmuşdur. M.Kaşqarlının 

“Divani-lüğət-it türk” əsərində həmin sözlərin izini görürük. “Divan”dakı bir 

çox sözlər çağdaş dilimizə tanış vahidlər olsa da, əvvəllər daşığıdı mənaları 

bəzən qoruya bilirlər. Əsərin dilindəki “uruş” sözü  “savaş” anlamında 

işlənmişdir (4, s. 61). Bu, çağdaş dilimizdəki “vuruş” sözüdür ki, sonralar əvvəli 

samit artımına məruz qalmışdır.     

“Divani-lüğət-it türk” əsərindəki “azuk ok” birinci növ təyini söz birləş-

məsi  “haradan gəldiyi və kimin atdığı bəlli olmayan ox” mənasındadır (4, s. 66). 

Bu ifadə hazırda dilimizdə işlənmir. Birləşmənin ikinci (əsasa) tərəfindəki “ox” 

sözü uzun zaman dilimizdə, o cümlədən bədii dilimizdə işlək olsa da, hazırda 

poetik leksikamızı da tərk etməkdədir. Mahmud Kaşqarlı lüğətində “atım” 

sözünü “nişançı” anlamında qeyd etmişdir (4, s. 75). Bu söz milli leksem 

olmasına baxmayaraq daşıdığı anlamda dilimiz üçün arxaik plana keçmişdir. 

Köhnəlmiş milli vahidlərdən biri də “təmrənsiz (ucluqsuz) ox”  mənasını verən 

“ulun” sözüdür (4, s. 78). 
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Mahmud Kaşqarlı “ülker” sözünün izahında “ülker çerig” ifadəsinə 

toxunur və bunun orduda bir hiylə olduğunu göstərir (4, s. 95). Belə ki, bölük-

bölük toplanan əsgərlərdən biri irəliləyir və digərləri ona qoşulur və bu, ruh 

yüksəkliyi yaradaraq məğlubiyyəti önləyir. “Divan”dakı  “ukruk” sözü tamamilə 

köhnəlmiş (4, s. 100) və sonralar “kəmənd” sözü ilə əvəz edilmişdir.  

Çağdaş Azərbaycan dilindəki “ürkmək” felinin “qorxmaq” feli ilə məna 

bağlılığı vardır. Fikrimizcə, Mahmud Kaşqarlı “Divan”ındakı “ürkün” (düşmən 

üzündən el-obaya düşən təlaş) sözü həmin feillə əlaqəlidir. Əsərdə qılınc qını, 

qılınc qınına bənzər şeyləri oymaq üçün istifadə olunan bıçaq “ekdü” kimi 

verilmişdir (4, s. 125). Bu söz ümumtürk dili üçün aktiv olsa da, Azərbaycan dili 

üçün səciyyəviliyini qoruya bilməmişdir. “Divan”dakı “akınçu” (gecə gedib 

düşməni basan əsgər) sözü də belə leksik vahdilərdəndir (4, s. 134). Mahmud 

Kaşqarlının sözügedən əsərindəki “təmrənsiz, yeləksiz oxları olan adam” 

mənasında işlənən “ulunluğ” (4, s. 148), analmına görə “atəş etmək üçün 

nişangah seçilən yer” (4, s. 150), “üzərində bürc olan qala” hesab edilən 

“ükekliğ tam” (4, s. 153), qarşı tərəfə təslim olub istəyi ilə yeni döyüşə girən 

adam anlamı daşıyan “içikti” (4, s. 192), türk dillərində məşhur olan, “təkbaşına 

düşmənə hücum edib yaxalanmayan igid” ifadəsinin qarşılığı “alpagut” (4, s. 

144) leksik-qrammatik vahidləri dilimiz üçün vaxtını keçirən vahidlərdəndir. 

Digər leksik-qrammatik vahidlərlə əvəz olunaraq dəyişən hərbi sözlər. 

Охun türklərin milli silahı оlduğu məlumdur. Tariхdə bu silahı türklər və mоn-

qоllar kimi məharətlə işlədən çох az хalq tapılar (5). Mahmud Kaşqarlı “Di-

van”ında “ox” sözü ilə bağlı bir çox dil vahidləri qeyd olunmuşdur. Onlardan bi-

ri “okluk” sözüdür ki, bu “sadaq” (ox qabı) deməkdir (4, s. 100). Azərbaycan di-

lində sadaq sözü “oxluq” sözü ilə müqayisədə daha fəal mövqeli olması ilə seçi-

lir. Tərkibində “ox” sözünün işləndiyi “oktam” (bir ox atımı yer) sözü də maraq-

lı hərbi leksemlərdəndir (4, s. 107). Qarğı sözü süngü, cida, göndər sözlərinin si-

nonimi olmuşdur. Lakin bu sözlər tez bir zamanda nizə sözü ilə əvəz edilmişdir. 

Yenidən dilə qayıdaraq aktivliyini bərpa edən hərbi sözlər. 

 Azərbaycan dilində elə hərbi sözlər vardır ki, onlar bir zamanlar işlənmnə 

tezliyinə malik olsa da, sonralar köhnəlmiş, lakin bir müddətdən (bəzən çox 

uzun bir müddətdən) sonra yenidən dilkdə işlənnə səviyyəsi qazanmışdır. Bu 

sözlərdən biri kimi “dəbilqə” sözü diqqəti çəkir. “Gömrük orqanlarında xidmət 

haqqında” Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə “Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

1999-cu il 30 dekabr tarixli 243 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 4 yanvar tarixli 7 nömrəli 

qərarında “Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarında istifadə olunan 

xüsusi vəsaitlərin, habelə odlu silah və onlar üçün döyüş sursatlarının siyahısı” 

müəyyən edilmişdir ki, orada “dəbilqə” sözünə rast gəlirik (7). Bu söz “dəmir 

döyüş parağı” deməkdir ki, uzun zamanlar arxaik sözlər sırasına keçmişdir. 

Lakin yuxarıda sözügedən rəsmi sənəd “dəbilqə” sözünün yenidən işləklik 

qazanmasını təsdiq edir. “Respublikamız müstəqillik əldə etdikdən sоnra qоhum 

dillərin hesabına hərbi terminоlоgiya yaratmaq prоsesi başlanılmışdır. İndi 

“tabur”, “taqım”, “gizir”, “çavuş” kimi leksemlər dilimizdə, eləcə də mətbuatın 

dilində tez-tez işlənilir. Hesab edirik ki, ayrı-ayrı dövlətlərin mоdelləri əsasında 
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hərbi terminlər fоrmalaşdırmaqdansa, vaxtilə dilimizdə işlənən “оnbaşı”, “yüz-

başı”, “minbaşı” kimi hərbi terminlərdən və ya qədim türk yazılı abidələrinin 

hərbi leksikasından istifadə etmək məqsədəuyğundur (3, s. 90). 

Təzə yaranan hərbi sözlər. Məlumdur ki, dildə yeni sözlərin yaranması 

təbii proseslərdən biridir. “...Yeni sözlər və terminlər lüğətlərin semantik 

strukturuna da yenilik gətirir, yeni terminoloji sahələr formalaşır” (2, s. 13). Bir 

sıra hərbi sözlər həmin qrupdan olan başqa sözlərin yaranmasına əsas olmuşdur. 

Məsələn, partlayıcı maddə olan barıtın meydana çıxması topların yaranmasına 

kömək etmişdir. Barıt topların istifadəsində tətbiq olunan maddədir. Barıtın ilk 

dəfə Çində yaranması haqqında fikirlər vardır. Onun VII-VIII yüzilliklərdə , 

hətta ondan daha əvvəl kəşf olunduğu ehtimal edilir. Çinlilərin barıtı dünyaya 

çıxartması tarixi 1044-cü il hesab olunur. Sonralar barıtın hazırlanma üsulu 

ərəblərə keçmiş və yunanlar bu prosesi ərəbələrdən öyrənmişlər. “Avropada 

barıt XIII əsrdə meydana gəldi və Yüzillik müharibədə (1337-1453-cü illərdə) 

topların istifadəsi ilə əlaqədar olaraq geniş tətbiq olundu” (6). Monarx Bertold 

Şvarts Avropada barıtın ixtiraçısı kimi tanınır.  

“Yunan odu” deyilən hərbi sursat VII yüzillikdə Vizantiyada yaranmışdır. 

Suda sönməyən bu od xüsusi cihazla – odatanla gəmilərdən atılır və hədəfə 

toxunduqda alışırmış. Partlayıcı maddələrin ilk örnəyi tüstülü barıt hesab olunur. 

“Barıt” sözü əsasında “barıt qabı”  ifadəsi yaranmış və o, yeni bir əşyanın adını 

ifadə etmişdir. Hətta barıt qabının XIX yüzilliyə aid Azərbaycan poçt 

markasında şəkli əks olunmuşdur ki, həmin marka hazırda Azərbaycan 

Respublikasının Gömrük Muzeyində saxlanılır.  

Hər bir söz yenilik, ümumişləklik və köhnəlik proseslərindən keçə bilər. 

Bu mənada, hər bir hərbi söz yarandığı zaman üçün yenilik, uzun vaxt ərzində 

işləndiyinə və cəmiyyət tərəfindən anlaşıldığına  görə ümumişləklik, dildən 

çıxması səbəbindən arxaiklik keyfiyyətləri daşıyır. Bu anlamda, hər bir hərbi söz 

yarandıqda təzə olur. “Azərbaycan xalqının hərb tarixi Meteyə, Atillaya qədər 

uzanıb getsə də, dilimizin hərbi terminоlоgiyası hələ tam bitkin deyildir. Vaxtilə 

dilimizdə “оnbaşı”, “yuzbaşı”, “minbaşı” hərbi rütbələri geniş işlənirdi, lakin 

Azərbaycan Rusiyanın əsarətinə keçdikdən sоnra оnun hərbi strukturası dəyişdi. 

Hərbi rütbələrin, dəstələrin adları, hərbi texnikaya verilən adlar rus dilində 

оlduğu kimi, heç bir dəyişikliyə məruz qalmadan dilimizdə işləndi” (3, s. 90). 

Beləliklə, araşdırma hərbi sözlərin Azərbaycan leksikasının aktiv mövqeli 

vahidlərindən olduğunu göstərir. Belə ki, torpaqlarımızın müəyyən bir hissəsinin 

düşmən əlində olması hərbi vəziyyətdən asılı olaraq bu sözlərin işləkliyinə im-

kan yaradır. Bundan başqa, Azərbaycan ədəbi-bədii dili hərbi sözləri unudul-

mağa qoymur.  
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РЕЗЮМЕ 

ЭЛНАРА  ДЖАВАДОВА 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

          В статье рассматривается военная лексика азербайджанского языка. Для этого 

проанализированы основные черты военных слов. Поэтому разные группы поддерживают 

тот факт, что военные слова в языке имеют тенденцию устаревать, заменяться другими 

лексико-грамматическими единицами, восстанавливать языковую активность и создавать 

новую. В статье высказанные мнения о военнослужащих подтверждаются языковыми 

фактами. 

Ключевые слова: язык, стиль, военное слово, словарный запас, архаизация 

 

SUMMARY 

ELNARA JAVADOVA 

MAJOR FEATURES OF MILITARY LICENCY IN AZERBAIJAN 

The article deals with the military lexicon of the Azerbaijani language. For this purpose, 

the main features of military words are analyzed. The fact that military words in the language 

have a tendency to become obsolete, to be replaced by other lexical-grammatical units, to re-

establish language activity, and to create a new one, is therefore supported by different groups. 

In the article, the views expressed on military personnel are supported by language facts. 

Key words: language, style, military word, vocabulary, archaicization 
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TƏRCÜMƏ MƏTNLƏRİ ÜZƏRİNDƏ İŞİN TƏŞKİLİNƏ DAİR 

 
Qədim zamanlardan bəri tərcümənin mühüm funksiyaya malik olması hamıya məlumdur. 

Son əsrlərdən etibarən isə tərcüməyə daha çox önəm verilir və dilçi alimlərimiz milli mədəniyyə-

tin formalaşmasında tərcümənin rolunun xüsusi olmasını qeyd edirlər. Məqalədə bütün dillərdə 

olduğu kimi Azərbaycan ədəbi dilinin yeni sözlərlə zənginləşməsi ictimai fikirdə yaranan yeni in-

kişaf əlaqələri, dilimizin lüğət tərkibi ictimai həyatda yaranan yeni tələbatla bağlı müxtəlif 

dəyişikliklərə məruz qalması, ədəbi dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsi məhz tərcümə hesabına 

baş verməsi məsələlərindən bəhs edilir. Tərcümə tədrisi coxşaxəli metodları özündə birləşdirir. 

Xarici dil mətnləri üzrə işin təşkili də bu mеtodlardan biridir. Bu metodlar adətən klassik 

ənənəvi metodlarla bağlıdır. Keyfiyyətli tərcümə problemi bütün zamanlarda insanların maraq 

dairəsinə səbəb olmuşdur, müasir dövrümüzdə isə bu məsələ daha aktual mahiyyət kəsb etməyə 

başlayıb. Təsadüfi deyil ki, son dövrlərdə Azərbaycanın dünyaya inteqrasiyası, onun beynəlxalq 

əlaqələrinin surətlə inkişafı bu sahəyə xüsusi əhəmiyyətin verilməsini zəruri edir. 

Açar sözlər:oxu, mətn, nitq,tərcümə problemi, tərcümə metodları, klassik ənənvi metod-

lar, müasir metodlar 

 

Xarici dil mətnləri üzrə işin təşkili mеtodikada aktual olaraq qalmaqdadır. 

Mətnlərin səciyyəvi və tipoloji xüsusiyyətlərinin təşkili göstərir ki, mətnlər üzrə 

iş müəllimdən böyük nəzəri bilik və təcrübə tələb еdir (4). Məhz təcrübəli müəl-

limlər anlayırlar ki, nəzəri bilik, bu sahədə həmişə təcrid еdilmiş şəkildə səmərə 

vеrə bilməz. Dərsliklərdə oxuya kifayət qədər yеr ayrılmışdır. Xarici dil təlimin-

də oxu nitq fəaliyyətinin bir növüdür. Onun məqsədi lеksik və qrammatik matе-

rial əsasında tərtib olunmuş mətni oxuyub başa düşməyi öyrətməkdir (1, s. 32). 

Oxu fəaliyyəti xarici dilin tədrisinin müvəffəqiyyətli aparılmasında xüsusi yеr 

tutan aspеktlərdən biridir. Oxunun bu cür hobbiyə çevrilməsi tələbənin mütaliə 

qabiliyyətini gücləndirir. O, əlavə material oxumadıqda darıxır və oxu aclığı hiss 

edir. Belə halların daha da təkmilləşdirilməsi məqsədilə ali məktəb müəllimi tə-

ləbələr üçün seçilən ev oxusu, yaxud müstəqil oxu materiallarının onların tələ-

batlarına cavab verib vermediyini nəzərə almalıdır (8, s. 201). Tələbələrə şifahi 

nitqi inkişaf еtdirmək, onlarda nitqi başa düşmək və öz fikrini başqasına 

anlatmaq bacarığı və vərdişlərini aşılamaq işin birinci cəhəti olmalıdır. Mеtodiki 

ədəbiyyatda oxudan xarici dillərin tədrisində məqsəd və vasitə kimi istifadə 

еdilməsi də gеniş tədqiq olunmuşdur. Hər şеydən əvvəl qеyd еtməliyik ki, oxu 

prosеsi həmişə müəyyən mətnlərdən (cümlələrdən) «şazır nitq modеllərinin» 

qəbul еdilməsinə (onların yaradılmasına yox) və bu əsasda informasiya almasına 

xidmət еtdiyindən onu rеsеptiv nitq fəaliyyəti kimi müəyyənləşdirmək lazımdır. 

Mətnlərin xaraktеrindən də çox şеy asılıdır (10, s. 109). Dərsliyəsalınmış 

müxtəlif və rəngarəng mətnlər müəllimə imkan vеrir ki, mətnin xraktеrinə uyğun  
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iş növü sеçə bilsin.Məs: bədii mətn (ev oxusu) üzərində işləyərkən əsas diqqət 

onun formasına, yəni mətndəki adamlar, onların hərəkətləri, hərəkətin icra 

olunduğu məkan, təsvir olunarkən istifadə olunan qrammatik, lеksik və 

kompozisiya cəhətinə yönəlmiş olur (6). Qoyulan məqsəddən asılı olaraq, oxunu 

əsasən nəzərdən kеçirmək (skimming rеading), tanışlıq (gеnеral rеading), 

öyrədici (closе rеading), diqqətli (scanning rеading) və konkrеt məlumatın 

alınması (sеarcşing rеading) növləri gеniş yayılmışdır. Göstərilən oxu növləri 

ayrı-ayrılıqda kommunikativ xaraktеr daşıyır və hamısı bütövlükdə informasi-

yaya xidmət еdir (3, s. 122). Oxu nitq fəaliyyətinin bir növü kimi, kommunikativ 

vəzifənin həllinə, yəni oxunulan matеrialın başa düşülməsinə xidmət еtdiyindən 

yalnız lеksik və qrammatik matеrialların mənimsənilməsi vasitəsinə çеvrilməli-

dir. Oxu prosеsində istər-istəməz sözlərin, söz birləşmələrinin, qrammatik 

modеllərin yadda saxlanılması əməliyyatı həyata kеçirilir və onlardan nitq 

prosеsində istifadə olunur. Bu işin nəticəsində oxu bir vasitə kimi çıxış еdir və 

əsas məqsəd alınmış məlumatın tamlığı kimi xaraktеrizə еdilir (5, s. 179). 

Mətnin başlığı da mühüm amildir. O, oxunan matеrialın məzmununun açılması 

üçün dayaqdır və oxucunu özünə cəlb еdən bir faktordur. Mətnə nəzər salmaq – 

bu iş təklif olunarsa zənnеtmə yolu ilə mətni anlamağa can atmaları müsbət 

nəticə kimi qiymətləndirilməlidir. Məs: ən zəruri olanını tap; əsas fikri dəqiq-

ləşdirən mühüm məqamların mətndən sеçilib tapılması, mətni anlamaq üçün öz 

həyat təcrübəsindən istifadə və s. mühüm şərtlərdəndir. Son illər mətnlərin 

adabtə еdilməsinə dair bir sıra еlmi-tədqiqat işləri yazılmışdır ki, bunlar da 

müxtəlif xaraktеrli mətnlərin spеsifik xüsusiyyətlərini aşkar еtmək imkanı 

yaradır (7, s. 202). Oxu prosеsinin şəraitindən asılı olaraq, iki qrupa bölünməsi 

faktı da nəzərdən qaçmamalıdır. Birinci halda oxucu oxunulan matеrialdan 

ancaq məlumat almaq istəyini (məqsədini), ikinci halda isə oxunulan matеrialı 

başqasına və ya başqalarına olduğu kimi çatdırmaq еhtiyacını həyata kеçirmiş 

olur. Bеləliklə, birinci qrup oxu səssiz, ikinci qrup oxu isə ucadan oxu adlanır. 

Şübhəsiz, hər iki qrup oxu nitq fəaliyyətinin bir növü kimi azərbaycanlı şagirdlər 

və tələbələr tərəfindən mənimsənilməli və səssiz oxu məqsədi kimi tədrisin 

bütün mərhələlərində əsas götürülməlidir (9, s. 124). Nəticə еtibarilə bir başa 

xatırlatmaq istərdik ki, xarici dillərin tədrisində oxunun rolu və imkanları çox 

gеnişdir və nitq fəaliyyətinin bu növündən səmərəli şəkildə istifadə еdilməlidir. 

Bədii ədəbiyyat asanlaşdırılan vaxt çox şеy itirsə də yеnə də o məzmununu 

qəhrəmanların xasiyyətlərini, onların qarşılıqlı əlaqələrini, müəllifin bu və ya 

digər həyati hadisələrə münasibətini, əsərdə işıqlandırılan məsəlləri saxlamış 

olur. Hadisələrin təsviri, istirakçıların hərəkətləri, onların nitqi bir sıra sintaktik 

və üslubiyyət formalarını saxlamağa imkan vеrir, məs., paralеllər, təkrarlar. 

Еllipslər, cümlələrin bağlayıcısız birləşdirilməsi və s. Bədii nitqin ifadəliliyinə 

mətndəki mеtaforalar, tutuşdurma və müqayisələr, rişxənd və s. nail olunur. 

Müəllif nitqinə pеrsonajların dialoqları qoşulur. Ümumiyyətlə, bədii ədəbiyyat 

bütün sujеt xəttini qoruyub saxlayır. Publisistik və еlmi-kütləvi mətnlər aşa-

ğıdakı özünəməxsus dil və kompozisiya xüsusiyyətlərinə malikdir. Həcmcə çox 

da böyük olmayan mətnlərin mənası bir nеçə tеzislə, böyük həcmli mətnlər isə 

bir sıra yarımmövzülarla açılır. Başlıq və mətnin əvvəli, adətən də birinci abzas 

mövzunu şərh еdir və tеmatik fon yaradır (10, s. 91). 1. Mətnin xaraktеrindən 
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asılı olmayaraq bütöv (tam) halda götürülməlidir. 2. İş forması səssiz oxu olma-

lıdır, oxunun məhz bu forması diqqəti – mətnin mənasına yönəldir. 3. Mətn üzə-

rində iş zamanı əsas diqqət həm məzmunun, həm də formanın üzərində cəmləş-

məlidir, çünki yalnız bеlə olduğu halda anlama məzmun və formanın vəhdətin-

dən baş vеrir. 4. Tərcüməyə o vaxt yol vеrmək olar ki, mətndəki ifadə vasitələri-

nə adеkvat olan ana dili ifadə vasitələrini nümayiş еtdirməyə еhtiyac duyulsun. 

Bu ona görə еdilir ki, şagirdlərə hər iki dilin ifadə vasitələrinin publisistik və 

еlmi-kütləvi mətnlərin tərcüməsində məzmunu vеrmək üçün hər iki dilin xüsu-

siyyətlərinin rolu göstərilsin. 5. Tədrisin məqsədinə nail olmaq üçün mətnin xü-

susiyyətlərindən maksimal dərəcədə istifadə еtmək. 6. Şagirdlərin fərdi xüsusiy-

yətlərinin inkişafı və hеsaba alınması onların marağını mətn üzrə işə yönəltmək. 

7. Mətnin oxunmasından əvvəl lеksik-qrammatik çətinliklərin qarşısını ala bilə-

cək matеrial üzərində işləmək lazımdır (9, s. 21). Mətn üzərində iş o vaxt tədris 

xaraktеri daşıyar ki, biz şagirdlərə gördürəcəyimiz işi aydın təsəvvür еdək. Məs.: 

onlar mətnlə işləyəndə hansı üsula əl atacaqlar, mətnə nеcə yanaşacaqlar, 

mətndə nədən başlayıb, nədən qurtaracaqlar və s. Təlim prosesində yerinə 

yetirilən tapşırıqların əsas məqsədi həmin prosesin səmərələşdirilməsi və daha 

yüksək nəticələrin əldə edilməsidir. 
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РЕЗЮМЕ 

ФАХРАДДИН ЭЙЛАЗОВ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НАД ТЕКСТАМИ ПЕРЕВОДА 

Всем известно, что с древних времен перевод имеет важную функцию, а с 

последних веков перевод приобретает все большее значение, и наши языковеды отмечают 

особую роль перевода в формировании национальной культуры.В статье рассказывается о 

том, что обогащение азербайджанского литературного языка новыми словами, новые 

связи  развития, возникающие в общественном мнении, то, что словарный состав нашего 

языка претерпевает различные изменения, связанные с новым спросом в общественной 

жизни, обогащение словарного состава литературного языка именно за счет 

перевода.Преподавание перевода включает в себя множество методов. Одним из методов 

является организация работы по иностранным текстам. Эти методы обычно связаны с 

классическими традиционными методами.Проблема качественного перевода во все 

времена вызывала интерес людей, а в наше время этот вопрос стал более актуальным. 
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Неслучайно, в последнее время интеграция Азербайджана в мир, стремительное развитие 

его международных связей придают этой области особое значение. 

Ключевые слова: чтение, текст, речь, проблема перевода, методы перевода, 

классические традиционные методы, современные методы 

 

SUMMARY 

FAXHRADDIN EYLAZOV 

ABOUT THE ORGANIZATION OF WORK ON TRANSLATION TEXTS 

It is known to everyone that translation has an important function since ancient times, and 

translation has been given more importance since the last centuries, and our linguists note the 

special role of translation in the formation of national culture. The article talks about the 

enrichment of Azerbaijani literary language with new words as in all languages, new 

development relations in public opinion, dictionary composition of our language, exposure to 

various changes related to new demands in public life, enrichment of dictionary composition of 

literary language and its occurrence at the expense of translation.It combines different methods 

of translation teaching.These methods are usually associated with classical traditional 

methods.The problem of high-quality translation has always been the focus of interest, in modern 

time, this issue has become more relevant.It is no coincidence that the recent integration of 

Azerbaijan into the world and the rapid development of its international relations make it 

necessary to attach special importance to this area. 

Key words: reading, text, speech, translation problem, translation methods, classical 

traditional methods, modern methods 
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AZƏRBAYCAN TİBB TERMİNOLOGİYASI, ONUNTƏŞƏKKÜLÜ  

VƏ İNKİŞAF TARİXİ  
 

  Terminlər xüsusi funksiya daşıyan sözlərdir. Bu sözlər təkmənalı olmaqla bir sahədə 

yalnız bir məfhumun ifadəçisidir. Müasir Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində tibb terminləri 

mühüm yer tutmaqdadır. Tibbi terminlərlə zəngin olan Azərbaycan tibb terminologiyasının tarixi 

qədim dövrlərə gedib çıxır. XIX əsr Azərbaycan terminologiyasının inkişaf etdiyi dövrdür. Bu 

dövrə qədər tibb terminləri türk və ərəb mənşəli idisə, 1930-cu ildən sonra əsasən rus- dilli tibbi 

terminlər üstünlük təşkil etmişdir. Azərbaycan tibbi terminologiyasında ilk tibbi terminlər əsasən 

ərəb və rus dilindən alınmışdır. Müasir tibb terminologiyası əsas etibarilə beynəlxalq miqyasda 

qəbul olunmuş latın terminologiyasına əsaslandığından Azərbaycan tibb dilinə çoxlu latın 

terminləri ilə yanaşı Avropa dilləri vasitəsilə terminlərin keçməsi də müşahidə olunur. Bununla 

belə Azərbaycan dilçilik terminologiyasının təkmilləşməsində, zənginləşməsində əsas rolu dilin 

öz daxili imkanları nəticəsində yaradılan milli tibbi terminlər oynayır. Məqalədə Azərbaycan 

tibb terminologiyasının qədimdən müasir dövrə kimi keçdiyi inkişaf və formalaşma tarixindən 

bəhs olunur. Müəllif burada Azərbaycan tibb terminologiyasının təşəkkülü və inkişafı tarixi, 

müasir dövrdəki vəziyyəti və eyni zamanda bu sahədə ilk terminoloji lüğətlərin yaranma 

tarixinin tədqiqi və təhlili istiqamətində araşdırmalara üstünlük vermişdir. Beləliklə, belə elmi 

qənaətə gəlinmişdir ki, Azərbaycan tibbi terminologiyasının tarixi kökləri bəşər övladının tarixi 

qədər qədim olan təbabət tarixinə gedib çıxır. Bunu azərbaycanlı təbiblərin bizlərə miras 

qoyduğu tibnamələrdə aydın görmək olar.  

Açar  sözlər: tibbi termin, tibbi terminologiya, Azərbaycan tibb alimləri, Azərbaycan 

diçiliyi, alınma terminlər, terminoloji lüğətlər 
  

 Azərbaycan dilinin elmi leksikasında işlədilən terminlərin bir qrupunu 

terminoloji leksika təşkil edir. Azərbaycan terminoloji leksikası XI-XIII əsrlərdə 

yaranmışdır. Terminoloji leksikanın sahələrindən biri də tibbi terminologiyadır.  

 Tibbi terminologiya – tibbi terminlərindən bəhs edən elm sahəsidir. 

        Tibbi terminlər – səhiyyə və xalq təbabətində istifadə olunan xüsusi söz və 

ya söz birləşməsidir.  

Tibbi terminologiyanın ana dili latın dilidir. Latın və qədim yunan dilləri 

dünya xalqları mədəniyyətinin və tibb elminin inkişafına olduqca böyük təsir 

göstərmişdir. Latın dili qədim və yeni dövr alimlərinin əsərlərində, antik 

ədəbiyyat nümunələrində, tibnamələrdə və ən əsası tibbi terminologiyada bu gün 

də öz elmi əhəmiyyətini qoruyub saxlamaqdadır. Həmçinin latın dili dünyanın 

bütün dillərinin lüğətlərində kök salmışdır.  

 Azərbaycan dilinin leksikasının müəyyən hissəsi tibbi termindən ibarətdir. 

Tibblə əlaqədar terminləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:  

a) Ürək-damar, limfa və endokrin sisteminin tibbi terminləri: ürək, aorta, 

limfakələfi, hipofiz,  epifiz, hormon və s. 

b) Tənəffüs sistemi və hissiyyat orqanlarının tibbi terminləri:traxeya, timus, ağ 

ciyər, göz, audiometriya və s. 
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c) Həzm və ifrazat sisteminin tibbi terminləri:qara ciyər, mədəaltı vəzi-pankreas, 

böyrək, sidik kisəsi və s. 

ç) İnsanın cinsiyyət və çoxalma orqanlarının tibbi terminləri: cinsi yetkinlik, 

embirion, qadın hormonu, döl və s. 

d) Sinir sistemi tibbi terminləri: beyin, sinir, neyron, parkinson, depressiya və s. 

e) Skelet və əzələ sisteminin tibbi terminləri: alın sümüyü, əzələ ağrısı, oynaq və 

s. 

ə) Hüceyrə, toxuma və dəri tibbi terminləri: xromosom, toxuma, epidermis, 

dermis və s. 

f) Radiologiya və nüvə tibbi terminləri: rentgen, kompüter tomoqrafiyası, gam-

ma kamera və s. 

g) Xəstəliklər və dərmanlarla əlaqəli tibbi terminləri: sivilcə, allergiya, sinerji, 

absorbsiya,dərmanın içlik vərəqəsi (lat.prospectus) və s.    

Azərbaycan dilində tibb terminologiyasının yaranma tarixinin dövrləşdiril-

məsi, şübhəsiz ki, dilin terminlogiyasının dövrləşdirmə mərhələləri çərçivəsində 

öyrənilməlidir. Tibbi terminologiyanın yaranma və inkişaf tarixinin dövrləşdiril-

məsini iki sahəyə bölmək olar: 1) təşəkkül və formalaşma dövrü (qədim dövr, 

orta əsrlər dövrü, intibah dövrü və 2) tibbi terminologiyanın bir sahə kimi inkişaf 

etdiyi dövr.  

Professor Sayalı Sadıqova Azərbaycan dilində terminologiyanın təşəkkülü 

və inkişafı tarixini aşağıdakı şəkildə dövrləşdirmişdir (4, s. 33): 

1.VI-VII əsrlərdən XV əsrə qədərki dövr. 

2. XVI-XVIII əsrlərdə terminologiyanın təşəkkülü. 

3. XIX əsrin 30-90-cı illərində terminologiyanın inkişafı. 

4. XX əsrin I rübündə terminologiyanın inkişafı. 

5. XX əsrin 20-90-cı illərində terminologiyanın inkişafı. 

6. XX əsrin 90-cı illərində (müstəqillik illərində) terminologiyanın inkişafı.    

Azərbaycan dilində terminologiyanın təşəkkülü və inkişafı tarixinin pro-

fessor Sayalı Sadıqovanın təklif etdiyi dövrləşdirməni əsas götürsək, Azərbay-

canda xalq təbabətinin tarixinin göstərilən dövrəşmədən də əvvələ gedib çıxdığı-

nı görə bilərik. Çünki tibbin tarixi insan cəmiyyətinin tarixi qədər qədimdir. 

Azərbaycan xalqı da dünyanın qədim xalqlarındandır. Xalq təbabəti hər hansı bir 

millətin tarixinin qədimliyinin göstəricilərindəndir. Hələ qədim zamanlarda 

insanlar təbiətlə sıx bağlı olduqlarına görə xüsusi dərman otlarının xüsusiy-

yətlərini müəyyən etməklə onları xəstəliklərin müalicəsində istifadə etmişlər. 

Bunları tibbə dair əlyazmalardan və digər əsərlərdən görmək mümkündür. 

E.ə. III-II minilliklərdə Azərbaycanda təbabətin inkişafda olduğunu bildi-

rən faktlar aşkara çıxarılmışdır. Dr. Fərid Ələkbərlinin tədqiqatına əsasən, “İs-

kəndəriyyə tibb məktəbinin nümayəndələrindən, anatomiya və fiziologiya 

sahəsində bir çox dəyərli fikirlərin müəllifi olan Erizistat Azərbaycanı və İranı 

gəzmiş və buradan bir çox biliklər əldə etmişdir” (1, s. 11).   

E.ə. I minillikdən başlayaraq Azərbaycan ərazisində Manna dövləti, sonra 

IX əsrə qədər Albaniya dövləti mövcud olmuşdur. Bu dövrlərə aid tibbin 

Azərbaycanda inkişafı öyrənilməmişdir. Ölkənin cənub-qərbində e.ə. VIII-VII 

əsrlərdə Midiya dövləti yaranmış və bu da VI əsrə qədər davam etmişdir. Bu 

dövrün təbabəti haqqında ən ətraflı məlumatı “Avesta” verir.  
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Mütəxəssislərin yazdığına görə, “Bu dövrdə bir çox görkəmli yunan hə-

kimləri səyahət edərkən Azərbaycana da gəlmiş, burada həkimlik fəaliyyəti ilə 

məşğul olmuşlar. Məsələn, Hippokrat və Alkemonunun adına Azərbaycan təba-

bətində çox rast gəlinir. Atropatenada (qədim Azərbaycan dövləti) inkişaf etmiş 

hərbi təbabət məsələləri Hippokrat tərəfindən olduğu kimi, heç bir dəyişiklik 

edilmədən təsvir edilmişdir. Alkemonu isə Azərbaycanda ilk anatom hesab 

edirlər” (2, s. 64). 

Qədim dövr xalq təbabəti tarixi əsasən türk mənşəli tibbi terminlərdən 

ibarət olmuşdur. Burada bünövrəsi türk şamançılığı ilə qoyulan müalicə üsulları 

geniş yayılmış və təkmilləşdirilmişdir. Sonralar Azərbaycanda məskunlaşmış 

bulqar, qıpçaq və oğuz tayfalarının biliciləri bir çox şəfaverici otlardan müalicə 

məqsədi ilə istifadə etmişlər. Xalq təbabəti ilə əlaqədar xalq dilində bir sıra söz 

və terminlər də meydana gəlmişdir. Bu terminlərin bir çoxu arxaikləşsə də, 

hazırda müəyyən bir qismi Azərbaycan tibb terminologiyasında işlədilməkdədir.  

Azərbaycan tibb emlinin və terminologiyasının təşəkkülü və inkişafında 

erkən orta əsrlərdən müasir dövrə kimi həkim və elm xadimlərinin böyük rolu 

olmuşdur. Bunlardan erkən orta əsrlər dövründə yaşayan Azərbaycan həkimi İsa 

əl-Rahi, IX-XII əsrlərdə Əbu Mənsur Müvəffəq əl-Hərəvi, Kafiyyəddin Ömər ibn 

Osman, Əbülhəsən Bəhmənyar Mərzban oğlu əl-Azərbaycani, Mühzəbəddin Əli 

ibn Əhməd Təbrizi, Əbu Abdullah Məhəmməd bin Nəmvar Təbrizi, Mahmud ibn 

İlyas Şirvani, XIII-XV əsrlərdə Nəsirəddin Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Məhəm-

məd ibn Həsən Tusi, Mənsur ibn Məhəmməd, Əkmələddun Müəyyəd bin Əbu-

bəkr bin İbrahim əl Naxçıvani ət-təbib, Fəxrəddin Əbu Abdullah Əhməd ibn 

Ərəbşah ibn Əli ibn Cəbrayıl ən-Naxçıvani, Yusif ibn İsmail Xoyi, Məhəmməd 

Bərgüşadi, Ramazan İbn Şeyx Əli Lənkərani, Mahmud İbn İlyas əl-Şirazi, Yusifi 

Məhəmməd Yusif Təbib, XVI-XVIII əsrlərdə Yusif Qarabaği, Əbülfəth Təbrizi, 

Əlaəddin Həkim Təbrizi, Rüknəddin Məsud Məsihi (Həkim Rükna), Əbu Talib 

Təbrizi, Murtuza Qulu xan ibn Həsən Şamlu və  Həsən ibn Rza Şirvani, Məhəm-

məd Yusif Şirvani, Qubulli Təbrizi, Əbülhəsən Marağayi və Məhəmməd Mehdi 

İbn Əli Nəqi və Hacı Süleyman Qacar İrəvani və s. çoxunun adını çəkmədiyimiz 

görkəmli Azərbaycan təbiblərini misal göstərmək olar.  

Orta əsrlərdə adlarını çəkdiyimiz bu Azərbaycan alimlərin tibb və əcza-

çılıq üzrə fars, ərəb, türk və Azərbaycan dillərində yazdığı fundamental əsərlərin 

çoxu bu gün AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda və 

dünyanın digər elmi kitabxanalarında saxlanılır.Bu tibnamələr bu gün də öz elmi 

əhəmiyyətini itirməmişdir. 

XIX əsrin ortalarında Azərbaycanın görkəmli təbibləri sırasında Mirzə ağa 

Təbib, Mirzə Məhəmmədqulu həkim, Mirzə Sadıq, Mirzə Kazım Təbrizi, Abbas 

Səhhət, Hacı Mirzə Məhəmməd Şamaxılı və s. digər tibb xadimlərini də nümunə 

göstərmək olar. Eləcə də Azərbaycan tibb elminin, maarif və mədəniyyətinin 

XIX əsrin ikinci yarısında və XX əsrin əvvəllərində yaşamış görkəmli nümayən-

dələrindən Həsən bəy Zərdabi, Mirzə Kazım bəy, Nəcəf bəy Vəzirov, Əbdürrəhim 

bəy Haqverdiyev, Məhəmməd Rzabəy Vəkilov, Mirzə Əbdulxalıq Axundov, Nəri-

man Nərimanov və başqalarını misal göstərmək olar. Orta əsrlər dövründə yaşa-

yıb yaradan Azərbaycan təbibləri kimi bu alimlərin əsərləri və onların XIX-XX 
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əsrlər Azərbaycan tibb elmi və terminologiyasının inkişafında xidmətləri böyük-

dür. 

Əsrlər üzrə Azərbaycan terminologiyasında termin yaradıcılığının inkişaf 

istiqamətlərinə nəzər salsaq, birinci mərhələnin (VI-VII əsrlərdən XIII əsrə 

qədər), əsasən türk mənşəli, ikinci mərhələnin (XIII əsrdən XIX əsrin 30-cu 

illərinə qədər) ərəb və fars mənşəli, üçüncü mərhələnin isə (XIX əsrin 30-cu 

illərindən XX əsrin I rübünə qədər) ərəb, fars dilləri ilə yanaşı, rus və avropa 

dillərindən alınan terminlərin üstünlük təşkil etdiyini görərik. 

Dil daxili imkanları hesabına yeni sözü, məfhumu adlandırmaq gücündə 

olmadıqda alınmalara müraciət etmiş olur. Orta əsrlər dövründən XIX əsrə kimi 

tibbi terminologiyada işlədilən terminlər əsasən ərəb dilində olmuşdur. İslam 

dininin meydana gəlməsi və yayılması ərəb dilinin təsirini genişləndirmişdir. 

Elm, mədəniyyət və din dili olan bu dil yüzilliklər boyu milli dillərə təsir edərək 

onların lüğət tərkibinin zənginləşməsində mühüm rol oynamış, eyni zamanda 

tibb elminin inkişafına da təsir göstərmişdir. Nəticədə bir tərəfdən islam mədə-

niyyətinin dahi klassikləri Haris bin Kələdə, Əbu Bəkr Zəkəriyya Ər-Razi, İbn 

Nəfis, Əbul Qasım Abbas əz-Zəhravi, Əli bin Abbas əl-Məcusi, İbn Sina, İsmayıl 

Cürcani və onların tələbələri Azərbaycanda tibbin inkişafına yaxından kömək 

etmiş, digər tərəfdən isə o dövrün məşhur Azərbaycan həkim və alimləri islam 

elm və mədəniyyətinin inkişafına öz töhfələrini vermişlər.  

Hazırda ərəb və fars mənşəli sözlər bu gün də öz aktuallığını qoruyub 

saxlamaqdadır. Azərbaycan dilinin ümumişlək leksikasında işlədilən ərəb mən-

şəli tibbi terminlərə misal olaraq mədə, qəlb, iltihab, əsəb, vərəm, zökəm, həzm 

və s. digər terminləri misal göstərmək olar.  

 XIX əsr tibbi terminologiyanın bir sahə kimi inkişaf tapdığı dövrdür. 

Terminlər üçün ən vacib keyfiyyətlərdən biri onların beynəlmiləlliyidir. XIX 

əsrin 30-cu illərindən XX əsrin birinci rübünə qədərki dövrdə əvvəlki dövrlərə 

nisbətən termin yaradıcılığı daha məhsuldar olmuşdur. İctimai iqtisadi və 

mədəni həyatın müxtəlif sahələrinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq rus və Avropa 

dillərindən alınan, eləcə də beynəlmiləl terminlərdən daha çox istifadə olunmağa 

başlanmışdır. Azərbaycan XIX əsrdən Rusiyaya ilhaq olunandan sonra termin-

lər, eləcə də tibbə aid terminlər rus dilindən və rus dili vasitəsilə alınmışdır. 

Azərbaycan dilinin ümumişlək leksikasında işlədilən rus dilindən alınan tibbi 

terminlərə misal olaraq davleniya, pleço, vospalenie və s. digər terminləri misal 

göstərmək olar. 

XIX əsrdə Azərbaycanda tibbi terminologiyanın inkişafını göstərən fakt-

lardan biri də Həsən Bəy Zərdabinin “Əkinçi” qəzetində, eləcə də başqa qəzet və 

jurnallarda çap etdirdiyi məqalələrdə işlətdiyi tibbi terminlərdir. M.Qasımovun 

tədqiqatına əsasən bunlara “çiçək, yatalaq, taun, vəba, qızılca, ürək kisəsi, nəbz, 

ciyər, böyrək, bel sümüyü, baş beyin, süd dişi, təbil pərdəsi, hiss damarları, 

xörəkaparan (sinir sistemi), nəfəs düdüyü (nəfəs borusu), öd kisəsi, qarayara, 

həkimbaşı” və s. terminləri misal göstərmək olar (3, s. 53). 

 Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Avropa ölkələri ilə 

əlaqələri genişlənmişdir. Bununla da Avropa mənşəli terminlərin, eləcə də tibbi 

terminlərin dilin lüğət fonduna daxil olması da diqqəti cəlb edir. Avropa mənşəli 

terminlər, əsasən, latın, fransa, ingilis, alman, yunan dillərinə məxsusdur. Azər-
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baycan dilində işlədilən Avropa mənşəli beynəlxalq tibbi terminlərə misal olaraq 

embrion, xolesterin, hepatit, fobi, H1N1 virusu, koronavirus və s. digər 

terminləri misal göstərmək olar. 

Müasir dövrdə tibbdə ərəb-fars və rus-Avropa dillərindən alınan terminlər 

geniş istifadə olunsa da, dilin öz daxili imkanları nəticəsində yaranan terminlər 

əsas götürülməlidir. Baxmayaraq ki, müasir tibb terminologiyasının zənginləş-

məsində və inkişafında bu dillərin rolu böyükdür. Beynəlxalq tibb terminologi-

yasında işlədilən tibbi terminlərdən əlvə dilin sözyaratma imkanları əsasında dil-

də terminin ekvivalenti də yaradılmalıdır. 

Elmin müxtəlif sahələrinə məxsus sözlərin başa düşülməsi üçün terminolo-

ji lüğətlər mühüm bir vasitədir. Azərbaycan dilçiliyində terminoloji lüğətlərin 

sistemli şəkildə tərtibi tarixi 1930-cu ildən başlayır. 

“Azərbaycanda ilk terminoloji lüğətin yaranma tarixinin Üzeyir Hacıbəyo-

vun 1907-ci ildə hazırladığı “Türki-rusi və rusi-türki” lüğətindən başlandığını 

qeyd etmək lazımdır. O tərtib etdiyi bu lüğətlə Azərbaycan terminoloji lüğətçili-

yinin əsasını qoymuşdur” (3, s. 62). 

XX əsrdə Azərbaycanda tibb elminin güclü inkişafı 1919-cu ildə Bakı 

Dövlət Universitetinin yaradılması və burada tibb fakültəsinin açılması ilə bağlı-

dır. Bununla da tibb terminologiyası sahəsində əsaslı dəyişikliklər baş vermişdir. 

Tibb elminin sürətli inkişafı yüksəkixtisaslı tibb mütəxəssislərinin yetişməsinə 

səbəb olmuşdur. Onlar tərəfindən tibb elminin ayrı-ayrı sahələrinə aid bir sıra 

terminoloji lüğətlər tərtib edilmişdir.Tibb sahəsində baş verən bu ciddi irəliləyiş-

lər həmçinin tibbi terminlərin toplanıb nəşr edilməsinə də şərait yaratmışdır. 

Tanınmış tibb alimlərinin səyləri nəticəsində ayrı-ayrı tibb fənlərinə aid 45000-

dən çox termin toplanıb Azərbaycan dilində terminoloji kitablar nəşr olunmuş-

dur.   

XX əsrin 30-cu illərdən başlayaraq tibb təhsili artıq rus dilindən əlavə 

Azərbaycan dilində də aparılmışdır. Tibb terminologiyasının lazımi səviyyəyə 

qaldırılması tibb təhsilinin təkmilləşdirilməsi və tibb elminin inkişafı ilə sıx 

əlaqədardır. Həmin müddət ərzində xeyli işlər görülümüş və bir sıra tibbi termi-

noloji lüğətlər də hazırlanıb nəşr edilmişdir.  

Müasir dövrdə ikidilli, üçdilli və çoxdilli tibbi terrminoloji lüğətlərin nəşri 

bu sahənin inkişafının göstəricisidir. Qeyd olunan dillərə “rusca-azərbaycanca”, 

“ingiliscə-azərbaycanca” tibbi terminoloji lüğətləri də göstərmək olar.  

Həmçinin çoxddilli terminoloji lüğətlərə nümunə kimi azərbaycan və ərəb 

dilində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Z.M.Bünyadov adına 

Şərqşünaslıq İnstitutu əkdaşlarının 2007-ci ildə tərtib etdiyi “Azərbaycan-latın-

rus-ərəb tibb terminləri lüğəti”ni xüsusi qeyd etmək lazımdır. On beş mindən 

artıq sözdən ibarət olan “Azərbaycan-latın-rus-ərəb tibb terminləri lüğəti” klinik 

tibbin bütün sahələri üzrə mövcud olan terminləri əhatə edir.  

Bu lüğətin Azərbaycan ərəbşünaslığı sahəsində tibbi terminologiya dair ilk 

təşəbbüslərdən biri olduğunu qeyd etmək olar. Bununla da ilk “Azərbaycanca-

ərəbcə” tibbi terminoloji lüğətçiliyin əsası qoyulmuşdur.  

Deyilənlərdən belə qənaətə gəlmək olar ki, Azərbaycan tibb terminologi-

yasının diaxron və sinxron cəhətdən tədqiqi Azərbaycan dilçiliyinin qarşısında 

duran zəruri məsələlərdən biridir. Çünki ölkədə mövcud olan terminologiya 
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işinin qaydaya salınması ayrı-ayrı elmlərin inkişafına da təkan verməkdədir. 

Azərbaycan dilində müasir beynəlxalq səviyyəyə malik terminologiyanın olma-

ması tibb sahəsində dilimizin inkişafında bir sıra çətinliklərə səbəb ola bilər. 

Tibbi terminologiyanın tədqiqi dilin tarixi ilə bağlı müəyyən məsələlərin öyrənil-

məsinə də kömək edə bilər. 
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РЕЗЮМЕ 

КУБРА ВАЛИЕВА 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЕЕ СТАНОВЛЕНИЕ 

И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

Термины-это слова, которые носят специальную функцию. В современном 

азербайджанском словаре медицинские термины играют важную роль. Эти слова 

однозначны и выражают только понятие одной сферы. История азербайджанской 

медицинской терминологии, богатой медицинскими терминами, уходит в древние 

времена. XIX век-это период развития азербайджанской терминологии. Если до этого 

периода медицинские термины были турецкого и арабского происхождения, то после 1930 

года преобладали в основном русскоязычные медицинские термины.В азербайджанской 

медицинской терминологии первые медицинские термины в основном были 

заимствованы из арабского и русского языков.Поскольку современная медицинская 

терминология основана на латинской терминологии, принятой в международном 

масштабе, наряду со многими латинскими терминами в азербайджанском медицинском 

языке наблюдаются и термины европейского происхождения.Таким образом, главную 

роль в совершенствовании, обогащении азербайджанской языковой терминологии играют 

национальные медицинские термины, созданные в результате внутренних возможностей 

языка. В статье рассказывается об истории развития и становления азербайджанской 

медицинской терминологии с древнейших времен до современности. Автор отдавал 

предпочтение исследованиям, направленным на изучение истории становления и развития 

азербайджанской медицинской терминологии, ее современного состояния, а также 

истории создания первых терминологических словарей в этой области.Таким образом, с 

научной точки зрения был сделан вывод, что исторические корни азербайджанской 

медицинской терминологии уходят в историю медицины, древней как история 

человечества. Это наглядно показано на«Тиббинамэ», который был унаследован нам 

азербайджанскими врачами. 

Ключевые слова: медицинский термин, медицинская терминология, 

азербайджанские ученые-медики, азербайджанская лингвистика, заимствованные 

термины, терминологические словари 

 

SUMMARY 

KUBRA VALİYEVA 

AZERBAIJAN MEDICAL TERMINOLOGY, HİSTORY  OF ITS FORMATION AND 

DEVELOPMENT 
Terms are words that have a special function. They have precise meanings and they 

are expressions of a specified kind. In the modern Azerbaijani vocabulary, medical terms 

play an important role. The history of Azerbaijani medical terminology, which is rich in medical 

terms, goes back to ancient times. The 19th century is the period of development of Azerbaijani 

terminology. Until this period, medical terms were of Turkish and Arabic origin, but mainly 
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Russian-speaking medical terms have dominated since 1930. The first medical terms in 

Azerbaijani terminology have beenmainly adopted from Arabic and Russian. Since the 

terminology of modern medicine is based on internationally accepted Latin terminology, 

adoption of European terms along with many Latin terms to Azerbaijani medicine is observed. 

At the same time, national medical terms created as a result of language's own internal 

capabilities play the main role in improving and enriching of Azerbaijani linguistics terminology. 

The article provides the history of development and formation of Azerbaijani medical 

terminology from ancient to modern times. The author prefers to study here the history of the 

formation and development of Azerbaijanmedical terminology, its present state, as well as the 

history of the creation of the first terminological dictionaries in this field. Thus, it has been 

concluded that the historical roots of Azerbaijani medical terminology go back to the history of 

medicine, which is as old as human history. 

Key words: medical term, medical terminology, Azerbaijani medical scientists, 

Azerbaijani linguistics, borrowed terms, terminology dictionaries 
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UOT 81'1                                                                                                 NİCABƏT İSLAMOVA  

AMEANaxçıvanBölməsi 

İslamovanecabet77@gamil.com 
 

“QAMUSUL - MUHİT” DƏ ADLARINDAN VƏ ƏSƏRLƏRİNDƏN 

BƏHS OLUNAN ALİMLƏR 
 

“Əl-Qamusul muhit” dünyada tanınmış bir əsərdir. Əsər Əbu Tahit Muhəmməd bin Ya-

qub Firuzabadi tərəfindən qələmə alınmışdır. Firuzabadi 1329-cu ildə Şirazın Kazinur şəhərində 

dünyaya gəlmişdir. Şiraz və Bağdad kimi şəhərlərdə təhsil aldıqdan sonra Şərqin bir sıra öl-

kələrinə səyahət etmişdir. İldırım Bəyazid və Teymur kimi görkəmli hökmdarlarla görüşmüşdür. 

Bir çox qiymətli əsərlərin müəllifi olan Firuzabadini dünyaya tanıdan isə “Qamusul-muhit” əsə-

ridir. Bu əsərlərin dünya səviyyəsində tanınmasının özünə məxsus səbəbləri var. Bunlardan biri 

müəllifin özünün də qeyd etdiyi kimi iki min əsərdən istifadə edərək yazılmasıdır. Bunların 

içərisində Əl Xəlil bin Əhməd, ibn Düreyd, İbn Sidə və s. kimi müəlliflərin də kitabları vardı. Bu 

kitabın ən vacib cəhətlərindən biri də budur ki, “Əl-Qamus”-da həmin dövrə qədər heç vaxt 

istifadə olunmamış qısaltmalardan istifadə olunmuşdur. Bununla yanaşı müəllif həmçinin bir çox 

dini və fəlsəfi terminləri araşdıraraq onlar haqqında geniş izahat vermişdir. Bundan başqa 

Firuzabadi bu əsərində bəzi müəlliflərin əsərləri haqqında da məlumat vermişdir. Belə 

müəlliflərə Zəməxşərini, Çövhərini və Mustəza əl-Zəbitini misal göstərmək olar. Məqalədə bütün 

bunlar haqqında geniş məlumat verilmişdir. 

Açar sözlər: lüğət, Xəlil ibn Əhməd, fəlsəfi terminlər,Zəməxşəri, dilçilik 

 

Qamusul-muhit çox qiymətli söz xəzinəsidir. Əsər Əbu Tahit Muhəmməd 

bin Yaqub Firuzabadi tərəfindən qələmə alınmışdır. Firuzabadi 1329-cu ildə 

Şirazın Kazinur şəhərində dünyaya gəlmişdir. Şiraz və Bağdad kimi şəhərlərdə 

təhsil aldıqdan sonra Şərqin bir sıra ölkələrinə səyahət etmişdir. İldırım Bəyazid 

və Teymur kimi görkəmli hökmdarlarla görüşmüşdür. Bir çox qiymətli əsərlərin 

müəllifi olan Firuzabadini dünyaya tanıdan isə “Qamusul-muhit” əsəridir. 

Firuzabadi Şərqdə, həmçinin də o dövrdəki Anadolu ərazisində ərəb dilinin 

gözəl bilicisi, təfsirçi, fiqh bilicisi və hədisçi kimi şöhrət tapmışdır. Yetmişdən 

çox əsərlərə müəlliflik etdiyi söylənilən Firuzabadinin əsərlərinin bir çoxu bu 

günümüzə gəlib çatmamışdır. Onun dövrümüzə gəlib çatmış elə ən böyük əsəri 

də məhz “Qamusul-muhit”- dir. Müəllif burada sözlərin izahını verərkən həmin 

kəlmələrin müxtəlif bölgələrdə də hansı mənalara gəldiklərini geniş və hərtərəfli 

şəkildə izah etməyə çalışmışdır. “Qamusul-muhit” bütöv çap olunduğu kimi 

müxtəlif müəlliflər tərəfindən hissə-hissə tədqiq edilərək də çap olunmuşdur. 

Belə müəlliflərə Əhməd Lütfi Əfəndini də misal göstərmək olar. Əhməd Lütfi 

Əfəndi “Qamusul- muhit”-də olan sözləri əlifba sırası ilə düzərək  53 000 sözü 

əhatə edən bir lüğət hazırlamış və onu “Luğati-qamus” adı ilə nəşr etdirmişdir. 

Bu əsərin əsli Arxeoloji muzeyin kitabxanasında mühafizə olunur. Həmin əsər 

1282 və 1286-çı illərdə əsasən “Əlif” və “Ba” hərfləri ön plana alınaraq nəşr 

olunmuşdur.  

“Qamusul-muhit” dünyada tanınmış bir əsərdir. Bu əsərlərin dünya 

səviyyəsində tanınmasının özünəməxsus səbəbləri var. Bunlardan biri müəllifin 
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özünün də qeyd etdiyi kimi iki min mənbəədən istifadə edərək yazılmasıdır.  

Bunlarin içərisində Əl Xəlil bin Əhməd, ibn Düreyd, İbn Sidə v. s. kimi məşhur 

müəlliflərin də kitabları vardır. 

Bu kitabın ən vacib cəhətlərindən biri də budur ki, “Əl-Qamus”-da həmin 

dövrə qədər heç vaxt istifadə olunmamış qısaltmalardan istifadə olunmuşdur. 

Burada həmçinin müəllif bir çox dini və  fəlsəfi terminləri araşdıraraq onlar 

haqqında geniş izahat verlmişdir. 

Onuda qeyd edək ki, bu əsəri Firuzabadi iddiaya girərək yazmaq qərarına 

gəlmişdir. Ona görə də müəllif özünə qədər bu mövzuda yazılmış bütün kitabları 

yaxından tədqiq etmiş və öz əsərinin daha samballı olması üçün əlindən gələni 

əsirgəməmişdir. 

Bu əsər Asim Əfəndi tərəfindən tərcümə və təhlil olunmuşdur. Tərcümə 

zamanı Asim Əfəndi “Qamusul-muhit” - də olan hərəkə əksikliyini də tamam-

lamışdır. Həm tərcüməni, həm də əsrin orijinalını müqayisə etdikdə görürük ki, 

Asim Əfəndi təkcə əsəri tərcümə etməklə kifayətlənməmiş həmçinin sözləri izah 

etmək məqsədi ilə yeri gəldikcə müxtəlif ayələrdən, hədislərdən və şeirlərdən də  

sitatlar gətirmişdir. Bundan başqa o həmçinin “Əl-Mukəmməl”, “Əl-Ubab” kimi  

qiymətli əsərlərdən də istifadə edərək sözlərə yeni mənalar da əlavə etmişdir.   

“Qamusul–muhit”-də elə sözlər vardır ki, Firuzabadi onların izahını versə 

də oxucu tərəfindən həmin sözün hansı mənaya gəldiyi başa düşülmür. Mütər-

cim Asim Əfəndi həmin sözü daha geniş mənada izah edərək Firuzabadinin nəyi 

demək istədiyini oxucuya açıqca çatdırmışdır.  

Şərqdə böyük nüfuz qazanan əsər bir çox dillərə də tərcümə olunmuşdur. 

Bu kitab fars dilinə dəfələrlə tərcümə olunaraq çap edilmişdir.  

Bundan başqa Firuzabadi bu əsərində  bəzi  müəlliflərin əsərləri haqqında 

da məlumat verlmişdir. Belə müəlliflərdən biri  də  Zəməxşəridir. 1074-cü ildə 

Xarəzmin Zəməxşər qəsəbəsində dünyaya gələn alim ilk təhsilini də məhz bura-

da almışdır (1, s. 509). Qaynaqlarda onun bir ayağının şikəst olduğu bildirilir. 

Məhz buna görə də atası onu əvvəlcə  bir dərzinin yanına şagird kimi vermişdir. 

Lakin, oğlunun elmə maraq göstərdiyini gördükdən sonra onu dərzinin yanından 

çıxararaq mədrəsəyə göndərmişdir. Gələcəyin böyük alimi daha sonra təhsilini 

Buxarada davam etdirmişdir. 40 - 45 yaşlarından sonra Məkkəyə getmiş və bura-

da yaşamışdır. Ömrünü elmə həsr edən alimin bu günümüzə qədər gəlib çatmış 

ən məşhur əsərləri bunlardır:  
a. al-Mufaṣṣal 

b. al-Unmūẕac 

c. al-Muḥâccât 

d. al-Mufrad va’l-murakkab 

e. Mas’ala fî kalimat al-şahâda (1, s. 513) 

Qamusul –muhittdə bəhs edilən digər bir müəllif isə Cövhəridir. Əslən türk 

olan Cövhəri Farabda dünyaya gəlmişdir. İlk təhsilini Farabda alan Cövhəri daha 

sonra təhsilini davam etdirmək üçün Bağdada getmişdir. Şərqin bir sıra şəhərlə-

rində təhsil alan alimin getdiyi son şəhər Nişapur olmuşdur (4, s. 340). Görkəmli 

alim məhz bu şəhərdə ömrünün sonuna qədər yaşamışdır.  



 

 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2020 № 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

107 

Elmin müxtəlif sahələrinə aid qiymətli əsərlər yazan müəllifi dünyaya ən 

çox tanıdan məhz ərəb dilinin izahına aid yazdığı və “Sıhah” adı ilə tanınan 

lüğəti olmuşdur. Bundan başqa Cövhəri Şərqdə nəinki ərəb dilində çoxlu söz 

ehtiyatına görə, həmçinin bu dilin qrammatikasının dərindən bilicisi kimi də 

şöhrət tapmışdır (4, s. 343). 

Lakin, çox təəssüf ki, alim yaşının ahıl çağında ağlını itirmiş və özünə qa-

nad taxaraq uçmaq üçün evinin damına çıxmış və buradan özünü ataraq vəfat 

etmişdir.  

Görkəmli alimin ən məşhur əsərləri bunlardır:  

a) Tacul-luğa 

 b) Kitabu Aruzil-varaqa 

c) Kitâbu’l-Kavâf (4, s. 344) 

Əsərdə adı çəkilən digər bir alim isə Murtaza əz-Zəbitidir. O, klassik ərəb 

lüğətçiliyini yaradanlardan biridir. “Qamusul-muhit”-də onun adı “Şarih” olaraq 

qeyd olunur. Əsl adı Məhəmməd bin Məhəmməd bin Abdulrezak  Hüseyni Zəbi-

tidir. Murtuza isə onun ləqəbidir. Murtaza əl-Zəbit tanınmış bir ailəyə mənsub 

olmuşdur. Əl–Murtəza əz-Zəbit elm həyatına doğulduğu şəhər olan Belqramda 

başlamışdır (2, s. 26). Həmin dövrdə bu şəhər təhsil cəhətdən Şərqin öndə gedən 

şəhərlərindən biri idi. Elm öyrənmək məqsədi ilə bir çox şəhərlərə səyahət 

eləmişdir. Dövrünün Şeyx Abdullah Sindi, Şeyx Ömər bin Əhməd Məkki, Şeyx 

Abdullah Mirgani  kimi alimlərdən dərs almışdır. Murtəza əz-Zəbiti dövrünün 

görkəmli fiqh alimlərindən olan Şeyx Abdullahdan fiqh elmini öyrənmişdir. 

Hətta məhz ondan dərs almaq üçün Taifə gəlmiş və burada bir neçə il yaşamış-

dır. Bundan sonra Misirə gedərək Qahirədə təhsilini davam etdirmişdir. Nəinki 

Qahirədə həmçinin Şərqin həmin dövürdə digər inkişaf etmiş ölkələrində təhsil 

alan Zəbiti öz zamanının görkəmli alimləri tərəfindən sayılıb seçilmişdir. Mur-

təza əz-Zəbiti fars, türk gürcü dillərini gözəl bilirdi. XII əsrin sonunda Misirdə 

daxili iğtişaşlar başlamışdı. Bu səbəbdən də xalq çətinliklərə məruz qalmışdır. 

Belə bir dövrdə Osmanlı dövləti Mustəza əz-Zəbitiyə İstanbula gəlməyi təklif 

etmişdir. Lakin, Mustəza əz-Zəbiti buna etiraz etmiş və Misirdə qalmağı daha 

məqsədəuyğun hesab etmişdir (2, s. 29). Görkəmli alim 1791-ci ildə taun xəstəli-

yindən vəfat etmişdir. Öz dövrünün böyük alimlərindən olan Murtəza əz-Zəbiti-

nin elmi fəaliyyətləri haqqında  danışdıqda əvvəlcə onu qeyd etmək lazımdır ki, 

Şərqin bu böyük alimi bir çox qiymətli əsərlərə müəlliflik eləmişdir. Bu əsərlər 

içərisində ona ən çox şöhrət gətirəni müəllimlərindən biri olan Məhəmməd ət-

Tayyıb əl-Fasi əl-Luğavi ən-Nahvinin təşfiqi ilə yazdığı “Tacul-arus min cəvahir 

əl-Qamus” əsəridir. Bir çox maraqlı və samballı kitabların müəllifliyinə imza 

atan alimin ən məşhur əsərləri bunlardır:  

a) İthâfu’s-sâdeti’l-muttakin bi şərhi əsrari İhyâyu - ulu mi’d-dîn 

 b) Tâcul - Arus min Cəvâhiri’l - Qâmus  

c) əl-İkdu’l-mükəlləl bi’l-cövhəri’s-səmin fi turuki’l-ilbasi va’z-zikri va’t-təlkîn 

 d) Bulgatu’l-arîb fî mustalahi âsâri’l-Habîb  

e) Ukudu’l-cəvâhiri’l-munîfe fî usuli adilləti məzhəbi’l-İmam Əbî Hanîfe 

 f) Əsânîdu’l-Kutubi’s-sittə (2, s. 28) 

Firuzabadi bunlar və bunun kimi öz dövrünün tanınmış bir çox alimlərinin 

əsərlərini oxumuş və bu əsrin yazılmasında istifadə eləmişdir.  
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РЕЗЮМЕ 

НИДЖАБЕТ ИСЛАМОВА 

АВТОРЫ, ИМЕНА И ПРОИЗВЕДЕНИЯ КОТОРЫХ КОММЕНТИРУЮТСЯ В 

ТРУДЕ «КАМУСУЛ-МУХИТ» 

«Аль-Камусул мухит» – всемирно известный труд. Он был написан Абу Тахит Му-

хаммедом бин Ягубом Фирузабади.  Фирузабади родился в 1329 году в городе Казинур, 

Шираз. После получения образования в таких городах, как Шираз и Багдад, он отправился 

в путешествие по ряду стран. Он встречался с такими известными правителями, как Илды-

рым Баязид и Теймур. Фирузабади является автором многих ценных произведений, но 

всемирно известным его сделал труд «Камусул-мухит». Есть свои причины для из-

вестности этого произведения на мировом уровне. Одной из них, по утверждению самого 

автора, является то, что он был написан с использованием двух тысяч других трудов. 

Среди них книги таких авторов, как Аль Халил бин Ахмед, ибн Дюрейд, Ибн Сина и др. 

Одной из важнейших особенностей данной книги является использование в «Аль-Камусе» 

сокращений, никогда не упоминавшихся до того периода. Наряду с этим автор также 

исследовал множество религиозных и философских терминов и дал им подробное 

объяснение. Кроме того, Фирузабади в этом труде приводит сведения о произведениях 

некоторых авторов. В качестве примера таких авторов можно указать Замахшари, 

Джовхари и Мустаза аль-Забити. В статье приведены подробные сведения об этом. 

Ключевые слова: Словарь, Аль Халил бин Ахмед, философские термины, 

Замахшари, языковедение. 
 

SUMMARY 

NIJABET ISLAMOVA 

AUTHORS WHOSE NAMES AND WORKS ARE CONSIDERED IN THE “KAMUSUL-

MUHIT” WORK 

“Al-Kamusul Muhit” is a world-famous work. Abu Tahit Muhammad bin Yagub 

Firuzabadi has written it. Firuzabadi was born in 1329 in the city of Kazinur, Shiraz. After his 

graduation in such cities as Shiraz and Baghdad, he traveled to several countries. He met with 

such famous rulers as Ildyrym Bayazid and Teymur. Firuzabadi is the author of many valuable 

works, but the work “Kamusul-muhit” made him world-famous. There are some reasons for the 

fame of this work on a global level. One of the reasons, according to the author himself, is that 

he has written this book using two thousand other works. Among them are books of such authors 

as Al Khalil bin Ahmed, Ibn Dureid, Ibn Sina, and others. One of the essential features of this 

book is the use of abbreviations never mentioned before up to that period. Along with this, the 

author also studied many religious and philosophical terms and gave a detailed explanation of 

them. Also, Firuzabadi provides here information on the works of some authors. Examples of 

such authors include Zamahshari, Jovhari and Mustaz al-Zabiti. The paper provides detailed 

information about all these facts. 

Keywords: Dictionary, Al Khalil bin Ahmed, philosophical terms, Zamakhshari, 

linguistics. 
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VAQİF MƏMMƏDOVUN ŞEİR YARADICILIĞINDA ARXAİZMİN İZLƏRİ 

 

İstər dünya ədəbiyyatı, istərsə də onun tərkib hissəsi olan Azərbaycan ədəbiyyatı dil mate-

rialları ilə zəngin olan bir xəzinədir. Bu xəzinədə dilimizin praktik baxımından fonetik leksik, 

qrammatik və digər xüsusiyyətləri əks olunub. Zaman-zaman bu və ya digər şair və yazıçıların 

əsərlərinin dil xüsusiyyətləri tədqiqata cəlb olunub, araşdırılıb, yüzlərcə elmi məqalələr, onlarca 

dissertasiyalar yazılıb.  Belə demək mümkündürsə Azərbaycan dilinin nəzəri məsələləri məhz 

yazıçı və şairlərinin əsərlərindən bəhrələnib,  formalaşıb desək səhv etmərik. 

Açar sözlər: Vaqif Məmmədov, şeirlər, arxaizmlər, leksik-semantik məna, leksikologiya, 

lüğət tərkibi, qeyri- fəal lüğət fondu 
 

 Zaman-zaman dilçi alimlərimiz dissertantlar, magistrlər bir sözlə dil tə-

əsübkeşləri əsasən tanınmış  şair və yazıçıların əsərlərinə müraciət etmiş, həmin 

əsərlərin dil xüsusiyyətlərini  araşdırmış, təhlillər etmişlər. 

Bu da maraqlıdır ki, dilçilərimiz, daha doğrusu, tədqiqatçılarımız, əsasən 

tanınmış yazarların əsərlərinin dil  xüsusiyyətlərini təhlilə cəlb etmişlər. Yəni ən 

çox S.Vurğun, C.Məmmədquluzadə, N.Nərimanov, S.Rüstəm, İ.Əfəndiyev, 

Anar, N.Xəzri, R.Rza, Mir Cəlal, M.S.Ordubadi, M.Araz və digər klassikləşmiş 

yazarların əsərləri həm dilçilik, həm də  ədədbiyyatşünaslıq baxımından təhlil 

olunmuşdur. 

Bu da təkzibedilməz faktdır ki, Naxçıvanda yaşayıb-yaradan yazarların  

əsərləri ya heç tədqiq olunmamış, ya  da az tədqiq olunmuşdur. H.Razi, M.Nəsir-

li, İ.Səfərli, X.Kərimli, Ə.Muxtaroğlu, Mir Kərim Həsrət, A.Yadigar kimi sənət-

karların yaradıcılığı bu qəbildəndir. Belə yazarlardan biri də 35 kitabın müəllifi, 

tanınmış şair, publisist, tarixçi, nasir,  mərhum Vaqif Məmmədovdur. Araz xis-

lətli, əqidəli, təbli, mayası, qayəsi azərbaycançılıqla yoğrulmuş, Azərbaycan Ya-

zıçılar Birliyinin və Jurnalistlər İttifaqının, Avrasiya Yazıçılar Birliyinin üzvü 

olmuş V.Məmmədovun şeirləri tədqiq olunmağa layiqdir. Onun şeir yaradıcılığı-

na nəzər saldıqda aydın olur ki, Azərbaycan dilinin fonetik, leksik və bunun 

qrammatik incəlikləri orada əks olunub. Ölməz sənətkarın şeirlərinə leksik priz-

madan baxdıqda çoxmənalı sözlərə onomastik vahidlərə, omonim, sinonim, an-

tonim, paronimlərə  məcazlar sisteminə rast gəlmək o qədər də çətin deyil. Onun 

əsərlərində dialektizmlər, arxaizm nümunələri də yox deyildir. Biz bu məqalədə 

mərhum şairimiz Vaqif Məmmədovun şeirlərində işlənmiş bir sıra arxaizmləş-

miş sözlərin leksik-semantik  anlamını diqqətəçəkmək fikrindəyik. Bufikri, məq-

sədi reallaşdırmaq üçün onun şeirlərində arxaizmlərə aid nümunələrə nəzər  

yetirək: 

Qismətdən dağlara gedə bilmədi, 

Şehli dağ mehini uda bilmədi. 

 

Məqalə tarixçəsi: 
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mailto:nicatyaqubov82@gmail.com


 

 

 

“NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

  

 

 

 

 

 

 

 

110 

Kimisə bəxtəvər edə bilmədi, 

Çatıb qara gündə kara  çadırlar, 

Bu qara çadırlar siyah çadırlar   (4, s. 13). 

 

Ağ nura dönəsən, nur oldun mənə, 

Sömüş ocaq idim, qor oldun mənə. 

Qara taxça idim, nur oldun mənə, 

Susuz  səhralarda, qar oldun mənə. 

Borcluyam, borcluyam, borcluyam sənə (5, s. 89). 

 

Mənim yolum göy sallara tuşlanıb, 

Bu yol boyu yıxılmışam, durmuşam. 

Sədətin kələfində uc alıb, 

Nə yalvarıb, nə boynumu burmuşam (2, s. 27). 

 

Çatmamışdıq şirin, şəkər günlərə, 

Darı cadı  sac üstündə bişərdi. 

Deyə-gülə yıxışardıq bir yerə, 

Gün  buralara, kölgə dağa düşərdi (2, s. 29). 

 

Göy üzündə  bir çalağan görəndə, 

Bu həyətdə cücə yoxdur deyərdik. 

Dəcəl bilib bizə öyüd verəndə, 

Qovurğanı şirin-şirin yeyərdik (2, s. 29). 

 

Bayram günü şal atardıq bacadan, 

Bayramdırsa, nə inciyək, nə küsək? 

Qız köçəndə qışqırardıq ucadan, 

Gəlin gedək ayna tutaq, yol kəsək (2, s. 29). 

 

Bir ay qalmış bayrama bir çıxardıq kivşənə, 

Baca yandırmağa alşıq yığardıq. 

Çubuq atla kəndyolunda çapardıq, 

Deyərdik ki, gəlin  gedək yol kəsək. 

 

Məlikməmməd  öldürərdi ağ divi, 

Rahatlanıb özümüzə gələrdik. 

Qar alanda  hər bacanı, 

Göydən düşən üç  almanı hər evdə bölərdik (2, s. 30). 

 

Daha o  dağların əriyib qarı, 

Gördüyün bağların əriyib qarı. 

Yormur  başıqçılar, yormur yolları, 

Sən görən kişilər gedibdi daha. 

Cığırı ot basıb, iz də qalmayıb, 

Arxaclar dağılıb kürdə qalmayıb. 
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Ocaqda  bir dənə kösöv qalmayıb, 

Sən görən kişilər gedibdi daha  (2, s. 35). 

 

Qalayçı qalayı vura bilmədi, 

Nənələr yuxunu yoza bilmədi. 

Ahıllar qəbiri qaza bilmədi, 

Neçə alimlərin taleyi söndü (2, s. 43). 

 

Dəhnəsir novlara su gələ bilməz, 

Novsur dəyirmana su gələ bilməz (5, s. 33). 

 

Örkən nədi, doğanağı bilmədi, 

Tapğın nədi  doğanağı bilmədi. 

Gənclərimiz bu “Terminə” gülmədi, 

Bu dünya düzələr, düzələr, baba (6, s. 93). 

 

Nə bağ belə olur, nə də ki oba, 

Daha yer qalmayıb   dözümə taba, 

Durna qatartək üzü  cənuba, 

Səflənib  bağlayıb  sıra çadırlar. 

Bu qara  çadırlar qara çadırlar (2, s. 73). 

 

Nənələrimiz küləcəni geyərdi,  

Babalar da sırıxlısın öyərdi. 

Arxalıq  geyənlər belə deyərdi, 

Kişi belə olar, ay  cayıl oğlan (7, s. 137). 

 

Xalısını bahar yerə sərərdi, 

Yaşıl çəmən düzənlərin donudur. 

Əlçim-əlçim qara bulud görəndə, 

Elə bildim qara qoçun  yunudur (2, s. 114). 

 

Sürü kürnəş açıb düzə sallanıb, 

Arxacdan quzular bizə boylanıb. 

Cığırlar  dağlara elə dolanıb, 

Dağlar da  bir yaşıl yumaq  kimidir (2, s. 116). 

 

Sənin qayıdışın elə təsəlli, 

Sahibsiz torpaq da saralar, solar. 

Çox müşkül işlərin, tapıldı həlli, 

Qayıtdın, duruldu bulanıq sular (2, s. 118). 

 

Pendir əppək yeyən çoban  suzlayıb, 

Odur, qalxır buz bulağın  gözünə. 

Çiçək çoxdur, ancaq sular buzlayıb, 

Dağ çayı da qaymaq tutub üzünə (2, s. 144). 
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Onda ömrümüzə  çən düşməmişdir, 

Sanırdıq bu dünya ayaz olubdur. 

Onda saçımıza dən düşməmişdi, 

İndi saçımızda bəyaz olubdu. 

 

Arxaç güneyində, qar güneyində, 

Ləpir də köksündə qalar dağların (2, s. 149). 

 

Gecədən soyuq bir qəriblik duyub, 

Bulaq  bayatımı çəkdi sərindən. 

Səma sal qayanı selovda yuyub, 

Sərdi çəmənlərə inci-zərindən (2, s. 154). 

 

Nə ağla sən, göz yaşını nə sil də, 

Kədər qaldı nəs aylarda nəs ildə. 

Yaş dolan əsil-köksür nəsildə, 

Darda səni qoyar, qaçar o yana. 

 

Nadan gördü durnaları qaz andı, 

El yolunda yanan şöhrət qazandı. 

Naqis insan dosta quyu qazandı, 

Nə deyəsən dost yolunu oyana (2, s. 157). 

 

Ürəkdə min arzu  qoyub beşiyə, 

Layla yağışında yuyublar bizi. 

Nehrədə bir boyda yağ  olsun deyə, 

Çatmanın başına qoyublar bizi (2, s. 163). 

 

Başlanır   çoxunun xeyir-duası, 

“Günəşdən bac olan bənizin olsun”. 

Ərk ilə söyləyər bəyin anası, 

Uşaqlar kənizin, nökərin olsun (2, s. 173). 

 

“Qaraçı” çal dəli təbim oynasın, 

Var istəyim qoy bu rəngə boyansın. 

Söz köhlənib “Uçuq” görüb dayansın, 

Deməsinlər söz qüdrətim var, az var, 

Nə söz deyim, axı, Məmməd Araz var (2, s. 177). 

 

İl dolanır  keçir  “Ömür karvanı”, 

Xatırlanır ürəklər hər sarbanı. 

Yaşamaqçün yaddaşlarda yer  hanı? 

Hər şairə ürəklərdə yer az var, 

Ürəklərdə bir də Məmməd Araz  var! (2, s. 177) 
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Mütiyəm qul kimi alarsan məni, 

Dərdli kaman kimi çalarsan məni. 

Bir gün də xataya salarsan məni, 

Mən sənin qardaşın ola bilmərəm  (2, s. 179). 

İndi isə yuxarıdakı nümunələrdə işlənmiş arxaizmlərin leksik-semantik 

anlamına nəzər salaq: 

-Kara (gəlmək)-əhəmiyyətsiz, işə yaramayan. 

-Siyah-(farsca) qara sözünün  anlamındadır. Məsələn, Molla Cumada: 

siyah (qara) qoşa nə  layiqdir o sürmə, meylin qırıb, üzün məndən  bürümə. 

-Taxça-köhnə  evlərdə, bəzi xır-xışıl kiçik şeyləri qoymaq üçün  divardan 

açılmış oyuq.  

-Kələf-əyrilmiş ipi qola dolamaq və ondan yumaq  hazırlanmaq. 

-Darı-buğda, arpa ilə yanaşı əkilib becərilən qida məhsuludur, əsasən 

heyvan qidasıdır, son  vaxtlar darı unu, darı şorbası ifadələrinə rast gəlinir. 

-Cad-darı unundan hazırlanmış fətir, heyvanlara yedizdirərdilər, zəruri 

halda adamlar da yeyərdilər. 

-Qovurqa-çiy buğda dənələrini sacda qovurub yeyilərdi. Keçmiş zamanlar-

da əsasən  bayram günlərində qovurqanın içinə qoz, fındıq, küncüt də qatardılar. 

-Arxac-qoyun-keçi sürüsünün yağışdan, qardan qorumaq üçün gecələr,  

daldalanmaq üçün münasib yerdə  düzəldilən yer. 

-Kösöv-hər hansı bir qidanı bişirmək üçün qurulan ocağı yandırmaq üçün 

lazım olan  odunların  yarı yanmış hissəsi. 

-Kür-yeni doğulmuş quzulara ayrılmış yer. 

-Baca- o vaxtlar pəncərə olmayan evlərdə, şifer olmayan zaman evlərin  

üstündə hava və tüstü çıxmaq üçün  qoyulan oyuş. 

-Çubuq at-uşaqların bir əl  ağacını guya  at bilib minib “çapdıqları” əşya. 

-Div- nağıllarda təsvir  olunan adam yeyən güclü heyvan növü. 

-Daşıqçı- kövşəndən, tarladan biçilən  otu “Xorum” edib ata və ya ulağa 

yükləyib bir nəfərə həvalə edir, o da  gətirib  həyətə boşaldır, qayıdıb bir də  

sahəyə  boş minikləri aparır və bu proses təkrar olunur. 

-Arxac-heyvanların dağda, çöldə saxlanıldığı dalda yer. 

-Dəhnə-dəyirmana arxın açılıb bağlandığı yer. 

-Nov-dəhnələri dəyirmanı işlətmək üçün su gələn alət (trupa). 

-Tapşır  örkən,  doğanaq- ulağın palanına aid olan əşyalar. 

-Arxalıq-kişi geyimi (Gödəkçə). 

-Cayıl-gənc və düşüncəsiz oğlan. 

-Əlçim-daranış yunun əl boyda hissəsi. 

-Kürnəş qoyun və ya quzuların bir yerə sıx birləşməsi. 

-Yumaq-xalça toxumaq üçün əyrilmiş, hazırlanmış yumuru  ip koması. 

-Əppək-çörək 

-Bəyaz-ağ 

-Sər –baş 

-Selov-selab su gələn dərə 

-Nəs-pis 

-Naqis-pis niyyətli adam 
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-Nehrə-qatığı tökülən və çalxanalan  silindir formalı, taxtadan hazırlanmış 

əşya. 

-Çatma-Nehrənin hər başına bağlanılıb, yüyrük kimi hərəkətə gətirmək 

üçün ip. 

-Sərban-dəvə sürüsünün əvvəlindəki dəvəni çəkən şəxs. 
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РЕЗЮМЕ 

НИДЖАТ ЯГУБОВ 

СЛЕД АРХАИЗМА В ПОЭЗИИ ВАГИФА МАММАДОВА 

И мировая литература, и азербайджанская литература, которая является ее 

неотъемлемой частью, являются сокровищницей, богатой языковыми материалами. Это 

сокровище отражает фонетические, лексические, грамматические и другие особенности 

нашего языка с практической точки зрения. Время от времени изучались лингвистические 

особенности произведений того или иного поэта и писателя, были написаны сотни 

научных статей и десятки диссертаций. Можно сказать, что теоретические вопросы 

азербайджанского языка возникли и сформировались именно благодаря  произведениям 

писателей и поэтов 

Ключевые слова: Вагиф Мамедов, стихи, архаизмы, лексико-семантическое 

значение, лексикология, лексика, фонд неактивной  лексики 

 

SUMMARY 

NIJAT YAGUBOV 

TRACE OF ARCHAISM IN THE POETRY OF VAGIF MAMMADOV 

 Both world literature and Azerbaijani literature, which is an integral part of it, are a 

treasury rich in language materials. This treasure reflects the phonetic, lexical, grammatical and 

other features of our language from a practical point of view. From time to time, the linguistic 

features of the works of a particular poet and writer were studied, hundreds of scientific articles 

and dozens of dissertations were written. We can say that the theoretical issues of the Azerbaijani 

language arose and were formed thanks to the works of writers and poets 

Keyword: Vagif Mammadov, poems, archaisms, lexico-semantic meaning, lexicology, 

vocabulary, fund of inactive vocabulary 
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PASSİV FONDDAKI MÜXTƏLİF SƏCİYYƏLİ OYKONİMLƏR (ŞƏRUR RAYONU) 

 

Məqalə Naxçıvanın Şərur bölgəsinin passiv fonduna daxil olan oronim, hidronim, fitonim, 

zoonim səciyyəli oykonimlərin öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Burada passiv fonda daxil olan 

kənd adları təhlil edilmiş və bu kənd adlarının passiv fonda keçmə səbəbləri izah edilmiş, eləcə 

də bir sıra müxtəlif səciyyəli oykonimlər  tədqiqata cəlb edilmişdir. Toponimləri elmi cəhətdən 

öyrənmək üçün adətən müxtəlif mənbələrdən, yəni qədim və orta əsr abidələri, yazılı və şifahi 

ədəbiyyat nümunələri, aşıq ədəbiyyatı, qədim və müasir xəritələr, müxtəlif lüğətlər və ensiklope-

diyalar, tarixi sənədlər və arxivlər, qəzet və jurnallar, siyahıyaalma sənədləri, statistik məlumat-

lardan və s. istifadə olunur. Qeyd edək ki, tədqiqatımızda bu mənbələr  Naxçıvan Muxtar Res-

publikasının Şərur bölgəsində onomastik vahidlərinin müəyyən edilməsində mühüm rol oynamış-

dır.  Məqalədə yeni elmi nəticələr əldə edilmişdir. 

 Açar sözlər: Şərur rayonu, passiv fond, oykonim, onomastika 
 

 Azərbaycan dövlətinin tərkib hissəsi olan qədim Naxçıvan Gəmiqaya rə-

smləri, arxeoloji nümunələri ilə yanaşı toponimik sistemi ilə də özündə dilimizi, 

tariximizi və coğrafiyamızı yaşadan ən qədim diyardır. Qədim mənbələr, arxiv 

sənədləri və qədim müəlliflərin əsərlərində bu ərazinin toponimlərindən bəhs 

olunur. Bu ərazinin toponimik sistemi, əsasən də oykonimləri tədqiqat istiqamə-

tində əsl mənbədir. Son illər ərazidəki bu oykonimik sistemin bir qrupu görkəmli 

tədqiqatçılar B.Budaqov, A.Bağırov, Q.Qeybullayev, A.İmanlı, F.Rzayev, B.Bu-

daqova, T.Əhmədov və b. tərəfindən tədqiqata cəlb edilmişdir. Bu istiqamətdə 

tədqiqatlara əcnəbi müəlliflərdən rus, erməni, gürcü, və başqalarının da yazıla-

rında rast gəlirik. Onlar isə öz maraq dairələrində bu ərazi toponimlərinin tədqi-

qinə üstünlük verirlər. Ümumən bu tədqiqat əsərlərində  oykonimlər bölgələr üz-

rə tam sistemli tədqiq edilməmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisinin təbii coğrafi şəraiti, iqlimi, relye-

fi, yerləşmə arealı, strateji mövqeyi-ticarət və karvan yollarının üzərində yer-

ləşməsi və  ən böyük svilizasiya mərkəzi olması burada etnotoponimlərin çoxluq 

təşkil etməsinə səbəb olmuşdur. Qədimdən bu ərazidə daimi məskunlaşan 

tayfalar ərazi toponimlərində öz izlərini də qoymuş və bir çox toponimlərin ad-

landırılması da yerli tayfaların adları ilə bağlı olmuşdur. Şərur rayonu ərazisi da-

xilində etnooykonimlər üstünlük təşkil etsə də, müxtəlif səciyyəli oykonimlər də 

çoxluq təşkil edir. Mənbələr tarixin yaddaşı, aid olduqları dövrün parlaq səlna-

məsidir. Bu səlnamələrin hər səhifəsində tarixi fakt və gerçəkliklər öz əksini ta-

pır və müxtəlif vasitələrlə gəlib bizə çatır. Toponimlər tarixin yaddaşını yaşadan 

əhəmiyyətli abidələrdəndir. Bu abidələrin öyrənilməsi və müasir elmi səviyyədə 

araşdırılması üçün xaraktercə müxtəlif mənbələr vardır. Belə mənbələr sırasına 

qədim və orta əsrlərə aid abidələr, yazılı və şifahi ədəbiyyat nümunələri, aşıq 

ədəbiyyatı,  elmi  bədii vətarixi əsərlər, qədim və müasir xəritələr, müxtəlif lüğət 
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və ensiklopediyalar, tarixi sənəd və arxiv materialları, qəzet və jurnal materialla-

rı, əhalinin siyahıya alma sənədləri, statistika idarəsinin məlumatları və s. kimi-

ləri daxildir. Onomologiya üçün xarakterik olan bu mənbələr Şərur rayonun 

ərazisindəki onomastik vahidlərin də araşdırılıb üzə çıxarılmasında mühüm rol 

oynayır. Məlumdur ki, Naxçıvan, həmçinin tədqiqata cəlb etdiyimiz Şərur rayo-

nuna daxil olan bir çox kənd Azərbaycanın və dünyanın ən qədim yaşayış məs-

kənlərindəndir. Ərazidə aparılan arxeoloji qazıntılar, əldə edilən maddi mədəniy-

yət abidələri, yer-yurd adları bu diyarın qədimliyini tarixi faktlar əsasında təsdiq-

ləyir. 

Şərur Naxçıvan Muxtar Respublikası tərkibində rayon mərkəzidir. Şərur 

yaşayış məskəni kimi qədim tarixə malikdir. Arxeoloji tapıntılar bu tarixi  “in-

sanların bu ərazidə son buzlaşma dövrünə” aid edir (7, s. 5). Bizim ehtimalımız 

ondan ibarətdir ki, Şərur sözünün mənşəyini qədim Oğuz Salor/Salur tayfa adı 

ilə əlaqələndirmək mümkündür. Qədim türk dillərində geniş yayılmış s-ş 

dəyişməsi (məs: Saka- Şaka, Saklar- Şaklar) nəticəsində Salur Şalur şəklinə və l-

r əvəzləməsi nəticəsində isə Şalu- Şarur və müasir dövrümüzdə isə Şərur şəklinə 

düşüb. Naxçıvan ərazisində oğuzların çoxsaylı tayfa, qəbilə və nəsillərinin 

aparıcı mövqe tutması, oğuz mənşəli adların mövcudluğu  nəticəsində Şərur sö-

zünün oğuzlarla bağlı olmasının qənaitinə gəlirik. Bu ərazilərin oğuz yurdu 

olması faktını bir daha təsdiq edir. 

Şərur rayonu ərazisində mövcud olan bütün oykonimlərin dil mənsubiyyə-

tini, leksik-semantik və qrammatik xüsusiyyətlərini açıqlamaq, onları tarixi-

linqvistik planda tədqiq etmək imkan xaricindədir. Çünki bu oykonimlər leksik, 

semantik və qrammatik xüsusiyyətlərinin zənginliyinə, müxtəlif xalq, nəsil, 

qəbilə, tayfa, tirə, şəxs, quş, heyvan, bitki, və s. adları ilə bağlı yarandığına görə 

məna və qrammatik formalarına görə biri-birindən seçilir. Ona görə də ərazidə 

hidrotoponim, zootoponim, fitotoponim, kosmotoponim, antrotoponim, etnoto-

ponim kimi zəngin toponimlər sistemi yaranmışdır. 

 Bəzi oykonimlər də vardır ki, bu oykonimlərin yaranmasında dağ, daş, 

dərə, təpə, qaya, qala, düz, yarğan  adları əsas rol oynayır və yaxud da bəzi adla-

rın komponentlərindən hər hansısa birinə dağ, dərə, təpə, qaya, qala, düz, yarğan 

sözləri əlavə olunur. Bu üsulla yaranan oykonimlər oronim səciyyəli oykonimlər 

hesab olunur. Bu cür yaranan oykonimlərə  Danaqalası kəndi, Qalacıq kəndi, 

Oğuzdaşı kəndi, Zülfüqar qışlağı, Pirin dərəsi kəndi kimi məntəqə adlarını 

nümunə güstərmək olar.  

 Oğuzdaş. Qeyd edək ki, kəndin adı ilk dəfə 1727-cü ildə “Naxçıvan san-

cağının müfəssəl dəftəri”ndə (6, s. 328), sonra 1728-ci illərdə Şərur nahiyəsində 

“İrəvan əyalətinin icmal dəftəri”ndə (5, s. 73) və 1740-1828-ci illərdə Şərur 

nahiysində qeydə alınır. Oğuzdaşı kəndinin adı MR arxiv sənədlərinin 1830-

1890-cı ilin məlumatlarında son dəfə qeydə alınır (8, s.144). 

Naxçıvan Muxtar Respublikası oykonimlərinin leksik tərkibində öz izini 

yaşadan tayfalardan biri də ulu əcdadımız, soy kökümüz olan oğuz tayfalarıdır. 

Əksər mənbələrin verdiyi məlumata görə, oğuz adına hələ Göy türk dövründə 

rast gəlinir (4, s. 25-36). 

F.Zeynalov yazır ki, Göy türk imperatorluğu dövründə buraya daxil olan 

dil qruplarından biri də 9 boydan (tayfadan) ibarət oğuzlar idi. Göy türklərin 
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maddi-mədəniyyət abidələrindən ən böyüyü Yenisey (VI əsr) və Orxon abidələ-

ridir (VIII əsr). Oğuz adına ilk dəfə Yenisey abidələrində rast gəlinir (10, s. 94-

95). 

F.Rzayevin ehtimalına görə, kəndin ətrafında əski oğuz qəbirlərin olması 

və Tengrianlıqla bağlı işarə və əşyaların tapılması mümkündür (8, s. 144). 

Ümumiyyətlə, deyə bilərik ki, söz I növ ismi birləşməyə aiddir. Sözün 1-ci 

tərəfi etnonim səciyyəlidir, 2-ci hissəsi “daş” olub orooykonim kimi səciyyələn-

dirə bilərik. Araşdırmalarımızdan belə nəticə çıxır ki, oğuz boy-tayfa adları Nax-

çıvanın ümumi toponim sistemində öz əksini geniş şəkildə tapmışdır. 

 Qalacıq. Məntəqə adına 1590-cı il tarixli “İrəvan əyalətinin icmal dəftə-

ri”ndə  Naxçıvan qəzasının Naxçıvan nahiyəsində, 1728-ci il tarixli “İrəvan 

əyalətinin icmal dəftəri”ndə İrəvan livasının Karbi nahiyəsində, 1727-ci il tarixli 

“Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri”ndə Naxçıvan qəzasının Qışlağat nahiyə-

sində rast  gəlinir. XVIII əsrin sonu və müasir dövrümüzə qədərki mənbələrdə 

bu ada rast gəlinmir. Qala müdafiə istehkamı məqsədli tikilidir. Əsasən, iri, 

yonulmamış qaya parçalarından hörülən qalaşalardan həm müdafiə məqsədilə, 

həm də heyvanları saxlamaq və yaşamaq məqsədilə istifadə olunmuşdur. B.Bu-

daqov və Q.Qeybullayevin yazdıqlarına əsasən, 1590-1728- ci illərdə İrəvan və 

Naxçıvan əyalətlərində 16 Qalacıq adlı kənd var imiş (3, s. 176). Qalacıq kəndi 

Qarabağlar kəndinə yaxın ərazidə yerləşirmiş. Arxeoloji qazıntılar bu kəndin 

xarabalıqlarını  aşkar etmiş və qədim yaşayış məntəqəsini müəyyənləşdirmişdir. 

Deyilənə görə, guya Qarabağlar kəndinin əsası Qalacıq kəndindən köçənlər 

tərəfindən qoyulmuşdur. Bu fikirlər həqiqətə uyğun deyil. Çünki, 1590-cı ildə 

Qarabağ nahiyə mərkəzi, Qalacıq isə ayrıca kənd imiş. İndi Qarabağlar kəndinin 

qoşa minarə yerləşən ərazisi Qalacıq adlanır (2, s. 156). Qala və kiçiltmə mənalı 

–cıq şəkilçisinin birləşməsi ilə yaranan bu ad, yəni Qalacıq oykonimi “kiçik 

qala” mənasında işlənir. 

Zülfüqar qışlağı. Kənd adının ikinci hissəsi oronim səciyyəli, birinci 

hissəsi isə antoponim səciyyəli oykonimə daxil olmağa imkan yaradır. Qeyd 

edək ki,  1728-ci ildə Şərur nahiyəsində qеydə alınan bu kənddə Bayat əşirətinə 

məxsus 7 ailə yaşayırmış (5, s. 329). Qışlaq  Zülfüqar adlı şəxsə məxsus olduğu 

üçün bеlə adlandırılıb. 

Danaqqalası kəndi. Fikrimizcə, toponim ərazinin bitki örtüyünə əsasən 

adlandırılmışdır. Belə ki, danaqırt xırda yabanı otdur (1, s. 210). Bəzi mənbələr-

də göstərilir ki, toponim Səlcuq oğuzları ilə birlikdə Azərbaycana gələn da-

na/tana tayfalarının adı əsasında yaranmışdır və “çöldə, vadidə tana tayfalarına 

məxsus qala, şəhər” deməkdir (2, s. 120-121). Orooykonimin 1-ci hissəsi yabanı 

bitkinin, 2-ci hissəsi isə “qala” olub ikinci növ təyini söz birləşməsidir. 

Bəzi oykonimlər də vardır ki, bu oykonimlərin yaranmasında bulaq, çeş-

mə, kəhriz, çay, göl adları mühüm rol oynayır və yaxud da bəzi adların kompo-

nentlərindən hər hansısa biri bulaq, çeşmə, kəhriz, çay, göl, sözləri əlavə olunur. 

Bu üsulla yaranan oykonimlər hidronim səciyyəli oykonimlər hesab olunur. Bu 

cür yaranan məntəqə adlarına Şərur rayonunun passiv fonda keçmiş oykonimlə-

rindən  bəzilərni  nümunə güstərmək olar. 
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Acıkəhriz. 1727-ci ildə Şərur nahiyəsində qеydə alınmış bu kənd adı (6, s. 

326) sonrakı mənbələrdə öz əksini tapmır. Acı və kəhriz komponеntlərindən 

ibarət olan bu ad «suyu ağır, şor, dadsız olan kəhriz» mənasındadır. 

Bulaqbaşı. 1590-cı ildə Şərur nahiyəsində qеydə alınmış bu kənd (5, s. 

178) XX əsrin 40-cı illərinə qədər mövcud olmuşdur. Kənd ərazidəki bulaq 

ətrafında salındığı üçün bеlə adlandırılmışdır. Hidrooykonim kimi səciyyələndi-

rilir. 

 Qarabulaq. Məntəqə adı 1727-ci il tarixli “Naxçıvan sancağının müfəssəl 

dəftəri”ndə  Naxçıvanın Qarabağ nahiyəsində (6, s. 29), 1728-ci il tarixli “İrəvan 

əyalətinin icmal dəftəri”ndə Naxçıvan livasının Qarabağ nahiyəsində qeydə 

alınır. XVIII əsrin sonu və müasir dövrümüzə qədərki mənbələrdə bu ada rast 

gəlinmir. Qara və bulaq hissələrindən ibarətdir. Burada qara komponenti “bö-

yük”, “iri”, “nəhəng” mənalarında işlənmiş, “bulaq” komponenti isə hidronim 

nomen-ad göstəricisidir. 

 Naxçıvanın əhalisi vaxtilə yaşayış məntəqəsi, yеr, yurd və s. ad vеrərkən 

ərazinin bitki örtüyünün zənginliyinə də diqqət yеtirmiş, öz dərin müşahidələrinə 

daha çox əsaslanmışdır. Ona görə də Naxçıvanın onomastik adlar sistеmində fi-

totoponim səciyyəli coğrafi adlar yaranmışdır. Belə adlar oronimlər üçün səciy-

yəvi olsa da, oykonimlərdə özünü fəal şəkildə göstərə bilmir. Ərazidə passiv 

fonda kеçmiş fitonim səciyyəli oykonimlərdən Yalqızağac kəndini misal göstər-

mək olar. 

Yalqızağac – XIX əsrdə İrəvan əyalətinin Şərur mahalına aid kənd adı 

kimi qeyd olunmuşdur (9, s. 494). İ.Şopen bu adı Yelkizağac şəklində göstərir. 

Kənd adına 1590-cı ilə aid mənbədə də Şərur nahiyəsinə aid kənd kimi göstərilir. 

Hazırda yaşayış məntəqələri siyahısında mövcud deyildir. 

 F.Rzayevin oykonim haqqında fikirləri də maraq doğurur. Tədqiqatçı bu 

sözü il – “yurd”, “el”, quz – “oğuz” və aqa/aka/əkə - “böyük qardaş” tərkiblərinə 

bölərək təhlil etmiş və “Oğuz oğullarının yurdu” mənası bildirdiyini qeyd etmiş-

dir. Tədqiqatçının bu fikrə gəlməsinə adın 1860-90-cı illərə aid tarixi sənədlərdə 

İlquz-Aqay şəklində qeyd olunması əsas vermişdir. Onun fikrincə, bu, oykoni-

min ilkin adıdır (8, s. 140). 

 Bizim qənaətimizə görə, oykonim türk dillərində “tək” mənasında işlənən 

yalqız və ağac sözlərinin birləşməsindən yaranan mürəkkəb sözdür. 

 Naxçıvan Muxtar Rеspublikasının faunası zəngin olsa da, burada 

zooykonim səciyyəli oykonimlərə çox az təsadüf olunsa da bir neçəsini nümünə 

göstərmək olar. 

 Bülbülabad. 1727- ci il tarixli “Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri”ndə 

Şərur  nahiyəsində (5, s. 209), 1728-ci il tarixli “İrəvan əyalətinin icmal dəftə-

ri”ndə Karni nahiyəsində adı çəkilmişdir (5, s. 29).  Kəndin adı mürəkkəb 

sözdür. Birinci tərəfindəki “bülbül” adı imkan verir ki, kəndin adını zoonim 

səciyyəli oykonim hesab edək.  

  Tədqiqatdan belə elmi nəticəyə gəlirik ki, Şərur rayonunda mövcud olan 

digər məntəqə adları kimi müxtəlif səciyyəli, yəni orooykonim, fitooykonim, 

oykonom səciyyəli oykonimləri də milli mənşəli adlar təşkil edir və Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının tarixini, qədimliyini, milliliyini özündə əks etdirir. 
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РЕЗЮМЕ 

АЙСЕЛЬ ЭМИНОВА 

РАЗЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ОЙКОНИМЫ СОДЕРЖАЩИЕСЯ В 

ПАССИВНОМ ФОНДЕ (ШАРУРСКИЙ РАЙОН) 

Статья посвящена изучению характерных ойконимов аронимов, гидронимов, 

фитонимов, зоонимов, входящих в пассивный фонд Шарурской области Нахчывана. Здесь 

были проанализированы названия деревень, входящих в пассивный фонд, и объяснены 

причины перехода этих сельских названий на пассивный фонд, а также ряд различных 

характерных ойконимов. Для научного изучения топонимов обычно используют 

различные источники, то есть памятники древности и средневековья, образцы письменной 

и устной литературы, ашугскую литературу, древние и современные карты, различные 

словари и энциклопедии, исторические документы и архивы, газеты и журналы, 

переписные документы, статистические данные и т. д. используется.  Отметим, что в 

нашем исследовании эти источники сыграли важную роль в определении ономастических 

единиц Шарурского региона Нахчыванской Автономной Республики. В статье получены 

новые научные результаты. 

 Ключевые слова:  Шарурский район, пассивный фонд, ойконим, ономастика 

 

SUMMARY 

AYSEL EMINOVA 

VARIOUS CHARACTERISTIC OIKONYMS IN THE PASSIVE FUND (SHARUR 

DISTRICT) 

The article is devoted to the study of characteristic oikonyms of aronyms, hydronyms, 

phytonyms, zoonyms included in the passive Fund of the Sharur region of Nakhchivan. Here we 

analyzed the names of villages included in the passive Fund, and explained the reasons for the 

transition of these rural names to the passive Fund, as well as a number of different characteristic 

oikonyms. For the scientific study of toponyms, various sources are usually used, i.e. ancient and 

medieval monuments, samples of written and oral literature, ashug literature, ancient and modern 

maps, various dictionaries and encyclopedias, historical documents and archives, Newspapers 

and magazines, census documents, statistical data, etc.  Note that in our study, these sources 

played an important role in determining the onomastic units of the Sharur region of the 

Nakhchivan Autonomous Republic. The article presents new scientific results. 

 Keywords: Sharur district, a passive Fund; oikonym, a name, onomastics 
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BABƏK RAYONUNUN BƏZİ TƏSVİRİ XARAKTERLİ ORONİMLƏRİNİN 

ETİMOLOGİYASI 
 

Məqalədə Babək rayonuna daxil olan təsviri xarakterli oronimlərdən bəhs olunur. Biz 

tədqiqata Qala içi dağını, Qırmızı torpaq, Qoşa təpə, Quyulu dağ, Başbaşı, Bəzəkli, Qarnıyarıq, 

Meydan təpə, Plov təpə, Altuntaxt, Şahtaxtı, Ağ qaya və s. kimi oronimləri cəlb etmişik. 

Toponimləri elmi cəhətdən öyrənmək üçün adətən müxtəlif mənbələrdən, yəni qədim və orta əsr 

abidələri, yazılı və şifahi ədəbiyyat nümunələri, aşıq ədəbiyyatı, qədim və müasir xəritələr, 

müxtəlif lüğətlər və ensiklopediyalar, tarixi sənədlər və arxivlər, qəzet və jurnallar, siyahıyaalma 

sənədləri, statistik məlumatlardan və s. istifadə olunur. Qeyd edək ki, təkcə Azərbaycan xalqının 

deyil, həmçinin ümumtürk dünyasının möhtəşəm və əzəmətli söz abidəsi olan “Kitabi-Dədə 

Qorqud”dastanında da adlarını sadaladığımız oronimlərdən bəzilərinə rast gəlinir. Təkcə bunun 

özü belə bu ərazilərin qədimliyindən turk etnoslarına mənsub olmasından xəbər verir. 

Açar sözlər: Babək rayonu, Altuntaxt, Şahtaxtı, oronim, təsviri xarakterli  
 

 Respublika ərazisinin relyefini müxtəlif quruluşlu zirvə, dağ, daş, dərə, 

təpə, eniş, yoxuş, gədik, aşırım, düzənlik, çökəklik, çuxur, yarğan, vadi, burun, 

meşə, çəmən, sahə, yaylaq, biçənək və s. təşkil edir ki, bunların da hər birinin öz 

adı və yaranma qanunauyğunluqları vardır. Bu kimi adlar işlənmə formalarına 

görə bir-birindən fərqlənən makrooronim və mikrooronim adlı iki qrupa bölünür. 

Makrooronimlər ərazidə geniş coğrafi arealda tanınan obyekt adlarını, mikro-

oronimlər isə dar coğrafi arealda tanınan obyekt adlarını bildirir. Mikrooro-

nimlər regional səciyyə daşıyır, konkret ərazilərdə yaşayan əhaliyə məlum olur, 

dilin özünəməxsus sözlərindən formalaşır. Bu adların leksik tərkibində hələ də 

bizə məlum olmayan sirli mənalar durur, hər ad bir tarix yaşadır, olub keçənləri 

daş kitabələrdə qoruyub saxlayır. 

 Babək rayonu  oronimləri leksik, semantik və qrammatik xüsusiyyətlərinin 

zənginliyinə, müxtəlif xalq, nəsil, qəbilə, tayfa, tirə, şəxs, quş, heyvan, bitki 

örtüyü, dağ, dərə və s. adları ilə bağlı yaranması ilə bərabər xarici görünüşünə 

görə də ad verilir ki onlar özləri də məna və qrammatik formalarına görə biri-

birindən seçilir. Məhz elə bu səbəbdən də bu ərazidə etnooronim, hidrooronim, 

zooronim, fitooronim, antropooronim kimi zəngin toponimlər sistemi ilə yanaşı 

təsviri xarakterli oronimlər də yaranmışdır. Təsviri xarakterli oronimlərə xarici 

görünüşünə görə adlar verilir. Bu qrupdan olan oronimlərə Qala içi dağını, 

Qırmızı torpaq, Qoşa təpə, Quyulu dağ, Başbaşı, Bəzəkli, Qarnıyarıq, Meydan 

təpə, Plov təpə, Ağ qaya və s. kimi oronimləri nümunə göstərmək olar. Bu 

məqaləmizdə də oronimlərdən bir neçəsini tədqiqata cəlb etmişik. 

Şahtaxtı yaşayış yeri. Naxçıvan ərazisinin toponimlər sistemini araşdıran 

Adil Bağırov “Naxçıvan oykonimləri” kitabında Şahtaxtı kəndinin həm xalq, 

həm də elmi etimologiyasını vermişdir. O, xalq etimologiyasında “Şahtaxtı”  
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sözünün “şahın taxtı”, “şahın oturduğu yer” mənasında işləndiyini, elmi  etimo-

logiyada isə “hündür, uca yer” anlamını verdiyini yazıb. A.Bağırov Q.Qeybulla-

yevin “Şahtaxtı” sözünün farsca “şah” və Azərbaycanca “taxt” sözlərinin birləş-

məsindən əmələ gəldiyini və mənasının da “dağ döşündə çıxıntı”, “dağ döşündə 

düzənlik” kimi işləndiyi fikrinə istinad etmiş və  yekunda özünün “hündür yerdə 

olan taxt, düzənlik”  variantı üzərində dayandığını qeyd etmişdir. O, fikrini belə 

əsaslandırıb ki, “Əlincəqala”nın zirvəsindəki düzənliyə də “Şahtaxtı” deyilir (3, 

s. 190). Hacı Qadir Qədirzadə də eynilə Babək rayonunun Cəhri kəndində 

“Şahtaxtı” adlı yerin olduğunu və Cəhridəki yerin daha çox Nadir şahın burada 

daş üzərinə çıxıb qoşununa müraciət etməsiylə bağlı rəvayətə əsaslanaraq 

yazmışdır. Lakin bu rəvayətlərin tarixiliklə əlaqəsi olmadığını söyləmiş və 

buranın yaxşı müdafiə siteminə malik olan İlk Orta əsrlərə aid yaşayış məskəni 

olduğunu bildirmişdir (6, s. 26-28). Əlbəttə ki, burada rəvayətlərə əsaslanmaq 

düzgün deyildir, çünki 1727-ci ilə aid Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftərində 

nəinki, Şahtaxtının, onun ətrafında olan İydəli, İşıqlar və digər yaşayış yerlərinin 

adı çəkilmir. Nadir şahla bağlı rəvayətlər bu illərə tasadüf etmir. Burada qayalar 

təbiət hadisələri zamanı taxt görüntüsündə qalmış və xalq da buranı şahtaxtı 

adlandırmışlar.  

Başbaşı. Babək rayonu ərazisində Arazboyu dözənlikdə sahə adıdır. Xalq 

arasında bu ərazi Bozbaşlı adı ilə də tanınır. 1908-ci ildən Culfa-Naxçıvan-

İrəvan-Bakı dəmiryol xətti buradan keçdiyi üçün əraziyə Bozbaşlı stansiyası adı 

verilmişdir. Uzun müddət duz mədəni ilə əlaqədar yükləmə işləri də bu stansiya-

da yerinə yetirilirdi. Tədqiqatçıların yazdığına görə Başbaşı toponimi “baş (yu-

xarı, yüksəklik) və başı (üstü)” komponentlərindən düzəlmişdir (4, s. 33). Araz 

çayı sahilindəki yüksəklik bu ərazidən Naxçıvan şəhərinə tərəf açılmağa başla-

yır. Tirənin ən hündür yeri yerli əhali arasında baş adlanır. Yaşayış məntəqəsi 

burada yerləşdiyi üçün Başbaşı (yüksəkliyin başı) adlandırılmışdır. Başbaşı və 

ətraf ərazilər tarixən qışlaq yeri olmuş, heyvandarlığın inkişafı üçün əlverişli 

şəriti olmuşdur. Ərazi Araz çayı boyunca uzanan boz və çılpaq təpələrdən ibarət-

dir. Məhz bu səbəbdən də əraziyə Bozbaşı (boz təpələri olan yer) deyilmişdir. 

Başbaşı Bozbaşlı adının fonetik variantıdır və mənası da bir-birinə bənzər 

təpələr deməkdir. 

Cabrıyal dağı. Dağ Babək rayonu ərazisində yerləşir. Adın cabrı hissəsi 

cab(gab) sözünə -lı4 sözdüzəldici şəkilçisinin sifahi danışıq dilində işlənən -rı4 

formasının artırılması yolu ilə yaranmışdır. “Cab” sözü “dağ zirvəsi”, “təpəsi”, 

“dağın ovuq hissəsi”, “dağ çıxıntılarının altı” mənasında işlənir (4, s. 38). Bu 

sözün Naxçıvan dialekt və şivələrində gablı variantı da mövcuddur. Cabrıyal 

dağı “çoxlu cabları (gabları) yəni çoxlu zirvəsi, təpəsi olan dağ” deməkdir. 

Dizəsinə. Babək rayonunda dağ adıdır. Dağa ərazidəki dərədə suyun az 

olması ilə əlaqədar ad verilmişdir. Dizə coğrafi adlarının əsasını təşkil edən dizə 

sözü qədim İran dillərində “divar, hasar”, “möhkəmləndirilmiş şəhər”, “qala 

divarı”, “qala”, “istehkam” mənalarında, bir sıra türk dilinə, o cümlədən 

Azərbaycan dilinə keçərək “kənd” mənasında işlənir (1, s. 236). Adın birinci 

komponenti olan dizə “kənd” mənasında, ikinci komponent olan zinə isə “suyu 

az olan” deməkdir. Beləliklə, adın ümumi mənasını “suyu az olan kənd dağı” 

kimi izah etmək olar. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Hac%C4%B1_Qadir_Q%C9%99dirzad%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99hri
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99hri
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Çalxan qala kəndi ilə Qarabağlar kəndi ərazisində konusvari formada olan 

Bəzəkli dağ mövcuddur. Bu ərazinin heyvandarlıq üçun əlverişli şərait var. 

Fikrimizcə, dağa süxurların tərkibinə və ərazinin bitki örtüyünə görə bu ad 

verilmişdir.Rayon ərazisində xarici görünüşünə görə adlandırılan oronimlərdən 

biri də Qoşa təpədir. İki qoşa təpə arasında yerləşən ərazidir.  

Quyulu dağ. Dağ Babək rayonunun Məzrə kəndi ərazisində yerləşir. 

Dağın üzərində eyniadlı qaya vardır. Qalanın yanında, meydançada iki ədəd 

quyu vardır. Quyuların ətrafında oyulmuş gözətçi məntəqələri mövcuddur. 

Üzərindəki quyulara görə dağı Quyuludağ adlandırmışlar. 

Təsviri xarakterli adlar sırasına daxil olan oronimlərdən biri də Qarnya-

rıqdır ki, oronimə görünüşünə, orta hissəsinin batıq, çala, yarıq şəklində olması-

na görə bu ad verilmişdir. Babək rayonun Nehrəm kəndi ərazisindədir. Eyni adlı 

yaşayış yeri Şahbuz rayonu ərazisində də mövcuddur. 

Babək rayon Cəhri kəndi ərazisində, Naxçıvan -Şahbuz avtomobil yolunun 

sol tərəfindəki təpə Meydan təpədir. Təpəyə relyef quruluşuna görə bu ad 

verilmişdir. Təpənin üzəri hamar, düzənlik sahədir. Sanki bir meydanı xatırladır. 

Bu səbəbdən də oronim təsviri xarakterlidir. 

Babək və Şahbuz rayonları sərhəddində Girdəsər silsiləsi yerləşir. Eyni 

adlı məntəqə adına 1590-ci il mənbəsində Dərəşahbuz nahiyəsinə aid Kərdəsər 

şəklində rast gəlinir (3, s. 217). Çox güman ki, Girdəsər sözünün fonetik 

variantıdır. Bu ad girdə (yumru) və sər (baş) sözlərinin birləşməsindən əmələ 

gəlmişdir. Adın mənası “yumru təpə”, “yumru təpədən ibarət dağ silsiləsi” kimi 

izah olunur. Ərazinin relyef quruluşuna görə fərqlənən bəzi oronimlərdə vardır 

ki, buna da Plov təpə misal ola bilər. Bu təpə boşqaba çəkilmiş plova bənzəyir 

və bunun üçün də adı belə qalmışdır. 

Ağ qaya dağı. Ağ qaya adında qayalar və dağlar mövcuddur. Bu dağlara, 

qayalara adlar onların süxurlarının rənginə, qayaların ucalığına və böyüklüyünə 

görə verilmişdir. Gərməçataq və Vayxır kəndləri ərazisindəki Ağdaş və Ağdağ 

oronimlərinə də süxurların bəyaz, ağ rəngdə olmasına görə bu ad verilmişdir. Ağ 

qaya dağı adını təsviri xarakterli oronim hesab etmək olar.  

Ağ qaya oroniminə Respublikamızın əksər bölgələrində həmçinin Naxçı-

van Muxtar Respublikası rayonlarında ( Babək rayonunun Cəhri kəndində, Şah-

buz rayonunun Aşağı Qışlaq, Biçənək, Keçili, Şərur rayonunun Axura, Ordubad 

rayonunun Biləv kəndlərində) rast gəlinir. S.Babayev Çalxandağ üzərində (Ba-

bək rayonu) yerləşən Ağ qayanın “Dədə Qorqud dastanı”nda adı çəkilən Ağ qa-

ya olduğunu hesab edərək yazır: “Əvvəla, bu Ağ qaya hələ eramızdan əvvəl II-I 

minilliklərdə məşhur olan, yəqin ki, Dədə Qorqud dövründə öz möhtəşəmliyini 

və məşhurluğunu itirməyən Çalxanqalada-Çalxandağın üzərində yerləşir. 

İkincisi, bu Ağ qaya “Kitabi-Dədə Qorqud” boyları ilə əlaqədar olan bir çox 

coğrafi obyektin qonşuluğunda, bir növ onların əhatəsində yerləşir” (2, s. 86).  

Tazıuçan dağı. Babək rayonu ərazisində dağ adıdır. Tədqiqatçılar bu adı 

ərazidə haçansa baş vermiş hadisə ilə əlaqələndirirlər. Fikrimizcə, bu adın tazı 

sözü ilə əlaqəsi yoxdur. Oronimin qədim türk dillərində işlənən “tau” sözü 

əsasında yarandığını güman edirik. “Tau” qədim türk dillərində “dağ” deməkdir 

(4). Beləliklə, adı “uçqun dağ” mənasında izah edə bilərik.  



 

 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2020 № 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

123 

Hörgü dağ silsiləsi. Cəhri kəndinin şimal-şərq hissəsində yerləşir. Təsviri 

xarakterli toponimlər sırasına daxildir. Çünki bu dağın zirvəsi sanki insan əli ilə 

iri qaya parçalarından istifadə edilərək hörülmüşdür. Əlbəttə ki, bu belə deyil, 

zaman keçdikcə təbiət hadisələri nəticəsində zirvədəki süxurlar aşınmaya məruz 

qalmış, yonulub, cilalanıb bu indiki vəziyyətini almışdır. Uzaqdan baxanda 

qədim qalaları xatırladır. 

Uzun təpə yaşayış yeri. Babək rayon Cəhri kəndinin Şimal Şərqində, 

İşıqlar yaşayış yerindən cənub-qərbdə yerləşən uzunsov təpənin üzərini və onun 

ətrafını əhatə edir. Yaşayış yerinin ərazisində dördkünc formalı bina qalıqları, 

çəhrayı və boz rəngdə bişirilmiş şirli və şirsiz saxsı məmulatına təsadüf olunur. 

Araşdırmalara əsaslanaraq yaşayış yerində həyatın antik dövrdən başlayaraq 

Orta əsrlərədək davam etdiyini demək olar (6, s. 26). Təsviri xarakterli 

toponimlər sırasına daxildir. Burada yaşayan xalq təpənin xarici görkəminə görə 

buranı Uzun təpə adlandırmışlar. 

Qırmızı və qızılı sifətlərinin köməyi ilə yaranan coğrafi adlar həm Azər-

baycanda həm də ümumtürk dünyasında geniş yayılmışdır. Cəhri kəndində yer-

ləşən Qızıldağ və Qırmızı təpə oronimlərindəki qızıl (qızılı) və qırmızı bir 

birinin sinonimi kimi işlənir. Buradakı süxurların rəngi ilə əlaqədardır. Sözün 

tərkibindəki qızıl sözü heç də əlvan metal anlamını vermir, çünki burada qızıl 

yataqları yoxdur. Dilimizdə qırmızı sözünün məna çaları daha genişdir. Bu 

sözün köməkliyi ilə yaranan oronimlər əsasən “böyük iri uca geniş” anlamların-

da işlənir. Rayonunun Çalxandağ ətrafındakı Qırmızıdaşgeniş bir ərazini əhatə 

edir ki, ad ərazinin torpaq süxurlarının rəngarəng, başdan başa qırmızı rəngdə 

olması ilə əlaqədardır. Eləcə də, Qırmızı torpaq adlı əraziyə Vayxır və Cəhri 

kəndlərindədir və  torpaq qatı və süxurların rəngi qırmızı olduğu üçün əraziyə 

belə ad verilmişdir.   

Sarı təpə. Təpənin adı buradakı süxurların rəngi ilə əlaqədardır. Bu təpə-

nin üzərində hazırda yaşayış evləri vardır. 

Şorəkət. Torpaqlarının şoran, yəni çox duzlu olduğuna görə də bu ərazi 

belə adlandırılmışdır. Bu ərazidə heç bir bitki örtüyü yoxdur. 

Altuntaxt. Altuntaxt adına  Babək və Ordubad rayonları ərazisində rast 

gəlinir. Bu ad qədim türk dillərinin toponimyasında da öz əksini tapır. Qədim 

mənbələrdən “Kitabi- Dədə Qorqud” dastanı, Mahmud Kaşğarinin “Divan” nı, 

“İbn-Mühənna” lüğətində Altuntaxt toponimi işlənmişdir. Bu mənbələrdə altun 

sözü “aşağı, alt, qızıl, para, kiymetlimaden” kimi mənalarda işlədilir. Adın altun 

hissəsi “qızıl”, “qırmızı xəzinə”, taxt hissəsi isə dağın üstündə olan düzənlik 

mənasını ifadə edir. Fikrimizcə, oronim “dağ üzərində keyfiyyətli, bol bitkisi 

olan yer, xəzinə” mənasını bildirir. 

Azərbaycan dilində qızıl, qırmızı mənasında işlənən altun sözü bir çox  

coğrafi obyekt adlarının yaranmasında iştirak edir. Bu sözün coğrafi arealı 

genişdir. N.Məmmədovun yazdığına görə Azərbaycan ərazisində altun sözünun 

sinonimi olan qırmız və qızıl komponentli oronim qeydə alnmışdır. “Altuntaxta 

“Qırmızı taxta”dır ki, bu da obyektin vulkan mənşəli olduğuna görə qırmızı 

süxurlardan ibarət olmasını göstərir (11, s. 162). Qərbi Azərbaycanın (indiki Er-

mənistan) Göyçə gölünnun qərb hissəsində Göyəm dağlıq sahədə Altuntaxtadlı 
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iki kənd, XIX əsrdə Zəngəzur qəzasında Altuntaxt dağı və Şuşa qəzasında 

Altuntaxt aşırımı adları qeydə alınmışdır (5, s. 121) .  

“Kitabi- Dədə Qorqud” dastanının “Salur Qazanın evinin yağmalanması 

boyu”nda yazılır: “Qazan bəkordısını, oğlanını- uşağını, xəzinəsini aldı, gerü 

döndi altun təxtində, yenə evin dikdi”( 10, s. 50)Altun sözü Mahmud Kaşğarinin 

“Divanında” da dəfələrlə işlədilmiş, həmin sözün altunda, altundan, tarım 

(böyük kadınlara verilən ungun), altuntaş( altun ödül koyaraq bahse girmek) 

variantları öz əksini tapmış, həm də “aşağı, alt, “qızıl, para” mənalarında 

açıqlanmışdır (8,  s. 185). 

İbn Mühənna da altun sözünü “kiymetlimaden, altun” mənasında 

işləndiyini yazır (7, s. 10). 

 Günorta qayası. Bu qaya Babək rayonunun Vayxır kəndində yerləşir. 

Yerli əhali arasında bu qayaya Saat daşı da deyirdilər. Eyniadlı qayadan 

Çalxanqala kəndində də mövcuddur. S.Babayev bu adı Günortac (Günorta daşı) 

kimi təqdim etmişdir. O qeyd edir ki, Günortac “Dədə Qorqud” kitabındakı 

“Basatın Təpəgözü öldürdüyü boyu”nun qəhrəmanı Basatın yurdu, yaşayış 

məskənidir. 
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РЕЗЮМЕ 

ДЖАМИЛА  МАГАРРАМОВА 

ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ОПИСАТЕЛЬНЫХ ОРОНИМОВ 

БАБЕКСКОГО РАЙОНА 

В статье рассказывается о оронимах описательного характера, используемых  в 

Бабекском районе. Мы привлекли к исследованию такие оронимы как имена гор Галаичи, 

Гырмызыторпаг (Красная земля), Гошатепе (Два холма), Гуюлу, Башбаши, Безекли, 

Гарныярыг, Пловтепе, Алтунтахт,Шахтахты, Акгая (Белая скала) и т. д.  Для научного 

изучения топонимов обычно используют различные источники, то есть памятники 

древности и средневековья, образцы письменной и устной литературы, ашугскую 

литературу, древние и современные карты, различные словари и энциклопедии, 

исторические документы и архивы, газеты и журналы, переписные документы, 

статистические данные и т. д. . Отметим, что в Дастане “Китаби-Деде Горгуд”, 

являющемся памятником величия не только азербайджанского народа, но и всего 
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тюркского мира, встречаются некоторые из оронимов, названия которых мы перечислили. 

Только это говорит о древности этих территорий и о ее принадлежности к тюркским 

этносам. 

Ключевые слова: Бабекский район, Алтунтахт, Шахтахт, ороним, описание 

 

SUMMARY 

JAMILA MAGARRAMOVA 

ETYMOLOGY OF SOME DESCRIPTIVE ORONYMS OF BABEK DISTRICT 

The article describes descriptive oronyms used in Babek district. We are attracted to the 

study of oronyms such as the names of the mountains Galici, Kirmizitoprak (Red earth), 

Goshatepe (Two hills), Goulu, Basbari, Besikli, Guarnieri, Plantae, Altuntas,shakhtakhti Acha 

(White rock), etc.  For the scientific study of toponyms, various sources are usually used, that is, 

ancient and medieval monuments, samples of written and oral literature, ashug literature, ancient 

and modern maps, various dictionaries and encyclopedias, historical documents and archives, 

Newspapers and magazines, census documents, statistical data, etc . Note that in the Dastan 

“Kitabi-Dede Gorgud”, which is a monument of greatness not only of the Azerbaijani people, but 

also of the entire Turkic world, there are some of the oronyms whose names we have listed. Only 

this indicates the antiquity of these territories and its belonging to the Turkic ethnic groups. 

Keywords: Babek district, Altuntas, Shahtakht, Oranim, description 
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AZƏRBAYCAN VƏ GÖYTÜRK DİLLƏRİNDƏ STRUKTURCA QİSMƏN FƏRQLİ, 

SEMANTİK CƏHƏTDƏN UYĞUN OLAN LEKSİK PARALELLƏR 
 

Göytürk və Azərbaycan dilinin leksik tərkibində paralel elementlərin geniş potensialı 

vardır. Paralel elementlərin bir qismi struktur və semantik cəhətdən tam eyniyyətə malik olsa da 

bəzilərində semantik oxşarlıq saxlanılmaqla cüzi fonetik fərqlərin baş verdiyi müşahidə olunur. 

Bunların arasındakı fonetik fərqlər sözlərin struktur deformasiyası olmayıb sonrakı mərhələlərdə 

nitq aktının təsiri ilə yaranan normalaşma perspektivlərindən ibarətdir. Göytürk və Azərbaycan 

dillərinin leksik potensialı arasındakı paralellik mühitinin genişliyi və əhatəliliyi iki başlıca 

səbəblə bağlıdır. Birincisi Göytürk və Azərbaycan etnosunun eyni mənşəyə aid olmasıdırsa, 

ikincisi azərbaycanlı etnosunun sosial, ictimai və mental təbiətinin Göytürk birliyi ilə daha yaxın 

olmasından irəli gəlir. Göytürk və Azərbaycan dili arasındakı leksik paralelliyin tədqiqi bir 

tərəfdən dil tarixi, etimologiya və dillərarası normalaşma məsələlərinin öyrənilməsi ilə, digər 

tərəfdən isə Göytürk birliyinə xas olan mentallığın ən yaxşı ənənələrinin gələcək nəsillərə 

ərməğan edilməsi baxımından maraqlı və əhəmiyyətlidir. 

Açar sözlər: informasiya intensivliyi, norma sabitliyi, struktur fərq, semantik uyğunluq, 

leksik potensial 
  

Göytürk və Azərbaycan dilinə məxsus potensialın araşdırılması və təhlili 

göstərir ki, bu dillərə məxsus leksik tərkibdə oxşarlıqların zəngin ənənələri 

vardır. Oxşarlıqlar birincisi ona görə mövcuddur ki, Göytürk dili hazırda infor-

masiya aktivliyinə malik olmasa da bu dil ilə Azərbaycan dili eyni genetik mən-

şəyə malikdir. İkincisi isə odur ki, Göytürk dilinin leksik potensialı öz dövründə 

aktiv və çevik olmuşdur. Həmin aktivlik və çeviklik müasir türk dillərində və o 

cümlədən Azərbaycan dilində öz ənənələrini saxlamaqdadır. Əsas fərq ondan 

ibarətdir ki, türk dillərinin diferensiallaşma mərhələsindən sonra bu dillərin 

müstəqil informasiya vasitəsi kimi formalaşması onların özünəməxsus nitq 

aktivliyi əsasındakı normalaşma prosesi ilə bağlı olmuşdur. Normalaşma prosesi 

hər bir müstəqil dilin daxili fonetik və tələffüz tələblərinə uyğun şəkildə baş 

verdiyindən həmin dillərin leksik potensialında ilkin dövrlərdən, o cümlədən, 

Göytürk dövründən fərqli əlamətlər meydana çıxmışdır. Fərqlərin yaranması bir 

tərəfdən dillərarası nitq aktlarındakı özünəməxsusluqla bağlı olmuşdursa digər 

tərəfdən onlarda Göytürk ənənələrinin saxlanmasına təminat verən münbit 

şəraitdən asılı olmuşdur. Bu münbit şərait Göytürk birliyi mərhələsindəki 

etnosların əsas informasiya mərkəzinə çevrilmiş Göytürk dil ənənələri 

çərçivəsindəki yaxınlıqların səviyyəsi ilə ölçülür. Hansı etik tərkib Göytürk dil 

ənənələri ilə sıx bağlı olmuşdursa o dildə müştərək və paralel elementlərinin 

daha çox saxlandığı müşahidə edilir. Aparılan təhlillərin müqayisə onu göstərir 

ki, həmin ənənələr Oğuz qrupu dillərində, o cümlədən, Azərbaycan dilində daha 

canlı şəkildə təcəssüm olunur. Təhlil olunan materiallardan əldə edilən ümumi 

nəticə odur ki, Göytürk və Azərbaycan dili  arasında paralel leksik vahidlər üzrə 

struktur fərqlənmələr çox deyil və olanlar da ciddi xarakter daşımır. Həmin fərq-

lər demək olar ki, öz xarakterinə görə hətta dialekt fərqlənmələri səviyyəsindən 
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də daha azdır. Bu da onu göstərir ki, müasir Azərbaycan dili ilə Göytürk 

mənbələrindəki leksik potensial arasında ciddi fərqlər mövcud deyildir, hərçənd 

bu dillərin arasında min beş yüz ildən də artıq bir zaman məsafəsi yaranmışdır. 

Göytürk və müasir Azərbaycan dilinə məxsus leksik paralellərdə müşahidə 

edilən əsas stuktur fərqləri aşağıdakı təsnifatda ümumiləşdirmək mümkündür: 

 a) Söz tərkibində samitlərə aid keçidlər 

B -v keçidi. Göytürk və müasir Azərbaycan dili sözləri arasında b-v keçidi 

bar (getmək) (Kül Tiqin abidəsi, Şərq tərəfi, 10, 29; Kül Tiqin abidəsi, Cənub 

tərəfi, 7,8,9,10) - var (getmək), eb (Kül Tiqin abidəsi, Şimal tərəfi, 1,8); ev; seb 

(Irk Bitik abidəsi, 5); sev; tabar (mal-Moyun Çur abidəsi, 29) (tavar); təbə (Irx 

Bitik abidəsi, 8, 70) -dəvə kimi sözlərdə müşahidə edilir. B-v keçidi Azərbaycan 

dili Şərq qrupu dialekt və şivələri ilə Qərb qrupu dialekt və şivələri arasındakı 

tələffüz fərqlərini xatırladır. Məsələn, Azərbaycan dilinin Şərq qrupu dialekt və 

şivələrində söz tərkibindəki b samiti bir qayda olaraq, Qərb qrupu dialekt və 

şivələrində v samiti ilə tələffüz edilir: baba-bava, qabaq-qavax, qabaq-qavax, 

xəbar-xavar, çibin-çivin (1, s. 35). 

Məmmədağa Şirəliyev yazır ki, “B səsinin v ilə əvəzlənməsi hadisəsi 

əsasən Qərb və Şimal dialekt və şivələrinə aid olub iki sait və ya sait ilə sonor 

səs arasında özünü göstərir: çovan (çoban), arava/harava (araba), xavar (xəbər), 

qurvan (qurban), çivan (çiban), şorva (şorba) və s.” (4,  s. 82). 

Samitlərin b-v keçidi müasir türk dillərində də müşahidə edilir: bar (qoza), 

var (türk) (get); ber-türkm; ver (Azərb.) (5, s. 139-140). 

Göytürk mənbələrindəki b-v keçidi də müasir türk dillərindəki və Azərbay-

can dialektləri arasındakı fərqlənmələrdən fərqlənmir: “Ol yirgərü barsar türk 

bodun öltəçisən”. (Kül Tiqin abidəsi, Cənub tərəfi, 8) (O yerə doğru getsən, türk 

xamı, öləsisən). 

D-y keçidi. Göytürk mənbələrində d-y keçidi üzrə işlənən adak (Kül Tiqin 

abidəsi, Şimal tərəfi, 7), -ayaq; adğır (Kül Tiqin abidəsi, Şimal tərəfi, 35, 36; 

Bilgə Xaqan abidəsi, Şimal tərəfi, 11; Irk Bitik abidəsi, 8, 86); -ayğır; adır 

(Yenisey abidələri, XXX 4, 16) - ayır; bedük Ongin abidəsi, ön tərəf, 6) - böyük; 

kod (malk), (Moyun Çor abidəsi, 14, 16, 31) -qoy(maq), Kudrun (Irk Bitik 

abidəsi, 24)-quyruq. 

Türkologiyada samitlərin d-y keçidi bir qayda olaraq Orxon-Yenisey 

abidələrinin dili kimi təsəvvür yaradan Göytürk mənbələri ilə müqayisə edilir və 

bu keçid ümumtürk hadisəsi kimi nəzərə alınır. Məsələn, Fərhad Zeynalov türk 

dillərinə aid səs keçidləri barədə bəhs edərkən həmin keçidi türk dillərinə 

məxsus variantlıq kimi qeydə almış və bununla əlaqədar adaq-ayaq, adğır-ayğır 

kimi nümunələri misal gətirir (7, s. 39). Fərhad Zeynalov, həmçinin d-y 

samitlərinin türk dilləri içərisində daha çox tuva və Karakas dillərinə xas 

olduğunu göstərərək həmin keçidi adak-ayak, adır-ayır, bedik-böyük, adık-ayı, 

kuduk-quyu kimi sözlərin müqayisəsi üzrə təsbit edir. Sözlərin tərkibindəki d-y 

keçidi, əsas etibarı ilə Sibir dillərində daha çox müşahidə edilir. Sibir dillərinə 

dair aşağıdakı kimi nümunələri buna misal göstərmək olar: daaş (yağış), daşa 

(yaşa), day (yay) (Altay); adqır (Tuva) (5, s. 392). 

D samiti müqabilində söz tərkibindəki y samitinin geniş işlənməsini ümum-

türk hadisəsi olmasını onunla təsbit etmək olar ki, türk dillərinin böyük əksəriy-
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yətində y samitinin fəallığı daha çox müşahidə edilir. Müqayisə üçün aşağıdakı 

nümunələri misal göstərmək olar: ayğır (türk), ayqır (türkm.), ayğır (qazax), ay-

qır (qırğız), ayqır (tatar), ayğır (başqırd), ăǔăr (çuvaş), ayır (Altay), adqır (tu-

va). Ayğır sözü Azərbaycan dilinin möhtəşəm yazılı nümunəsi olan “Kitabi-Də-

də Qorqud” dastanlarının dilində də eyni quruluşda işlənir: “Dirsə xan dişi əha-

linin sözü ilə Ulu toy elədi, hacət dilədi. Atdan ayğır, dəvədən buğra, qoyundan 

qoç qırdırdı” (2, s. 37). Göytürk dilində isə əsasən Sibir dillərində d variantı üzrə 

izi qalmış adğır forması işlədilir: “Binin oplayu təkdi, bir ərik ukun urtı, eki ərik 

uduşru sançdı. Ol təkdükdə Bayırkunıŋ an adğırığ uddıkın sıyu urtı”. (Kül Tiqin 

abidəsi, Şərq tərəfi, 36) (Minib hücum etdi, bir döyüşçünü oxla vurdu, iki 

döyüşçünü təqib edərək sançdı. O döyüşdə Bayırkunun ağ ayğırını budu sındı). 

Ümumtürk y samitinin müqabilində Sibir dilləri üçün d samitinin xarakter 

olması belə bir nəticəni təsbit etmir ki, Göytürk dilinin kökü məhz həmin dillərlə 

bağlıdır. Göytürk dilinə xas olan elementlərin hər hansı qohum dildə çoxluğu 

əslində o fikrin həqiqət kimi qəbul edilməsini sübuta yetirmir ki, Göytürk dilinin 

kökü məhz həmin dil və ya dil qrupu ilə bağlıdır. Göytürk dili vaxtı ilə bütün 

türk etnosunun ümuminformasiya dili olduğu üçün bütün müasir dillərdə də 

qədim ümumişlək dilinin elementlərinin mövcudluğu tamamilə təbii görünməli-

dir. O başqa məsələdir ki, dillərin bəzilərində, xüsusən Oğuz dillərində, həm-

çinin Azərbaycan dilində paralel elementlər daha artıq müşahidə edilir. Bunu isə 

təkcə dil yaxınlığı ilə yox, həm də etnik bağlılığın üstünlük təşkil etməsi ilə 

əlaqələndirmək daha ağlabatan sayıla bilər. Ümumtürk y elementinin Göytürkdə-

ki d variantının Azərbaycan dilindəki izinə gəlincə onu demək lazımdır ki, Azər-

baycan dili bu cəhətdən istisna deyildir. Belə ki, Göytürk dilindəki d variantının 

Azərbaycan dilindəki izlərini etimoloji yolla da təsbit etmək mümkündür. 

Məsələn, Azərbaycan dilindəki adaxlı, addım, adaq-çökək kimi sözlərdəki d 

samitində y samitinin fonomorfoloji izlərini aşkar etmək çətin deyildir. Belə ki, 

adaqlı sözündə ayaqla getmək, addım sözündə ayaqla yerimək, adaq-çökək 

ifadəsində ayaqla yeriməyə başlamaq kimi məna çalarlıqları ifadə olunur. 

Göytürk və Azərbaycan dili arasındakı leksik paralelliyin araşdırılması ilə 

göstərilənlərdən başqa fonetik fərqlərin də mövcudluğu aşkar edilmişdir. Bunlar 

əsas etibarı ilə aşağıdakılardan ibarətdir: S-ş: as (Tonyukuk abidəsi, 26); 

aş(maq); bes (Kuli Çur abidəsi, 17) -baş; is (Kül Tiqin abidəsi, Şərq tərəfi, 8, 9, 

30); isid (Yenisey abidələri, XXIV, 4); eşit; yetmis (Kül Tiqin abidəsi, Şərq 

tərəfi, 12; Yenisey abidələri, XLU,3; XLIX, 2), yetmiş; K-G; kerü (Küli Çur 

abidəsi, 16) geri; kəlür (Kül Tiqin abidəsi, Cənub tərəfi, 11, Kül Tiqin abidəsi, 

Şimal tərəfi, 1, 12); gətirmək; kir (Kül Tiqin abidəsi, Şimal tərəfi, 38; Bilgə 

Xaqan abidəsi, Şərq tərəfi, 38; Moyun Çur abidəsi, 11, 19, 32, 34); girmək; kit- 

Yenisey abidəsi, XV, 2) getmək; kök (Kül Tiqin abidəsi, Şərq tərəfi, 1, 3) göy; 

kör (Kül Tiqin abidəsi, Cənub tərəfi, 11, 12); t-d: bulıt (Irk Bitik abidəsi, 81) 

bulud; isid (Yenisey abidələri, XXIV, 4); yurt (Kül Tiqin abidəsi, Şimal tərəfi, 9; 

Tonyukuk abidəsi, 19) - yurd; l-t: olur (Kül Tiqin abidəsi, Cənub tərəfi, 1, 3, 4, 

8, 9; Kül Tiqin abidəsi, Şərq tərəfi, 1, 3, 5, 16, 17, 25, 26, 27); ş-ç: şaş (Moyun 

Çur abidəsi, 33) çaşmaq və s. 

b) Söz tərkibində saitlərə aid keçidlər 
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Göytürk və Azərbaycan dili leksik paralelləri daxilində sait səslərin də 

müəyyən keçid variantlarının mövcudluğu müşahidə edilir. Bunlar əsas etibarı 

ilə aşağıdakılardan ibarətdir: I-i: bıç (Bilgə Xaqan abidəsi, Cənub tərəfi, 12; 

biçmək yıl (Kül Tiqin abidəsi, Şərq tərəfi, 8, 36; il; Kül Tiqin abidəsi, Şimal 

tərəfi, 1, 4); yılan (Irk Bitik abidəsi, 12) ilan; tıl (Tonyukuk abidəsi, 32, 36) dil 

(əsir); ı-u kokı- (Bilgə Xaqan abidəsi, Cənub tərəfi, 11) qoxu; tokı (Kül Tiqin 

abidəsi, Cənub tərəfi, 12, 13) -toxunmaq; i-l: isid- (Yenisey abidələri, XXIV 14) 

-eşit; it- (Kül Tiqin abidəsi, Cənub tərəfi, 3; Kül Tiqin abidəsi, Şərq tərəfi, 1, 3, 

13, 16) -etmək; ı-a: bıç (Bilgə Xaqan abidəsi, Cənub tərəfi, 12) -biçmək; ığaç 

(Bilgə Xaqan abidəsi, Şərq tərəfi, 11; Tonyukuk abidəsi, 25); ö-ü: yörüş (Kül 

Tiqin abidəsi, Şərq tərəfi, 12, 35, 37, 38, 40) -yürüş; ü-i: kerü (Küli Çur abidəsi, 

16) -geri; kəlür (Kül Tiqin abidəsi, Cənub tərəfi, 11; Kül tiqin abidəsi, Şimal 

tərəfi, 1, 12) -gətirmək və s. 

c) Söz tərkibində səslərin ixtisarlaşaraq düşməsi hadisəsi 

Söz tərkibində fonetik elementlərin düşməsi də dialekt və şivələrə məxsus 

hadisələr kimi təsəvvür yaradır. Dialektlərə həsr olunmuş tədqiqat əsərlərində bu 

tipli hadisələr bir qayda olaraq dilin ümumi qəbul olunmuş fonetik və 

fonomorfoloji normaları əsasında işlənən sözlərlə müqayisədə təhlil olunur (1, s. 

27-28; 4, s. 98-104). Səsdüşümü hadisəsi adi və sadə dialekt hadisəsindən daha 

mürəkkəb dil-nitq hadisəsi kimi nəzərə alınmalıdır.  

Sözün tərkibindən hər hansı elementin düşməsi təsadüfi baş versə idi bu 

təsadüflərin özü qarşısıalınmaz bir axına çevrilərdi və böyük deformasiyaların 

baş verməsinə səbəb olardı. Odur ki, dil sistemində səsdüşümü hadisəsi əlbəttə, 

kütləvi baş vermir və həmin hadisənin özü müəyyən fonomorfoloji proseslərdən 

asılı olur. Digər tərəfdən, səsdüşümü təsadüfi olmadığı üçün səslərin düşməsinin 

özündə də bir normativliyin baş verməsi müvafiq qanunauyğunluqlarla tənzim 

olunur. Səsdüşümü, hadisəsi o zaman baş verir ki, sözün tərkibindəki fonetik 

element nitq aktında öz normativliyini itirir və onun fonosemantik funksiyası 

özündən sonrakı elementin üzərinə keçir. Bu prosesdə eyni zamanda nitqin 

daimi fəaliyyət göstərən asanlaşma prinsipinin rolu da istisna deyildir (6, s. 214-

222). Bu mənada Göytürk dili ilə müqayisədə müəyyən elementlərin ixtisarlaşıb 

düşməsi fonomorfoloji deformasiya olmayıb söz strukturunda təkmilləşmə və 

normalaşma faktları kimi nəzərə alınmalıdır. Göytürk və Azərbaycan dili 

sözlərinin qarşılıqlı müqayisəsi üzrə aşağıdakı nümunələri misal göstərmək olar: 

adığ (Irk Bitik abidəsi, 10) ayı; arığ (Tonyukuk abidəsi, 37) arı (təmiz); ingək 

(Tonyukuk abidəsi, 15, Ir Bitik abidəsi, 60) inək; yak (Moyun Çur abidəsi, 8) 

yaxın; yüz (Kül Tiqin abidəsi, Şərq tərəfi, 33); üz (sifət) sub (Kül Tiqin abidəsi, 

Şimal tərəfi) su; ko (Bilgə Xaqan abidəsi, Cənub tərəfi, 12) qoy; yultuz 

(Tonyukuk abidəsi, 6, 7, 9, 10) ulduz və s. 

Göytürk və Azərbaycan dilləri arasındakı leksik paralelliyə dair göstərilən 

nümunələrin cüzi fonetik fərqləri onların paralelliyinin pozulması yox, sözlərin 

fonomorfoloji təkamül variantlarının nümunəsidir. Bununla birlikdə, hətta iki dil 

arasında bu cür fərqləndirici elementlər də kəmiyyətcə çox deyildir. Buradan 

çıxan nəticə ondan ibarətdir ki, Göytürk dilinin leksikası öz zamanında 

mükəmməl normalaşmaya malik olmuşdur. Odur ki, on beş əsr ərzində hətta 

həmin dil istifadəsiz qalsa da belə onun sabitləşmiş qaydaları öz ənənələrini 
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sonrakı dövrlərdə müstəqil subyekt kimi formalaşmış dillərdə qorumağa və 

saxlamağa müvəffəq ola bilmişdir.  
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РЕЗЮМЕ 

АРЗУ ГУСЕЙНОВА 

ПО СТРУКТУРЕ НЕМНОГО ОТЛИЧИМЫЕ, НО СХОЖИЕ С СЕМАНТИЧЕСКОЙ 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ И 

 ГОЙТУРКСКОМ ЯЗЫКАХ 

Лексический состав азербайджанского и гойтуркского языков имеют большой 

потенциал для параллельных элементов. Хотя некоторые из параллельных элементов 

структурно и семантически идентичны, некоторые имеют небольшие фонетические 

различия, сохраняя при этом свое семантическое сходство. Фонетические различия между 

ними представляют собой структурные деформации слов, а на более поздних этапах-

перспективы нормализации, возникающие из-за влияния речевого акта. Масштабы 

параллельной среды лексического потенциала между Гойтуркским и Азербайджанским 

языком связны с двумя основными причинами. Во- первых если гойтуркский и 

азербайджанский этнос принадлежей к одной факелу, во-вторых социальная, социальная 

ментальная природа азербайджанской этнической принадлежности тесно связано с 

единством Гойтурка. Из учение лексических паралелей между гойтуркском и 

азербайджанским языками интересно и важно, с одной стороны, изучением истории 

языка, этимологии и межэтнической нормализации, а другой стороны-лучшими 

традициями гойтуркского наставничества. 

Kлючевые слова: информационный интенсивность, стабильность нормы, 

структурное различие, семантическое соответствие, лексический потенциал 
 

SUMMARY 

ARZU HUSEYNOVА 

THE LEXICAL COMPOSITION OF THE AZERBAIJANI AND GOYTURK 

LANGUAGES HAS GREAT POTENTIAL FOR PARALLEL ELEMENTS 

Although some of the parallel elements are structurally and semantically identical, some 

have small phonetic differences, while maintaining their semantic similarity. The phonetic 

differences between them are structural deformations of words, and at later stages, the prospects 

for normalization arising from the influence of a speech act. The scale of the parallel 

environment of lexical potential between the Goyturk and Azerbaijan languages is connected 

with two main reasons. Firstly, if the Goyturk and Azerbaijani ethnos belong to the same torch, 

and secondly, the social, social mental nature of the Azerbaijani ethnicity is closely connected 

with the unity of Goyturk. From the study of lexical parallels between Goyturk and Azerbaijani 

languages, it is interesting and important, on the one hand, to study the history of the language, 

etymology and interethnic normalization, and on the other hand, to the best traditions of Goyturk 

mentoring.  

Key words: information intensity, norm stability, structural difference, semantic 

correspondence, lexical potential 

 

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmişdir) 
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AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ ƏSLİ MONOSİLLABİK SİNONİMLƏR 

 

Əsli sinonimlər şəkilçilərin mövcud olmadığı ilkin monosillabik vahidlərdən ibarətdir. 

Əsli sinonimlərin formalaşması insan və ətraf mühit hadisələrinin qovşağında qavranılan 

yaxınlıqların iradəsinə yaranmış ehtiyaca görə törəmişdir. Yaxın əlaqələr insan idrakı ilə 

qavranılaraq təfəkkür süzgəcindən keçib söz emalına çevrilmişdir. Beləliklə, dildə yaxınmənalı 

sözlər yaranmışdır. Əsli omonimlərin formalaşdığı mərhələdə dillərarası kontaktlar mövcud 

olmadığı üçün onların tərkibinə heç bir kənar dil elementi də daxil olmamışdır. Bununla yanaşı 

əsli sinonimlər monosillabik mərhələnin məhsulu olduğu üçün onların arasında universallıqlar 

da müşahidə edilir. Əsli sinonimlər dilin sonrakı inkişafı mərhələsində çox böyük təkamül 

prosesi keçirmişdir. Təkamül prosesində sinonimlərin yeni leksik, morfoloji, sintaktik və 

frazeoloji derivatları formalaşmışdır. Monosillabik tərkib üzrə formalaşmış bütün əsli sinonimlər 

ilkin quruluşda özlərinin semantik müstəqilliyini saxlaya bilmir. Əsli sinonimlərin o qismi 

özlərinin müstəqilliyini saxlayır ki, onlar informasiya aktivliyinə malik olsunlar. İnformasiya 

aktivliyi məhdudlaşan sinonimlər isə öz müstəqilliyini qoruya bilməmişdir. Lakin belə sinonim 

tərkiblərinin mənaları onların derivativ variantlarında saxlanılır. 

Açar sözlər: əsli sinonimlər, monosillabizm, informasiya, derivasiya, universallıq 
 

Omonimlər kimi sinonimlər dilin leksik-semantik potensialının inkişafında 

çox mühüm rol oynamışdır. Ancaq omonimlərlə sinonimlər arasında söz 

modelləşməsinə görə fərqlər vardır. Omonimlər dilin söz modelinin məhdud 

olduğu dövrün məhsuludur, sinonimlər isə bunun əksinə, söz modellərinin 

artımı, çoxalması və zənginləşməsi mərhələsinin tələbləri üzrə formalaşmışdır. 

Görünür, dildə omonimlərin nə qədər zəngin ənənələri və növləri yaranmış olsa 

da belə dildə yeni söz modelinin yaranmasına da ciddi tələbat baş vermişdir. 

Omonimlər hər hansı müstəqil mənaları öz daxilində birləşdirdiyi kimi 

sinonimlər də dildəki yaxın məna incəliklərini ifadə etmək zərurəti əsasında 

meydana gəlmişdir.  

Sionimlərin meydana gəlməsi, yaranması və formalaşması birbaşa insanın 

mücərrəd təfəkkürünün inkişafı prosesi ilə bağlı olmuşdur. İnsan təfəkkürü 

inkişaf etdikcə əşya və hadisələr arasındakı yaxın əlaqələrin müvafiq söz tərkibi 

ilə ifadə olunması ehtiyacı baş vermişdir. Ümumiyyətlə, təbiət hadisələrində bir-

birinə oxşarlıqlar saysız-hesabsızdır. İnsan və ətraf mühit münasibətlərində də 

oxşarlıqlar saysız-hesabsızdır. Dilin informasiya borcu isə bu yaxınlıqları müva-

fiq söz modelləri ilə təmin etməkdən ibarətdir. İnsan və ətraf mühit münasibətlə-

ri arasındakı oxşarlıq əlaqələri hansı dildə daha çox ifadə vasitələrinin yaranma-

sını şərtləndirirsə o dildə daha çox sinonim sözlər formalaşır. Hansı dildə sino-

nimlərin kəmiyyəti artıqdırsa o dil güclü və ən nüfuzlu dil sayılır. Azərbaycan 

dilinin genetik tərkibində də mövcud yaxınlıqları ifadə elə bilən söz potensialı 

mövcud olmuşdur. Həmin söz modelləri sonrakı mərhələlərdə inkişaf edərək  
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yeni leksik, morfoloji, sintaktik və frazeoloji sinonim derivatlarının formalaşma-

sının təməlinə çevrilmişdir. Sinonimlərin formalaşdığı ilkin mərhələdə dilin 

özünün daxili potensialı aparıcı yer tutmuşdur. Çünki ilkin mərhələdə bir dilin 

qohum olmayan qeyri dillərlə təmasından da söhbət gedə bilməzdi. Bu mənada 

sinonimlər də omonimlər kimi ilkin mərhələdə dili öz içərisindən canlandırmağa 

başlamışdır. Bu da dilin daxili potensialının qat-qat gücləndirilməsinə təminat 

yaradan bir vasitə kimi baş vermişdir. Sinonimlərin ilkin struktur tərkibinə 

gəlincə onu demək lazımdır ki, ilkin mərhələ monosillablar üzərində qurulmuş, 

sonrakı mərhələlərdə digər derivatlar yaranmışdır. Monosillabik vahidlərin 

informasiya intensivliyi aktiv olan növləri sonrakı mərhələlərdə də öz sabitliyini 

saxlamış, informasiya intensivliyi məhdudlaşan variantlarda isə müstəqillik 

derivativ variantların üzərinə keçmişdir. 

Sinonimlərin yaranmasına və funksionallaşmasına həsr edilən tədqiqat 

əsərlərində onların formalaşmasının müxtəlif üsulları göstərilir. Sinonimlərin 

formalaşmasına dair rus dilçiliyindəki tədqiqatlarda həmin söz qruplarının baş 

verməsinin müxtəlif üsulları göstərilir. Məsələn, sinonimlərin formalaşmasında 

dialektlərin çarpazlaşması və qovuşması, dialekt və şivələrdə işlənən sinonim-

lərin ümumişlək söz yerinə keçməsi, beləliklə sinonimlərin sıra, tandem və 

taksonomik tərkib yaratması, həmçinin, onların insan həyatı ilə, istehsalla, 

məşiətlə, sosial təbəqələşmə ilə də bağlı olduğu göstərilir (13). Bundan başqa 

sinonimlərin yaranmasının digər yollarının da mövcudluğu qeyd olunur. Bunları 

müxtəsər şəkildə aşağıdakı kimi göstərmək olar: a) bir sözün leksik mənasının 

parçalanması; b) bir sözün mənasının ayrılaraq bir-biri ilə əlaqəsinin itirilməsi və 

omonimlərin yaranması, daha sonra isə onların sinonim cərgəsinə çevrilməsi; 

c)başqa dillərdən yaxın mənalı sözlərin alınması; d) sinonimlərin yeni derivativ 

variantlarının formalaşması (14). Sinonimlərə dair başqa bir məlumatda onların 

formalaşmasının qayda və üsulları göstərilir. Bu qayda və üsullar da əslində 

prinsipcə əvvəl deyilənlərdən fərqlənmir və ənənəvi xarakter daşıyır. Burada 

göstərilənləri aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar: a) insan və ətraf mühit 

münasibətlərinin söz emalına çevrilməsi; b) insanı əhatə edən hadisələrdəki 

oxşarlıqların müvafiq sinonim sözlərlə ifadəsi; c) sinonimlərin formalaşmasında 

danışıq dili, o cümlədən dialekt sözlərindən istifadə edilməsi; d) şifahi dildə 

emosionallıq bildirən sözlərin işlədilməsi; e) alınmaların və professional 

leksikanın sinonim tərkibinə daxil olması (16). L.P.Krısin sinonimlərin yaranma-

sının başlıca üsullarını aşağıdakı kimi şərh edir: a) bir leksik mənanın iki qismə 

ayrılması; b) bir sözün ayrı-ayrı mənalarının itməsi ilə omonimliyin yaranması 

və onların sinonimliyə çevrilməsi; c) başqa dillərdən sözalma yolu ilə sinonim 

cərgənin zənginləşməsi; ç) sinonim cərgənin inkişafında və genişlənməsində 

morfoloji, sintaktik və frazeoloji derivasiyanın rolu (8, s. 78-79). L.P.Krısinin 

göstərdiyi üsullar dilçilik ədəbiyyatında verilən ümumi prinsiplər hüdudundan 

kənara çıxmır. Bütün izah və şərhlər mövcud sinonimlərin təsviri çərçivəsində 

qeyd olunur və demək olar ki, sinxron səciyyə daşıyır. Halbuki, sinonimlərin 

yaranmasını və formalaşmasını sinxronlaşdırma ilə məhdudlaşdırmaq olmaz. 

Sinxronlaşma sinonimləşmənin keçirdiyi sonrakı təkamül mərhələlərinə məxsus 

hadisədir. Sinonimləşmə dillərin genetik əlamətlərini özündə təcəssüm etdirir və 

formalaşma etibarı ilə daha qədim dövrlərin məhsulu hesab edilir. 
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Anna Viktorovna Bıkovanın namizədlik dissertasiyasında deyildiyi kimi 

sinonimlərin baş verməsi diaxronik hadisədir və onların hər hansı dildə 

formalaşması yolları birhecalı kök sözlər hüdudunda baş vermişdir. Bununla 

yanaşı, burada sinonimlərin təkamül yollarından biri kimi derivativ fomraların 

yaranmasında sinonim cərgənin zənginləşməsində alınmaların rolu da nəzərdə 

tutulur (1). Sinonimlərdə problem yaradan məsələlər təkcə onların yaranması ilə 

bağlı deyildir. Onların yaxın və oxşar mənalar bildirməsi barədəki mülahizələrdə 

də fikir müxtəliflikləri vardır. Məsələn, Q.P.Qolovanova yazır ki, dilçilərin bir 

çoxu, məsələn, A.N.Qvozdev, B.N.Qolovin, N.F.Şumilov, A.A.Braqina hesab 

edir ki, sinonimlərin funksiyası onların yaxın mənalı olmasından ibarətdir. Bu 

tədqiqatçılar oxşar mənalı sözlərin sinonim kimi qəbul olunmasını qəbul 

etmirlər. Onların nəzərində oxşar və eyni mənalı sözlər dubletlərdən ibarətdir və 

belə sözlərin sinonim kimi qəbul edilməsində heç bir təsdiqedici  əsas yoxdur (2, 

s. 3; 9, s. 112; 10, s. 88-96; 11, s. 45-230). Sinonimlərin müəyyənləşdirilməsində 

eynilik və oxşarlığın təyin edilməsi də düşünüldüyü kimi sadə məsələ deyildir. 

Məsələn, Azərbaycan dilində nüfuz- şöhrət-prestij-avtoritet-reputasiya; dilçilik-

linqvistika, çoxmənalılıq-polisemiya, aqlütinasiya-iltisaqi, populyar-kütləvi, ad-

ministrativ-inzibati, praktik-təcrübi və bunun kimi onlarla söz mətndə sinonim 

variant səviyyəsində işlədilir. Rus dilində də belə nümunələr çoxdur. Ona görə 

də dilçilərin digər bir qrupu oxşar və eyni sözləri də sinonim cərgəni zəngin-

ləşdirən elementlər kimi qəbul edirlər. Bu fikrin tərəfdarları Q.P.Qolovanova, 

A.D.Qriqoryevadır (10, s. 88-96). Bu mütəxəssislərin irəli sürdüyü fikir müvafiq 

dil faktları ilə təsbit olunsa da onun mənbəyi T.Q.Vinokurun, V.A.Zveginsevin, 

N.M.Şanskinin, L.V.Yevgenyevanın mülahizələrinə əsaslanır (15). 

Rus dilçiliyinə dair tədqiqatlarda monosillabik sinonimlər xatırlansa da 

onların struktur-semantik və təkamül problemləri demək olar ki, genealoji və 

universal xarakteri tədqiqat obyekti kimi nəzərə alınmır. 

Azərbaycan dilçiliyində də sinonimlər barədə bir çox dəyərli fikir və 

mülahizələr irəli sürülmüş ancaq onların əsli xarakteri, genetik taksonomiyası və 

universallığı məsələləri ciddi tədqiqat sahəsinə çevrilməmişdir. Hələ 

Ə.Dəmirçizadə 1962-ci ildə çap etdirdiyi “Azərbaycan dilinin üslubiyyatı” kita-

bında yazırdı ki, “…indiyə qədər sinonimlər haqqında yazılmış əsərlərdə sino-

nimlərin müəyyənləşdirilməsi üçün göstərilən meyarlar dəqiq və bitkin olmamış 

və hətta bəzən bir çox hallarda müxtəlif olmuşdur” (4, s. 120). Ə.Dəmirçizadə-

nin sinonimlər barədəki diqqəti cəlb edən fikri budur ki, o sionimlərin birdən-

birə törəmədiyini göstərir. Eyni zamanda Ə.Dəmirçizadə hesab edir ki, 

sionimlərin təməli qədimdir və onlar üslubi ehtiyaclarla əlaqədar formalaşmışdır. 

Dilin qədim dövrlərində törəmiş sinonimlərin tərkibinə isə alınmalar daxil 

olmamışdır (4, s. 120-121). Ə.Dəmirçizadənin xatirəsinə böyük ehtiarmla həmin 

fikrə bir də əlavə etmək olar ki, sinonimlərin üslubi ehtiyaclarla əlaqədar 

yaranmasını söyləmək həmin söz qruplarının formalaşması məsələsini bir qədər 

sadələşdirməkdir. Əslində sinonimlərin üslubi məqamda işlənməsi onların funk-

siyasının zahiri tərəfidir. Sinonimlərin özü isə əşya və hadisə çoxluqları arasın-

dakı əlaqələrin insan idrakı ilə qavranılıb təfəkkürdə imitasiya edilərək söz ema-

lına çevrilməsi yolu ilə formalaşmışdır. Sinonimlərin funksiyası yaxın mənaları 

eyni sözlərlə təkrar edilməsinə xidmət edir. Azərbaycan dilinin leksik üslubiy-
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yatına dair xüsusi tədqiqatın müəllifi olan Türkan Əfəndiyeva da sinonimlərin 

zahiri tərəflərini ətraflı şərh edir. Bununla belə bu əsərdə də əsli sinonimlər də 

onların formalaşmasının genetik təməli demək olar ki, diqqətdən kənarda qalır. 

Sinonimlər  barədə Türkan Əfəndiyevanın qəti fikri budur ki, “Sinonim sözlər 

ümumi məna bildirsə də eyni anlayışın müxtəlif tərəflərini adlandırır, onu 

müxtəlif məfhumlarla bağlayır” (5, s. 41).  

Səlim Cəfərovun müasir Azərbaycan dilinin leksikasına həsr olunmuş 

kitabında sinonimlərin funksional problemləri araşdırılmış olsa da onların gene-

tik təbiəti təhlildən kənarda qalır (3, s. 29-37). “Azərbaycan dilinin sinonimlər 

lüğətinin tərtibçisi Nəriman Seyidəliyev sinonimlərin leksikologiyada, üslubiy-

yatda və semasilogiyada dilin məna zənginliklərinin əks etdiricisi olduğunu 

göstərir” (12, s. 5). Həsrət Həsənov sinonimlərin assosiativ əlaqə nəticəsində 

yarandığını göstərir. Bu əlaqənin nəticəsi kimi də təfəkkürdə əşya və hadisələrin 

yeni cəhətləri, əlamətləri əmələ gəlir (6, s. 64). Buludxan Xəlilov sinonimlərin 

formalaşmasında Azərbaycan dili mənbələrinin xüsusi rol oynadığını göstərir. 

Bu o deməkdir ki, müəllif sinonimlərin Azərbaycan dilində geniş formalaşma və 

təkamül prosesi keçirməsini təqdir edir (7, s. 177-187). Mübariz Yusifovun 

“Linqvistik tipologiya” kitabında monosillabik quruluşlu ilkin, əsli sinonimlərin 

tərkibi və onların genetik təbiəti barədə ətraflı bəhs edilir, həmin tipli sinonimlər 

müvafiq taksonomik qruplar üzrə təsnif edilir (17, s.  98). 

Bütün deyilənlərdən genetik sinonimlər barədə belə nəticəyə gəlmək olar 

ki, genetik sinonimlər monosillabik quruluşuna görə şəkilçisizlik mərhələsinin 

məhsulu olmuşdur. Bu mənada bütün monosillabik sinonimlər əsli sinonimlər 

kimi xarakterizə edilə bilər. Onları özlərinin məna qrupları və taksonomik 

xarakterinə görə aşağıdakı təsnifatda ümumiləşdirmək mümkündür. 

 1.1.Kəsmək, qurmaq anlayışı ilə bağlı olanlar 

Bu qrupa daxil olan sinonimlərin bir qismi müstəqil mənaya malik olsa da 

digər qisminin mənası ancaq özünün derivativ variantında məlum olur. Müstəqil 

mənaya malik olmaq o demək deyildir ki, onlar sonra formalaşmış, müstəqil 

mənasından ayrılanlar daha əvvəllər yaranmışdır. Əslində mənaların saxlanması 

və ya unudulması zamana görə yox, intensivliyə görədir. Hansı  sözdə 

informasiya intensivliyi aktivdirsə o sözdə məna müstəqilliyi saxlanılır. Aktivlik 

zəiflədikdə isə məna da unudulmağa üz qoyur. Bu mənada kəsmək və qırmaqla 

bağlı formalaşmış aşağıdakı monosillabik sinonimlərdə müstəqillik müşahidə 

edilir: kəs, böl, biç, dəl, deş, eş, yar, cır, qır, yon və s. Bu sözlərin özləri 

müstəqil olduğu kimi derivativ təkamül prosesində də onlara sözdüzəldici 

şəkilçilər sərbəst qoşulmuşdur: kəs-kəsik, böl-bölmə, biç-biçin, dəl-dəlik, deş-

deşik, eş-eşələnmək, yar-yarıq, cır-cırıq, qır-qırıq, yon-yonqar. 

Müstəqilliyini saxlaya bilməyən monosillabik sinonimlərə dair isə 

aşağıdakı nümunələri misal göstərmək olar: kər-, or-, bıç-, qıy-, qay-, dil-, al-, 

ül-, doğ-, bal-, çər-, çir-, par-, qıl-, xır-, xın-, xış- və s. Bu sözlərin mənası 

aşağıdakı kimi müvafiq derivatlarda müşahidə edilir: kər-kərki (yonucu alət), or-

oraq, bıç-bıçqı, qıy-qıyıq (əyri, çəpəki), qay-qayçı, dil-dilik, al-almaz, ül-ülgüz, 

doğ-doğra, bal-balta, çər-çərt, çir-çirt, par-parala, qıl-qılınc, xır-xırdala, xın-

xıncım, xış-xışdamaq. 

1.2. Yanmaq, istilik anlayışı ilə bağlı olanlar 
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Bu qrupa daxil olan və məna müstəqilliyini saxlayan sinonimlərə dair 

aşağıdakıları nümunə göstərmək olar: yan, köz, qız. 

Bu sözlərə də sözdüzəldici şəkilçilər müstəqil şəkildə qoşula bilir: yan-

yanıq, köz-közərti, qız-qızdırma. 

Bu qrupa daxil olan və məna müstəqilliyini saxlamayan monosillablara 

dair aşağıdakıları nümunə göstərmək olar: al-, yax-, tut-, lov-, lop-, göy-, köv-, 

qal-, qov. 

Belə monosillabik sinonimlərin mənası aşağıdakı derivatlarda müəyyən 

edilir: al-alışmaq, tut-tutuşmaq (tüstü ilə yanmaq), lov-alov, lop-lopa, göy- 

(göynəyib yanmaq), köv-kövrəlmək (kövrəlib yanmaq), qal-qalanmaq, (od 

qalamaq), qov-qovrulmaq (qovrulub yanmaq). 

Monosillabik omonimlər kimi monosillabik sinonimlərdə də universallıq 

mövcuddur. Məsələn, Azərbaycan dilindəki kəs kökünün кос- adekvatı ilə rus 

dilində коса (dəryaz, kərənti), косарь (dəhrə), закосить (biçmək), прокос 

(biçilmiş), ərəb dilində qəs- adekvatı ilə qəsim (bölən), qəssam (bölən), qas- 

adekvatı ilə qasil (iti, kəskin), ingilis dilində gus- adekvatı ilə cuspidal 

(itilənmiş) derivatları formalaşmışdır. 

Yanmaq mənalı qal- kökünün rus dilindəki кал- variantı ilə каление 

(közərtmə), калить (qızartmaq), накал (közərtmə), latın dilində kolori (isti, 

istilik), ingilis dilindç caloar (yanma peçi), caloricity (istilikverici qurğu), ərəb 

dilində qal (metalı qızdırıb əritmə) kimi universal variantlar formalaşmışdır. 

Sinonimlərə dair tədqiqatların şəbəkəsi genişləndikcə onların derivatlarının 

paradiqmatikasına dair bir çox maraqlı məsələlərin çıxarılacağı barədə nikbin 

proqnozlar söyləmək mümkün olacaqdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ГЮЛЬНАРА НАСИБОВА 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ОДНОСЛОЖНЫЕ СИНОНИМЫ В 

 АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Оригинальные синонимы состоят из оригинальных односложных единиц, у 

которых нет приставок и суффиксов. Происхождение оригинальных синонимов связано с 

необходимостью применения со стороны людей по отношению к природным явлениям, 

которая воспринимается на пересечении событий человека и окружающей среды. Близкие 

отношения стали текстовым процессором, с восприятием человеческого восприятия, 

чтобы пройти через фильтр мысли. Следовательно, слова формируются в языке. 

Поскольку первоначальные омонимы не существовали на стадии формирования, в 

структуру не были включены элементы иностранного языка.  Оригинальные синонимы 

претерпели большой эволюционный процесс на этапе дальнейшего развития языка. В 

процессе развития были сформированы новые лексические, морфологические, 

синтаксические и фразеологические производные синонимов. Не все оригинальные 

синонимы, образованные односложными словами, могут сохранять свою семантическую 

независимость в исходной структуре. Эта часть оригинальных синонимов сохраняет свою 

независимость, чтобы их можно было информировать. Синонимы с ограниченной 

информационной активностью не смогли сохранить свою независимость. Однако 

значения таких синонимов сохраняются в их производных вариантах. 

Kлючевые слова: исконные синонимы, моносиллабизм, информация, деривация, 

универсальность 

 

SUMMARY 

GULNARA NASIBOVA 

ORIGINAL MONOSYLLABIC SYNONYMS IN THE AZERBAIJANI LANGUAGE 

Original synonyms consist of original monosyllabic units that do not have prefixes or 

suffixes. The origin of the original synonyms is associated with the need for people to apply to 

natural phenomena, which is perceived at the intersection of human events and the environment. 

Close relationships have become a word processor, with the perception of human perception to 

go through the filter of thought. Consequently, words are formed in the language. Since the 

original homonyms did not exist at the formation stage, elements of a foreign language were not 

included in the structure. The original synonyms underwent a great evolutionary process at the 

stage of further development of the language. In the process of development, new lexical, 

morphological, syntactic and phraseological derivatives of synonyms were formed. Not all 

original synonyms formed by monosyllables can retain their semantic independence in the 

original structure. This part of the original synonyms retains its independence so that they can be 

informed. Synonyms with limited information activity could not maintain their independence. 

However, the meanings of such synonyms are preserved in their derivative versions. 

Key words: primordial synonyms, monosillabism, information, derivation, universality 
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DİLÖNÜ SAİTLƏRİN SÖZLƏRDƏ İSTİFADƏ QAYDALARI 
 

Məqalədə göstərilir ki, söz tərkibində dilönü saitlərin işlənmə norması onların aktivliyinə 

görə fərqlənir. Dilönü saitlər içərisində e saiti dilortası meyilli olduğu üçün sözün ikinci 

hecasında ümumdil norması ola bilmir. Açıq dodaq ö saiti də aktiv olmadığı üçün ikinci hecada 

ümumdil norması yaratmır. Lakin açıq damaq ə, qapalı damaq i və qapalı damaq ü saitləri 

ümumdil norması yaradır. Saitlərin ikinci hecadakı lokal normaları ümumtürk dilinin qədim 

elementlərinin izləri kimi qalsa da danışıq dilinin təsiri altında azalmağa meyillidir. Sait səslərin 

söz tərkibindəki ardıcıllığının öyrənilməsi ümumdil normalarının sabitləşdirilməsi işinə xidmət 

edir.  

Açar sözlər: qayda, saitlər, sıralanma, ardıcıllıq, norma, informasiya 
  

Dilönü saitlərin içərisində açıq damaq e və açıq dodaq ö saitlərindən fərqli 

olaraq qapalı damaq i və qapalı dodaq ü saiti intensiv işlənir. Yazılı dildə sait 

səslərin sıra normasında icbari qayda tətbiq olunduğu halda danışıq dilini 

yazıdakı kimi icbri qaydaya əsaslanan normalarla tənzim etmək olmur. Ancaq 

nəzərə aldıqda ki, ümumi danışıq dili normalarının yazılı dilə yaxınlaşdırmaq 

meyli əsasında şifahi dil normalarını nizamlamaq mümkün olur, bu zaman şifahi 

dilin özünün əsas prinsiplərini və tələblərini müəyyənləşdirmək ehtiyacı yaranır. 

Şifahi dil məsələsi, xüsusilə, Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təsbit 

olunması və rəsmiyyətdə işlədilməsi şəraitində reallıq qazanır. Dövlət dili 

beynəlxalq aləmdə işlənə bilən rəsmi informasiya vasitəsidir (6, s. 9-12). 

Söz tərkibində dilönü saitlərin özünəməxsus sırası və işlənmə norması 

vardır. Dilarxası saitlərdə olduğu kimi, dilönü saitlərdə də damaq saitlərinin 

aktivliyi dodaq saitlərindən intensivdir. Bu ondan irəli gəlir ki, sözün ikinci 

hecasında, xüsusən açıq dodaq saiti intensiv işlənmə norması qazana 

bilməmişdir. Bundan əlavə dilönü saitlərin içərisində e saiti dilortası meyilli 

olduğu üçün ikinci hecada intensiv deyildir (7, s. 84-93). 

Doğrudur, sait səslərin ardıcıllığı dilçilik ədəbiyyatında ahəng qanunu kimi 

təqdim edilir (1, s. 81-83; 3, s. 127-132; 4, s. 23; 5, s. 32-43), ancaq fakt budur 

ki, söz tərkibində bütün sait səslər bir-birini eyni qaydada izləyə bilmir. Ancaq  

söz tərkibindəki sıralanma ardıcıllığı aqlütinativ quruluşlu türk dillərinə, o 

cümlədən, Azərbaycan dilinə məxsusdur. Çünki bu dillərdə söz tərkibi sabit 

qaldığından şəkilçi tərkibindəki saitlər kökdəki saitə uyğun olaraq sıralanır. 

Bununla belə saitlərin söz tərkibindəki sırası öz aktivliyinə görə bir-birindən 

fərqlənir. Fərqlənmə dilarxası saitlərin sırasında olduğu kimi dilönü saitlərin 

sıralanma normasında da müşahidə edilir. 

Dilönü saitlərin söz tərkibindəki sıralanma normasına aid xüsusiyyətlər 

aşağıdakı kimidir: 

a) E saitinin sıralanma norması 
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 E saiti sözün ilk hecasında həm başlanğıc fonem kimi, həm də kökdaxili 

element kimi şəkildə işlənir: el, et, eş, eh, en; heç, hey, tez, deş, yen, yet, yer, 

keç, gec və s. 

E saiti sözün birinci hecasında işlənməsinə baxmayaraq ikinci hecada 

norma yaratmaq imkanına malik deyildir. Çünki e saiti özünün tələffüz 

keyfiyyətinə görə ikinci hecada nitqin asanlaşdırıcılıq tələblərinə cavab verə 

bilmir. E saiti yazılı ümumdil normasına görə ikinci hecada işlənməsə də bəzi 

areal nitq çərçivəsində ikinci hecada da işlənə bilir. Məsələn, Bakı dialektində 

alacek, almek, bilmek, gedeceg, çeynemeg, kömeg, dinmez, tekbetek, neseydi; 

Qazax, Gədəbəy şivələrində geder, verer, işdem, deyer sözlərində olduğu kimi 

(2, s. 25; 8, s. 56). 

Dialekt və şivələrdə e sitinin ikinci hecada işlənməsi regional xarakter 

daşıdığı üçün yalnız işləndiyi əhatədə özünə norma yarada bilir. Ümumdil 

normasına isə daxil olmaqdan uzaqdır. Əslində isə bu cür xırda regional tələffüz 

normaları yazılı dilin ümumişlək xarakterinə və danışıq dilinin ümumnitq 

keyfiyyətinə görə sıradan çıxmağa məhkumdur. Çünki dildə lokal fərqlərin 

azalması bir tərəfdən ümumnitq normalarının sabitləşməsinə şərait yaradır, digər 

tərəfdən informasiyaların sərbəst ötürülməsinə səbəb olur. 

E saiti yazılı dildə ikinci heca üçün norma əhəmiyyəti qazana bilməsə də 

danışıq dilində hətta, bəzi məqamlarda ümumnitq xarakteri də kəsb etməyə 

meyillidir. Bu xüsusiyyət, daha çox felin şərt və arzu formasının idi, imiş hissə-

cikləri ilə işləməsi məqamında müşahidə edilir: alsaydım, baxsaydım, alsaymış, 

baxsaymış; alaydım, baxaydım, alsaymış, baxsaymış (yazılı norma), alseydim, 

baxseydim, alseymiş, baxseymiş (danışıq dili norması). 

İkinci hecada e saitinin işlənməsinə dair bu norma əksər nitq areallarında 

ümumişlək xarakter qazanmış olsa da bəzi nitq areallarında, xüsusən, Naxçıvan, 

Ordubad və Cənub şivələrində yazılı dildə olduğu kimi ikinci hecada əvvəlki 

hecada işlənmiş saitin tələbinə uyğun şəkildə sıralanır: azaydım, duraydım, 

dursaydım, alsaydım, saxsaydım, saxlasaydım və s. (8, s. 252, 261). 

İkinci hecada e saitinin işlənməsi danışıq dili normasına çevrilməsinə 

baxmayaraq danışıq dili normasının yazılı dilə yaxınlaşdırılaraq ümumi şifahi dil 

norması yaratmaq prinsipinə görə ikinci hecadakı e tələffüzünün ilk hecadakı 

saitin tələffüzünə uyğunlaşdırmaq norma stabilləşdirilməsi baxımından 

təqdirəlayiq hesab etmək olar.  

E saitindən sonra sözün ikinci hecasında i saiti ümumişlək norma 

xarakterinə malikdir: gedir, deyir, çevir, çevrilir, yeyir, geyinir, eşidir, enir və s. 

E saitinin ikinci hecada i saitinin izləməsi də ümumdil səciyyəli normadır. 

Yalnız bəzi lokal nitq şəraitində e saitindən sonra i işlədiləcəyi məqamda e 

saitinin işlənməsinə rast gəlmək olur: geder, deyer, çevirer, yeyer, geyiner, 

eşider, ener. 

E saitindən sonra dilönü açıq ö və qapalı ü saiti işlənmir. Çünki həmin 

saitlər sözün ikinci hecasında e saitindən sonra nitq asanlığı tələbini ödəyə 

bilmirlər. 

 b) Ə saitinin sıralanma norması 
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Ə saiti dilönü saitləri silsiləsində özünün aktivliyinə görə ən intensiv 

səsdir. Ə saiti sözün həm başlanğıc və həm də ilk hecasının tərkibində işlənir: ək, 

əy, ət, əs, əz, əl, ər, əm; tək, çək, lək və s. 

Ə saiti sözün ikinci hecasında tələffüz asanlığı prinsipinə görə sıralanma 

norması yaradır: əylə, əylənən, əyləşən, ətək, ətəkləmək, əsməcə, əsəyən, ələk, 

ələkləmək, ərən, ərənlər, əmək, əməkdən, təklənmək, tərpənmək, tələsmək, 

çəkənlər, ləkələmək və s. 

Ə saitinin söz tərkibindəki sıra norması ümumdil xarakteri qazanmışdır. 

Bu  mənada ki, ə- ə sırası həm yazılı, həm şifahi, həm danışıq və həm də nitq 

arealları üçün ümumişləkdir. 

Ə saitindən sonra ikinci hecada e saiti nə yazılı, nə şifahi, nə də danışıq 

dilində norm yarada bilmir. Yalnız Şərq qrupu dialekt və şivələrində, xüsusən, 

Bakı dialektində sözün ikinci hecasında ə-e sırasına təsadüf edilir ki, (ələk-əlek, 

əmək-əmek, dəymək-dəymek) bu da lokal norma xarakteri daşıyır (8, s. 50). 

Sözün birinci hecasında ə saiti işləndikdə ikinci hecada zaman şəkilçiləri 

gəldikdə ə saiti ümumdil norması kimi dəyişməz qalır: gələr, dəyər, dərər; 

gələcək, dəyəcək, tələsəcək. 

Felə vacib, lazım, arzu, şərt şəkilçiləri qoşulduqda da söz tərkibində ə-ə 

sırası dəyişməz qalaraq ümumdil normasını nümayiş etdirir: gəlməliyəm, 

gələsiyəm, gələm, gəlsəm və s. 

Sonu saitlə bitən fellərə indiki və gələcək zaman şəkilçiləri qoşulduqda ə 

saiti danışıq dili normasının tələbinə görə dəyişib qapalı damaq i saitinə keçir: 

səslə-səsləyir-səsliyir, səsləməyəcək-səsləmiyəcək; bəsləyə-bəsləyir-bəsliyir-

bəsləməyəcək-bəsləmiyəcək. 

Felə şərt şəkilçisi qoşulduqda isə lokal nitq şəraitində ikinci hecadakı ə 

saiti açıq dodaq əsası olan ö saitinə keçir: gəlsön, bəsləsön, səsləsön (8, s. 255). 

Ə saitindən sonra söz tərkibində ö saitinin işlənməsi məhdud lokal şəraitdə 

norma olduğu halda bəzi monolitləşmiş sözlərdə də ö saitinin işlənməsinə 

təsadüf edilir: bənövşə, bənövüş, gülöyşə. 

Ö saiti sözün ikinci hecasında ümumdil norması kimi işlənə bilmədiyi 

halda monolitləşmiş sözlərdə ö saitinin ikinci hecada düşməsi birbaşa nitqin 

asanlaşdırıcı təsirinin nəticəsi kimi özünü göstərir. 

Sözün tərkibində ə saitindən sonra ikinci hecada i saitinin işlənməsi 

ümumdil norması qazana bilir. İ saiti qapalı damaq saiti olduğu üçün söz tərki-

bində açıq damaq ə saitindən sonra ardıcıl sıralana bilməsi nitqin asanlaşdırıcılıq 

tərkibinə tamamilə uyğun gəlir. Ə saitindən sonra i saiti ümumdil norması ya-

ratdığı üçün sözün tərkibində növbələşmə üzrə ardıcıl işlənə bilir: gəlirlər, gələ-

cəkdirlər, əyiləşəkdir, səpiləcəkdir, gələnlərdəndirlər, dərinləşdirici, sərinləşdi-

rici və s. 

Ə saitindən sonra qapalı i saitinin sıralanma qaydası üzrə ümumdil 

norması yaratdığı səbəbindəndir ki, ə - ə sırası üzrə yazı norması kimi sabitləşən 

sözlərin danışıq dili variantında ə-i dəyişməsi baş verir: səsləyəcək-səsliyəcək, 

gəlməyəcək-gəlmiyəcək, gəlməyəsən-gəlmiyəsən və s. 

Ə saitindən sonra ə və i saitləri ardıcıl sıra yaradıb yazılı dilin normasını 

sabitləşdirən bir mexanizmə çevrildiyi halda bəzi məhdud nitq areallarında ə 
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saitindən sonra ü tələffüzünün baş verməsi də müşahidə edilir: əliniz-əlüüz, 

əlinizdə-əlüüzdə, səsinizi-səsüüzü. 

Ə saitindən sonra ikinci hecada i saitinin ü ilə əvəzlənib tələffüz edilən 

Şərq dialekt və şivələrinə xas olan lokal normadır. İ saitinin söz tərkibində ü-yə 

keçidi, damaq-dodaq prinsipi baxımından uyğunsuzluqdur. Ancaq belə bir keçid 

məhdud nitq arealında baş verdiyi üçün bunu həmin arealın özünə məxsus nitq 

asanlaşmasının bir növü hesab etmək olar. 

 c) Ö saitinin sıralanma norması 

Ö saiti sözün həm başlanğıcında və ilk hecada norma kimi işlənir: öt, öd, 

ölç, öz, öyün, öyüd, ön, önlük; göy, döy, söy, böyü, yön, yönəl və s. 

Ö saiti ikinci hecada ümumdil norması yarada bilmir. Odur ki, bu sait 

yalnız bəzi monolitləşmiş sözlərin tərkibində işlənir: kösöv, köntöy, kötöy. 

Ö saiti Azərbaycan dili sözlərində nitq asanlaşması tələblərinə cavab verə 

bilmədiyi üçün ikinci hecada işlənə bilməsə də türk dilləri ailəsinə daxil olan 

qırğız dilində ardıcıl sıra əmələ gətirir: köldörör, köldördö (4, s. 23). 

Ö saiti sözün ikinci hecasında ancaq müəyyən məhdud arealda işlədilir. Ö 

saitinin ikinci hecada işlənməsinə, əsas etibarı ilə Şərq qrupu dialekt və 

şivələrində, xüsusilə, felin şərt formasında rast gəlmək olur: görsön, görsöz, 

bölsön, bölsöz, ötsön, ötsöz və s. (8, s. 257). 

Görünür, ikinci hecada ö saitinin lokal nitqdəki məhdud normalılığı 

ümumtürk elementlərinin qədim izlərindən biri kimi Azərbaycan dilinin lokal 

ərazilərində saxlanılmaqdadır. 

Ö saitindən sonra ikinci hecada (ü) saitinin işlənməsi ümumdil normasıdır. 

Ö saitindən sonra ikinci hecada qapalı dodaq saitinin işlənməsi nitqin asanlaşma 

tələbinə tam uyğun olduğundan söz tərkibində ö-ü sırası ümumdil norması kimi 

sabitləşmişdir: dözüm, görün, döyüş, öyün, körük, kömür, ötür, böyür və s. 

Ö saiti, həmçinin, məhdud lokal arealda i saiti ilə də ardıcıl sıra yaradır: 

gördi, sözdi, döyir, söyir, gözim (Bakı, Şamaxı, Muğan, Naxçıvan, Ordubad) (8, 

59).   

 ç) İ saitinin sıralanma norması 

Söz tərkibində qapalı saitlərin norması açıq saitlərə nisbətən daha 

intensivdir. Çünki qapalı saitlərin tələffüzü nitqin asanlaşmasına daha artıq təsir 

edir. 

İ saiti sözün həm başlanğıc elementi kimi işlənir, həm də ilk heca tərkibinə 

daxil olur: iz, iy, it, iş, iç, il, ip, irs, ilk; biç, bir, kim, dil, dön, döz, bil, min, vur, 

bur və s. 

Sözün ikinci hecasında da i saiti intensiv işlənir: iki, igid, ilik, diri, dirilik, 

bilik, bilikli, minlik, bişir, bişirilir və s. 

Sözün ikinci hecasında i saiti ancaq bəzi məhdud  nitq areallarında fərq 

yaradır. Belə ki, Qərb qrupu şivələrində ikinci hecada i saiti əvəzinə e saitinin 

işlənməsinə təsadüf olunur: biler, iter, siler, çimer, biter (8, s. 215). 

Sözün ikinci hecasında, həmçinin lokal nitqdə i saitindən sonra ü saitinin 

də işlənməsinə rast gəlmək olur: bilürsüz, itürsüz (8, s. 214). 

 d) Ü saitinin sıralanma norması 

Ü saiti həm sözün başlanğıc elementi kimi, həm də ilk hecanın tərkib 

elementi kimi işlənir: üz, üç, ün; kül, küp, küy, tük, tünd, sürt və s. 
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Ü saiti sözün ikinci hecasında ümumdil norması yaradır: ütü, bürü, 

bürünür, sürü, sürünür, üşü, üşüyür, çürü, çürüyür, çürümüşdür və s. 

Ü saitindən sonra ikinci hecada açıq damaq ə saitinin işlənməsi də 

ümumdil normasıdır: düşər, gülər, gülüşər, bürüyər, üşüyər, sürüşər, sürüyər. 

Ü saitindən sonra ikinci hecada e saiti Qərb qrupuna aid lokal şivələrin 

norması kimi işlənir: üzer, güler, bürüner, düzüler, üzüler. 

Ü saitindən sonra ikinci hecada ö saiti ancaq bəzi monolit sözlərdə işlənir: 

bütöv, bülöv. 

Ü saitindən sonra ikinci hecada i saitinin də lokal norma üzrə işləndiyi 

müşahidə edilir: bürimisüz, büriyirlər, bürimişüg, bürimişuğ (8, s. 211). 

Aparılan təhlillərdən göründüyü kimi sait səslərin ümumdil norması nitqdə 

tələffüz asanlığı tələblərinə uyğun şəkildə formalaşıb sabitləşmişdir. Dilönü 

saitlərin uyğunluğu dilönü açıqlıq; dilönü açıqlıq qapalılıq; açıq damaq-açıq 

damaq, açıq damaq-qapalı damaq, açıq dodaq-qapalı dodaq; dilönü qapalı 

damaq; dilönü qapalı dodaq prinsipi üzrə baş verir. Qalan uyğunlaşmalar lokal 

xarakter daşıyır. Ana dilinin praktik tətbiq imkanları genişləndikcə lokallıqdan 

danışıq dilinə, danışıq dilindən ümumdil normalaşmasına doğru mərkəzləşmə 

prosesi inkişaf edir. 
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РЕЗЮМЕ 

КЯМАЛЯ ИСАЕВА 

ПРАВИЛА УПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЯЗЫЧНЫХ ГЛАСНЫХ В СОСТАВЕ 

СЛОВА 

В статье показано, что норма разработки переднеязычных гласных в составе слова, 

отличается их активностью. Среди переднеязычных гласных, гласная «е» из-за того, что 

она склонна к среднеязычным гласным звукам, во втором слоге слова, не является 

общеязыковой нормой. Но открыто-нёбная гласная «ə»(э), закрыто-нёбные «i»(и) и  «ü»(у) 

образуют общеязыковую норму. Несмотря на то, что локальная норма гласных во втором 

слоге остается, как древний элемент общетюркского языка, склонна к уменьшению под 

воздействием разговорного языка. Изучение последовательности гласных звуков в составе 

слова служит урегулированию общеязыковой нормы. 

Kлючевые слова: правило, гласныe, строение, последовательность, норма, 

информация 

 

SUMMARY 

KAMALA ISAYEVA 

THE RULES OF USE OF FRONT-LANGUAGE VOWELS IN THE WORD 

STRUCTURE 

The article shows that the norm for the development of front-language vowels in a word 

is distinguished by their activity. Among the front-language vowels, the vowel “e”, due to the 
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fact that it is prone to middle-language vowels, in the second syllable of the word, is not a 

common language norm. But the open-palate vowel “ə”(a), closed-palate “i” and “ü”(u) form a 

general language norm. Despite the fact that the local vowel norm in the second syllable remains, 

as an ancient element of the common Turkic language, it tends to decrease under the influence of 

the spoken language. The study of the sequence of vowels in the composition of a word serves to 

resolve a common language norm.  

Key words: rule,vowels, structure, sequence, norm, information 
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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 məqsədi 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 oxuculardan ötrü 

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 ədəbiyyatındakı 

divani janrının forma-şəkil elementlərindən yararlanaraq uşaqlardan ötrü gözəl,  
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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 təbi-

ətə, 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: “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). 
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Uşaq poeziyasında kəmiyyət etibarı ilə 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, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 43). A.Səhhətin “Cücələr”, “Qaranquş balaları”, 

“Quşlar” (7, 158, 159, 161), A.Şaiqin “Xoruz”, “Yetim cücə”, “Bir quş” (8, 7, 

10, 19), Mirzə Balaqardaş Hacıyevin “Uşaq”, “Quşun balaları” (4, 36, 44), 

A.Ə.Babazadənin “Uşaq və bülbül” (5, 1914, №19), “Uşaq və xoruz” (5, 1915, 

№2), “Bülbül” (5, 1916, №2), Əbdürrəhman Dainin “Uşaq və quş” (5, 1918, 

№3) 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; uçan, qaçan, haçan; gəzən, süzən, bəzən; gözüm, sözüm, dözüm. 

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 

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 
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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. Şeir bütövlükdə belədir: 

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 də 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 

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 yaradıcılığın-

da rast gəlirik. Onun “Çiçəklər”, “Bənövşə” və s. şeirləri deyilən fikrin bariz sü-
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butudur. “Çiçəklər” şeirində 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, 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 poetik 

nümunədir. Üç bənddən ibarət şeirin hər bəndi adını çəkdiyimiz taxıl 

bitkilərindən birinin dili ilə deyilir. Dörd misra yeddi hecadan ibarət lakonik 

bəndlərdə çəltik, buğda və darı hər biri özünü vəsf və təqdim edir. Bu 

təqdimatda özlərinin müəyyən müsbət keyfiyyətləri ilə oxucuları tanış edirlər. 

Əslində fəxriyyə 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. Bədii mətnin dili axıcı, qafiyələr dolğundur: başıyam, naşıyam, 

aşıyam, deyirlər, yeyirlər, istəyirlər; xaşxaş kimi, qardaş kimi, daş kimi. 

A.Səhhətin ilk dəfə “Birinci il” dərsliyinə daxil edilən “Güllərin bəhsi” (7, 

163) mənzuməsi də güllərə həsr olunmuş klassik təbiət lirikası nümunəsidir. Şeir 

ayrı-ayrı güllərin dilindən deyilir. Hər gül özünün gözəlliyini vəsf və təqdim 

edir, öz gözəlliyi ilə öyünür. Lakin bu öyünmə təkəbbürə, yekəxanalığa, 

mənəmliyə yox, gözəlliyin obrazlı təqdiminə xidmət edir. Buna görə də o, 

oxucuda xoş ovqat yaradır. 
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РЕЗЮМЕ 

СЕВИНДЖ РАСУЛОВА 

ТЕМА ПРИРОДЫ ВАЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕТСКОЙ ПОЭЗИИ В XIX-XX ВЕКАХ 

Вторая половина XIX веканачало 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,просветительский 

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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XALÇALAR ÜZƏRİNDƏ TOXUNAN NAXIŞLAR, ORNAMENTLƏR  

VƏ KƏTƏBƏLƏR HAQQINDA QEYDLƏR 

 
Məqalə Azərbaycan dekorativ-tətbiqi sənətinin ən dəyərli nümunələrindən olan xalçalar 

üzərində rast gəlinən naxışlara, ornamentlərə və kətəbələrə həsr olunmuşdur. Azərbaycan, 

həmçinin Naxçıvan xalçaları ilə əlaqədar aparılan təhlillər göstərir ki, xalçalar üzərində 

toxunan ornamentlər, naxışlar, təsvirlər və kompozisiyalar real həyatdan götürülmüşdür. Onlar 

təkcə xalçaların üzərindəki boşluqları doldurmaq və onun gözəlliyini artırmaq məqsədi ilə 

salınmamış, həm də müxtəlif məzmunlu kətəbələr kimi onu seyr edənlərə müəyyən bir fikir 

aşılamışdır. 

Açar sözlər: Naxçıvan, xalça, naxış, ornament, kətəbə  

 

Azərbaycan dekorativ-tətbiqi sənətinin, bütövlükdə xalq yaradıcılığının ən 

dəyərli nümunələrindən biri olan xalçaçılıq sənəti çox qədim tarixə malikdir. 

Xalçaçılıq sənəti Azərbaycanda minillər boyu böyük inkişaf yolu keçmiş və 

zəngin ənənələr yaratmışdır. İlk vaxtlar xalçaların üzərinə salınan primitiv və 

sadə formalı naxışlar da xalçanın özü kimi tədricən təkmilləşmiş, sadədən 

mürəkkəbə doğru inkişaf yolu keçərək mürəkkəb kompozisiyalı və süjet 

xarakterli naxışlara çevrilmişlər. Qeyd etmək lazımdır ki, xalçaların üzərinə 

salınan müxtəlif xarakterli və məzmunlu naxış və ornamentlər xalçanın özü 

qədər qədim tarixə və zəngin ənənələrə malikdir. 

Azərbaycan xalçalarını təsvir üslubuna görə ornamental naxışlı xalçalar və 

süjetli tematik xalçalar olmaqla iki yerə bölən xalçaşünas tədqiqatçıların fik-

rincə, tarixən xalq sənətkarları xüsusi bir bacarıqla insanın hiss və duyğularını, 

xalqın bədii-fəlsəfi düşüncə və deyim tərzini bu sənət vasitəsilə əks etdirməyə 

çalışmışlar (12, s. 11). Artıq elmdə sübut olunmuşdur ki, xalçalarımızın bəzədil-

məsində istifadə olunan və onun səthində salınan naxışlarda xalqımızın həyatı, 

məişəti, yaşayış tərzi, adət və ənənələri, çoxminillik milli-mənəvi mədəniyyəti, 

bədii ideya və estetik görüşləri, bu sənətin inkişaf xüsusiyyətləri özünəməxsus 

bir şəkildə öz əksini tapmışdır. Ona görə də dekorativ-tətbiqi sənətimizin çox 

dəyərli nümunələrindən hesab edilən xalçaçılıqda ornamentlərin və müxtəlif 

naxışların mənşəyini, mənasını, məzmununu, formasını, quruluşunu, kompo-

zisiyasını və s. əlamətlərini hərtərəfli və dərindən öyrənmək, onları elmi və bədii 

baxımdan düzgün təhlil etmək tarix və mədəniyyətimizin bir sıra problemlərini 

və məsələlərini öyrənmək üçün çox əhəmiyyətli məsələlərdən biridir.  

Qeyd  etmək  lazımdır  ki, Azərbaycan xalçalarının ornament və naxış ele-  
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mentləri əsasən xalçanın səthini doldurmaq və onun gözəlliyini artırmaq məqsə-

dilə salınırdı ki, bu zaman burada müxtəlif vasitələrdən – nəbati təsvirlərdən tut-

muş canlı təsvirlərinədək elementlərdən istifadə olunurdu. Həmçinin xalçaların 

kompozisiyasında, onların tərtibatında bir çox əsas elementlərdən geniş istifadə 

olunurdu. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalçaçılıq sənətində tətbiq olunan bütün 

bəzək elementlərini və ornamentləri təhlil edərkən aydın olur ki, bu təsvirlərin 

hamısı real həyatdan götürülmüş təsvirlərdən –  insan, heyvan, quş, bitki təsvir-

lərindən, məişət səhnələrindən və müxtəlif həndəsi ornamentlərdən ibarətdir (7, 

s. 9).  

Şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrimizdə əks olunan məlumatlardan aydın 

olur ki, qədim zamanlardan başlayaraq müəyyən bir fikri ifadə etmək üçün sənət 

əsərləri, o cümlədən xalça məmulatları üzərində müxtəlif rəsmlər çəkmişlər. Bu 

yazı növü canlı və cansız əşyaların rəsmlərindən ibarət olub, hansısa bir fakt və 

ya hadisə barədə məlumat verməyə xidmət etmişdir (8, s. 70). Bunun ən gözəl 

nümunəsinə biz Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindən toplanmış “Şah 

Abbasın sənəti” nağılında rast gəlirik. Nağıldan aydın olur ki, Şah Abbas yoxsul 

bir qızla evlənmək istəyir, ancaq qız onun hər hansı bir sənətinin olacağı 

təqdirdə ona ərə gedəcəyini şərt qoyur. Ona görə də Şah Abbas keçəçilik sənətini 

öyrənir və qızla evlənir. Şah Abbas quldurların əlinə keçərkən qurtulmaq üçün 

bu sənət ilə çıxış yolu tapır. Onun toxuduğu keçəni vəzir Allahverdi xan görür 

və keçə üzərindəki naxışlara – yazılara əsasən şahı xilas edir (2, s. 133-137). Bu 

süjetin başqa bir variantına biz “Naxırçı qızı Gülmahın nağılı”nda rast gəlirik. 

Nağıldan görünür ki, bir meyxanada saxlanılaraq ölümlə üz-üzə qalan şah canını 

qurtarmaq üçün meyxana sahibinə deyir ki, mənim elə bir sənətim vardır ki, sən 

ondan ayda min tümən qazana bilərsən. Meyxana sahibi onunla razılaşır və şah 

vəziri ilə bir aya bir xalça toxuyur. Şah toxuduğu xalçaya naxışlar salır və bu 

naxışlarla olduğu yer, oraya gedən yol haqqında məlumat verir. Xalçanı çox 

bəyənən meyxana sahibi şahın məsləhəti ilə onu satmaq üçün saraya gətirir. 

Neçə vaxtdan bəri itkin düşən şahın xanımı xalçanı görən kimi tanıyır, xalçanın 

üzərindəki təsvirlərin köməyi ilə ərinin yerini müəyyən edir və onu ölümdən 

qurtarır (13, s. 343). “Baftaçı Şah Abbas” nağılında isə Şah Abbas bafta üzərində 

toxuduğu “darlıq” ifadə edən naxışlar əsasında ölümdən xilas edilir (3, s. 280-

288). 

Göründüyü kimi, xalçalar üzərində salınan təsvirlər təkcə bəzək üçün və 

sənət əsərinin səthini doldurmaq məqsədi ilə toxunmur, həm də müəyyən bir 

fikri ifadə edir.     

Akademik Rasim Əfəndi və sənətşünas alim Toğrul Əfəndi göstərir ki, sə-

nət abidələri üzərində təsadüf edilən bəzəklər çox müxtəlif olsalar da onları altı 

böyük qrupa bölmək olar: 1. Həndəsi naxışlar, 2. Nəbati naxışlar, 3. Zoomorf və 

əfsanəvi-mifik obrazlar, 4. Süjetli, nəqledici təsvirlər, 5. Müxtəlif formalı yazı-

lardan quraşdırılmış bəzəklər, 6. Emblem və rəsmi mahiyyətli bəzəklər (6, s. 11). 

Azərbaycan, o cümlədən onun tərkib hissələrindən biri kimi  Naxçıvan 

qrupu xalçalarının tədqiqi ilə məşğul olan  tədqiqatçıların fikrincə, Naxçıvan 

xalçalarında ümumi kompozisiyada əsas yer tutan və ən çox gözə çarpan naxış 

elementləri digər bölgələrin də xalça kompozisiyalarında olduğu kimi beş əsas 

qrupa bölünür. Həmin qruplar aşağıdakılardan ibarətdir: 1. Butalar. Azərbaycan 



 

 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2020 № 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

151 

ornamentlərində çox geniş istifadə olunan buta Naxçıvanın həm xovsuz, həm də 

xovlu xalçalarında istifadə edilir. Xalça kompozisiyasında geniş yer tutan buta 

Naxçıvan xalçalarında müxtəlif formalarda işlənmişdir. Ancaq Naxçıvanın “Şa-

balıd buta” kompozisiyası öz bədii tərtibatına görə digər bölgələrin buta təsvirli 

xalçalarından seçilir; 2. Kətəbələr. Xalça kompozisiyasında kətəbə doldurucu 

rolunu oynayır. Adətən, uzunsov kətəbələrin üzərində toxucular müxtəlif yazılar, 

sujetli kompozisiyalar və yaxud müstəqil quruluşlu ornamentlər yerləşdirir; 3. 

Anagüllər. Xalça kompozisiyası üçün xarakterik olan bu elementlərin xalçaların 

adlarının müəyyənləşdirilməsində əsas və əhəmiyyətli rolu vardır; 4. Göl və ya 

kiçik xonçalar. Naxçıvan xalçalarında tez-tez rast gəlinən “göl”, “xonça” istilah-

ları medalyon mənasını daşıyır. Azərbaycanın bütün bölgələrində toxunan xalça-

larda təsadüf edilən göllər öz formalarına görə müxtəlif olduğu kimi, Nax-

çıvanda toxunan xalçalarda da müxtəlif formalarda təsvir edilirlər; 5. Qübbələr. 

Qübbələr əsas elementlər qrupuna daxildir və adətən xalça kompozisiyasında 

böyük göllərin başında (qurtaracağında) yerləşdirilir. Toxucular bu elementləri 

“başlıq”, yaxud “heykəlbaşı” adlandırırlar (1, s. 77-78). 

Qeyd olunduğu kimi,  xalça kompozisiyasında geniş yer tutan ornament və 

naxış sənətində əsas elementlərdən birini “kətəbə”lər təşkil edir. “Kətəbə”  sözü 

ərəb dilindəki “kitabə” sözündən əmələ gəlmişdir. Məlumdur ki, bərk material, o 

cümlədən daş, metal, gəc, mis qablar və s., ümumiyyətlə, əllə toxunduqda 

bərklik hiss edilən materiallar  üzərində həkk edilən yazılar “kitabə” adlanır (14, 

s. 8). Tarixin köməkçi elmlərindən Epiqrafikanın tədqiqat obyekti olan bu qəbil 

yazılar əsasən tarix-memarlıq abidələri (türbələr, məscidlər, mədrəsələr, xanə-

gahlar, hamamlar, körpülər, karvansaralar və s.) və qəbirüstü xatirə abidələri 

(başdaşılar, sənduqələr, daşdan hazırlanmış qoç və qoyun heykəlləri) üzərində 

həkk edilən mətnlərdən ibarətdir. 

Başqa sözlə desək memarlıq və təsviri sənət əsərlərinin üzərində həkk 

olunan yazılar kitabə adlanır. Kitabələrdə abidənin təyinatı, hansı məqsəd və 

münasibətlə, kimin təşəbbüsü və ya sifarişi ilə nə zaman yaradılması göstərilir, 

bəzi hallarda abidəni yaradan sənətkarın adı qeyd olunur. Orta əsrlərə aid 

kitabələrin müəyyən qismi dini məzmunlu ehkamlardan ibarətdir. Abidənin 

funksiyasından və tətbiq edilən, kitabənin yazılmasında istifadə olunan 

materialdan asılı olaraq kitabələr oyma (daş, mərmər, gəc üzərində), qabartma 

(metal üzərində), bəzən kaşıdan kəsmə üsulları ilə işlənirdi. Bəzən qaya üzərində 

oyulmuş və müstəqil mahiyyət daşıyan kitabəyə də təsadüf olunur. Kitabələr 

sənət əsərlərinin dekorativ bəzəklərində ornamentlə yanaşı tətbiq olunur. Mahir 

sənətkarlar tərəfindən işlənmiş dekorativ mahiyyətli kitabələr Azərbaycan 

memarlığında geniş yayılmışdır (4, s. 407-408).  

Ərəb mənşəli “kitabə” sözündən törəyən “kətəbə” kəlməsi ilk növbədə ki-

tab, lövhə və s. axırında imza yerində yazılan sözlərə deyilirdi (9, s. 286). “Kətə-

bə” haqqında Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasında oxuyuruq: “Yaxın və Orta 

Şərq, həmçinin Azərbaycan dekorativ sənətində tətbiq edilən uzunsov formalı 

göl “kətəbə” adlanır. Xalça, metal, keramika, miniatür sənətində kətəbələr şeir 

parçaları, müxtəlif məzmunlu yazılardan ibarət olur və məmulatın ornament 

bəzəyinə çevrilir. Bəzən kətəbədə budaq, qönçə, quş və heyvan təsvirləri də olur. 

Kətəbələr adətən tətbiq olunduğu məmulatın ya haşiyə qurşağında, yaxud da 
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üzərində müstəqil yerləşdirilir. Kətəbə elementinin qapalı forması burada həkk 

edilmiş müəyyən yazının ümumi kompozisiyasında qabarıq nəzərə çarpmasına 

imkan yaradır” (4, s. 360). 

Göründüyü kimi, xalçaşünas-alimlər, xalçaçı-ustalar və rəssamlar silindr 

və ya uzunsov formada olan, içərisində adətən ceyran, maral, bülbül və digər 

heyvanların, həmçinin bitki təsvirlərinin yerləşdiyi gölü kətəbə adlandırırlar 

(18). Əvvəllər sadə şəkildə tətbiq olunan bu paxlavavari həndəsi naxışlar böyük 

bir inkişaf yolu keçmiş və sonralar “kətəbə” adı ilə tanınmışdır. Bu bəzək növü 

artıq Azərbaycan dekorativ-tətbiqi sənət əsərlərinin – xalçaların, parçaların, 

tikmələrin, daş oymalarının və s. ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmişdir (19). 

Orta əsr xalça ustaları toxuduqları xalça məmulatları üzərində ad, tarix və 

bu qəbildən olan digər sözlər toxuyurdular ki, bunlar “kətəbə” da adlanırdı. 

Bəzən qız uşaqlarının, oğlanların adına hazırlanan xalça məmulatlarında onların 

adları, gəlinlərə cehiz üçün toxunan xalçalarda “toyun mübarək”, “xoşbəxt olun” 

və s. bu kimi sözlər, bəy və gəlinin adları toxunurdu ki, bunlar da xalçaçılıqda 

“kətəbə” adlanırdı. Kətəbələr əksər hallarda əsasən kiçik fraqmentlərdən ibarət 

olurdu. Ancaq müxtəlif xalça məmulatları üzərində iri həcmli kətəbələrə də rast 

gəlinir. Ümumiyyətlə, müşahidələrimiz göstərir ki, bir çox xalça və tikmə 

məmulatları hazırlanarkən digər naxış və ornamentlərlə yanaşı “kətəbə”lərdən də 

çox geniş şəkildə istifadə olunurdu. 

Orta əsrlər zamanı xalçaların hansı məqsədlə toxunmasından asılı olaraq 

onların üzərində xarakterinə uyğun kətəbələr toxunurdu. Məsələn, ibadət etmək 

üçün toxunan və “namazlıq” adlanan kiçik həcmli xalçalar üzərində əsasən dini 

xarakterli kətəbələr yazılırdı. Namazlıqlara xüsusi gözəllik verən bu kətəbələrin 

mətnləri uca yaradana aid sözlərdən, Qurani-Kərimdən götürülmüş ayələrdən, 

şiəliklə bağlı dini ehkamlardan və s. ibarət olurdu. Etnoqraf-alim, professor 

Ş.Bünyadova bu məsələdən bəhs edərkən yazır ki, namazlıq xalçaları ərəb 

yazıları ilə – Qurani-Kərimdən ayələr, “Allahu Əkbər”, “Ya Əli” sözləri ilə 

bəzəyirdilər (5, s. 88).  

Xalça sənətində üçüncü dövr naxış yaddaşının formalaşmasından bəhs 

edən xalçaçı rəssam M.Hüseynov yazır ki, üçüncü dövr naxış formalaşmasının 

üçüncü mərhələsində naxışların çox seçilə bilən qəribə cəhəti yazılardan kufi 

xətti ilə düzəlmiş həndəsi naxışların saxlanmasıdır. Belə naxışlar harmoniya 

yaradan, boşluq dolduran, keçidlər yaradan ümumi naxış kompozisiyasının 

ritmini, ölçüsünü təşkil edən bir vasitə olaraq, demək olar ki, dekorativ sənətin 

bütün sahələrinə sirayət etdi. Bir sözlə, bu mərhələdə müxtəlif formalı 

yazılardan quraşdırılmış rəmzi naxışlar və bəzəklər bir qrup halına düşərək xalı – 

xalçalarımızın kompozisiyasında özünəməxsus yer tutdu (10, s. 46). Xalça 

sənətində naxış yaddaşında nəzərə çarpan bəzi yazı və xətt formalarının olmasını 

izah edilməsi mümkün olmayan ideyalarla bağlayan (10, s. 62-66) M.Hüseyno-

vun fikrincə, qədim zamanlardan piktoqrafik formada tətbiq olunan işarələr 

sonrakı dövrlərdə yazı sistemlərinə nüfuz edərək, tədricən daha səlis xətt halına 

düşüb ideoloji xarakterli sənət abidələrinə həkk edildi (10, s. 62).  

Tədqiqatçıların da fikrincə, sənət abidələri üzərində rast gəlinən müxtəlif 

forma və məzmunlu yazılar ya ideoloji (Qurani-Kərimdən götürülmüş ayələr, 

dua və s.), ya bədii (görkəmli Şərq şairlərinin şeirlərindən götürülmüş parçalar 
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və ya xəttatlıq sənətinin gözəl bir nümunəsi və s.) məna daşıyır, ya da məlum 

əsəri yaradan şəxsin adını, yaxud hər hansı tarixi günü, faktı əks etdirərək əməli 

əhəmiyyət kəsb edir (6, s. 50). 

Toxuculuqda geniş şəkildə istifadə edilən kətəbə ornamentlərinin quruluşu 

uzunsov formalı “gölə” oxşayır. Adətən müxtəlif naxışlarla yanaşı bir qayda ola-

raq şeir və tarixi əks etdirən rəqəmlər kətəbənin daxilində yazılır (16). Bir sıra 

xalçaçılıq məktəblərində, o cümlədən Cənubi Azərbaycan xalçalarının haşiyəsin-

də, xüsusilə Təbriz xalçaçılıq məktəbinin haşiyələrində “kətəbə”lərdən daha çox 

istifadə edilir (17). Təbrizdə bu növ naxışlara bəzən, “qələmdan” da deyilir (11). 

Şimali Azərbaycanda isə “kətəbə” elementlərindən Quba qrupu xalçalarında 

daha çox istifadə olunur.   

Tədqiqatçılar xalça nümunələri üzərində toxunan çeşidli yazı nümunələrini 

üç əsas qrupa ayırırlar: 1. Klassik Azərbaycan və İran şairlərinin əsərlərindən 

nümunələr; 2. Azərbaycan xalq qəhrəmanlarının, Osmanlı sultanlarının, paşala-

rının və İran şahlarının adları; 3. Mənzum şeirlər və hikmətli kəlamlar (8, s. 71). 

Bu qruplara daxil olan yazı nümunələrinə orta əsrlərdə, həmçinin XIX-XX 

əsrin əvvəllərində Azərbaycanda toxunmuş bütün qruplara aid xalçalar üzərində 

rast gəlinir. Ancaq məşhur xalçaçılar və bu sahə üzrə tədqiqatçılar belə bir 

fikirdədirlər ki, xalçaların üzərində ərəb əlifbasının müxtəlif xətləri, xüsusilə 

kufi xətti ilə yazılmış kətəbələr, tarixin müəyyən mərhələlərində tədricən 

ornamentlərə çevrilmişdir. Azərbaycan xalçalarının görkəmli tədqiqatçısı 

L.Kərimov xalçalar üzərində yazılmış kufi xətli kətəbələrin təxminən XIV-XV 

yüzilliklərdə ornamentə çevrildiyini, bütün şimal-şərqi Azərbaycan xalçalarında 

tətbiq olunduğunu vurğulayır və yazır ki, Bakı və Quba xalçalarında rast gəlinən 

“şami” adlanan haşiyələr kufi xəttinin stilizə olunmuş formasından başqa bir şey 

deyildir (15, s. 20).   

Haqqında bəhs olunan kətəbələr Azərbaycanın Naxçıvan qrupu xalçaların-

da da tamamilə tətbiq olunmuşdur. Böyük və kiçikliyindən asılı olmayaraq müx-

təlif növ xalça məmulatları üzərində toxunan həmin kətəbə nümunələrini Naxçı-

van Dövlət Xalça Muzeyində nümayiş etdirilən xalça nümunələrinin timsalında 

aydın görmək olar. Xalça Muzeyinin ekspozisiyasında nümayiş etdirilən xalçala-

rın bir neçəsinin üzərində kətəbələr toxunmuşdur. Belə xalçalardan biri Naxçı-

van Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov tərəfindən muzeyə 

hədiyyə edilən “Abbas Mirzə” xalçasıdır. Yundan toxunmuş, xovlu xalçalar 

qrupuna daxil olan bu xalçanın ölçüsü 187x127 santimetrdir. Mərkəzi hissəsində 

İran hökmdarı Fətəli şah Qacarın oğlu, vəliəhd Abbas Mirzənin (1789-1833-cü 

illər) at belində şəkli toxunan xalçanın baş tərəfində düzəldilmiş çərçivə 

içərisində fars dilində iki misralıq (bir beyt) şeir yazılmışdır. Şeirin tərcüməsi 

belədir: 

Həmd olsun Allaha, ölmüş canlar cana gəldi, 

Vəliəhd əbədi müddətə Azərbaycana gəldi. 

Bu xalça XIX yüzilliyin əvvəllərində Naxçıvan şəhərində yerli xalça 

ustaları tərəfindən İran şahzadəsi Abbas Mirzənin şərəfinə toxunmuşdur.  

Xalça Muzeyində nümayiş etdirilən xalçalardan bir ədəd iri həcmli, 

yundan toxunmuş xovlu xalçanın üzərində kiçik ölçülü kətəbələr yazılmışdır. 

Ölçüsü 455x130 santimetr olan bu xalça Şərur rayonunun Aşağı Aralıq kəndində 

https://az.wikipedia.org/wiki/Xalça
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yerli sənətkarlar tərəfindən toxunmuşdur. Xalçanın yuxarı hissəsində bir tərəfdə 

“Bənövşə”, digər tərəfində isə tarix – “1910” yazılmışdır. 

Bənövşə dağlarda və mülayim iqlim zonalarında bitən bitki - güldür. 

Məlumdur ki, xoş ətri və gözəl görünüşü ilə insanlar tərəfindən çox sevilən bu 

bitkinin adı azərbaycanlı ailələrdə bəzən yeni doğulan qız uşaqlarına verilirdi. 

Bu adət indi də yaşamaqdadır.  Bənövşə gülünün adından götürülmüş və 

haqqında bəhs olunan xalça üzərində kətəbə şəklində yazılmış “Bənövşə” sözünə 

əsasən demək olar ki, bu xalça Bənövşə adlı qız və ya gəlin üçün cehiz 

məqsədilə toxunmuşdur.  

Xalça Muzeyinin ekspozisiyasını bəzəyən xalçalardan biri də Şərq 

ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Əbülqasim Firdovsinin “Şahnamə” 

poemasının motivləri əsasında toxunmuş xalçadır. Yundan toxunmuş və xovlu 

xalçalar qrupuna daxil olan xalçanın ölçüsü 255x125 santimetrdir. Kəngərli 

rayonunun Qarabağlar kəndinin xalçaçılarının əməyinin məhsulu olan və 

üzərində yazılan kətəbədən aydın olduğu kimi 1906-cı ildə toxunan xalçanın 

üzərində Rüstəm Zalın və oğlu Söhrabın şəkli salınmışdır. Xalça ilə üzbəüz 

dayandıqda sol tərəfdə İran mifologiyasının əfsanəvi qəhrəmanı, xalq arasında 

Zaloğlu Rüstəm kimi tanınan ata Rüstəm Zal, sağ tərəfdə oğul Söhrab təsvir 

olunmuşdur. Həm də bu şəkillər yuxarıda və aşağıda olmaqla hər biri iki dəfə 

toxunmuşdur. Şəkillərin arasındakı boşluqlar nəbati təsvirlərlə və heyvan 

rəsmləri ilə tamamlanmışdır.  

Qeyd etmək yerinə düşər ki, bütün Azərbaycan xalçaçıları yaratdıqları 

əsərləri ərsəyə gətirərkən Şərq poeziyasının görkəmli nümayəndələrinin əsərləri-

nə, o cümlədən Əbülqasim Firdovsinin yaradıcılığına tez-tez müraciət edirdilər. 

Məsələn, Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinin Etnoqrafiya fondunda nümayiş 

etdirilən “Rüstəm və Söhrab” süjetli xalçası (inv.№ 7676) da Əbülqasim 

Firdovsinin “Şahnamə” əsərinin motivləri əsasında toxunmuşdur (8, s. 73).  

Muzeydə nümayiş etdirilən yundan toxunmuş xovlu xalçalardan birinin 

kənarları boyunca, xalçanın bütün tərəflərini lentvari haşiyə şəklində əhatə edən 

kətəbə yazılmışdır. Ölçüsü 205x125 santimetr olan bu xalça Şərur rayonunun 

Maxta kəndində toxunmuşdur. Xalça ilə üzbəüz dayandıqda sənət əsərinin 

aşağıdan sol küncündə tarix yazılmışdır. Lentvari haşiyə şəklində işlənən 

kətəbənin sonunda yazılan bu tarixdən  aydın olur ki, Maxta kəndinin ustaları 

tərəfindən xalça üzərində iş hicri-qəməri təqvimi ilə 1333-cü ildə (miladi 

təqvimi ilə 1914-cü ildə) tamamlanmışdır. Xalçanın üzərində yanaşı  oturmuş 

vəziyyətdə  gənc oğlan və qız təsviri toxunmuşdur. Üç dəfə təkrar olunan 

təsvirlərin ətrafı müxtəlif təsvirlərlə (2 ədəd quş, müxtəlif güllər və naxışlar), o 

cümlədən qarşısında stəkan və nəlbəki  olan samovar təsviri ilə doldurulmuşdur. 

Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyində nümayiş etdirilən və haqqında burada 

qısa şəkildə bəhs etdiyimiz bu xalça nümunələrinin və Naxçıvan qrupuna daxil 

olan digər xalçaların təhlilindən məlum olur ki, bütün Azərbaycan xalçalarında 

olduğu kimi Naxçıvan xalçalarını hazırlayan yerli ustalar da böyük zəhmət 

bahasına hasilə gətirdikləri xalça nümunələrinin gözəlliyinə xüsusi diqqət 

yetirmişlər. Bunun üçün onlar müxtəlif vasitələrdən, o cümlədən həndəsi 

ornamentlərdən, insan və heyvan təsvirlərindən,  nəbati (ağac, gül və s.) 

təsvirlərdən, müxtəlif məzmunlu kətəbələrdən, mürəkkəb süjetli kompozisiyalar-
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dan istifadə etmiş, dəyərli sənət nümunələri yaratmışlar. Həm də bütün Azər-

baycan xalçalarında olduğu kimi bu xalçalarda da salınan naxış və ornamentlər 

sadəcə olaraq bəzək ünsürü olmamış, kətəbələr kimi özlərində müxtəlif məzmun 

və məna əks etdirmiş, onu seyr edənlərə müəyyən bir fikir aşılamışdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ГАДЖИФАХРEДДИН САФАРЛИ 

            ЗАМЕТКИ ОБ УЗОРАХ, ОРНАМЕНТАХ И НАДПИСЯХ  

СОТКАННЫХ НА КОВРАХ 

Статья посвящается узорам, орнаментам и надписям, встречающимся на коврах и 

являющимся самыми ценными образцами декоративно-прикладного искусства в 

Азербайджане. Исследование ковров Азербайджана и также Нахчывана показывают, что 

сотканные на коврах орнаменты, узоры, изображения и композиции взяты из реальной 

жизни. Они не только  наполняли пустоты на поверхности ковров и украшали их, но и как 

много содержательные надписи прививали какие-то определенные мысли у посетителей. 

Ключевые слова: Нахчыван, ковер, узор, орнамент, надпись   

 

SUMMARY 

HAJIFAKHRADDIN SAFARLI 

THE NOTES ABOUT  PATTERNS, ORNAMENTS AND KATABAS 

OVER THE CARPETS 

The article is dedicated to the patterns, ornaments and katabas found on carpets, which are 

one of the most valuable examples of Azerbaijan's decorative-applied art. The analysis of the 

carpets of Azerbaijan, as well as carpets of Nakhchivan show that ornaments, patterns, drawings 

and compositions  on carpets have been taken from real life. They were not only  to fill the 

hollows on the carpets and increase their beauty, but also  the katabas  over the carpets give  

certain idea to those watching them. 

Key words: Nakhchivan, carpet, pattern, ornament, kataba 
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XƏLƏC KERAMİKASININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Xələc yaşayış yeri Şərur rayonunda eyni adlı kəndin yaxınlığında yerləşir. Xələc yaşayış 

yerinin keramikası özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Saman qarışıq, bir çox hallarda 

qırmızı boya ilə örtülən Xələc keramikasının mədəni mənsubiyyəti və dövrləşdirilməsi ilə bağlı 

məsələlər indiyədək tam həll edilməmişdir. Son illər Naxçıvanda və Urmiya hövzəsində aşkar 

olunan yeni abidələr Xələc keramikasını dövrləşdirməyə imkan verir. Araşdırmalar Xələc 

keramikasının müxtəlif dövrlərə aid olduğunu göstərir. Hazırda Xələcin qırmızı anqoblu və 

qırmızı anqob üzərindən boya ilə naxışlanmış keramikasını Son Neolit dövrünə aid etmək olar. 

Qabartma və darama naxışlı keramikanın bir qismi Orta Eneolitə, digərləri isə Son Eneolitə aid 

edilə bilər. Şübhəsiz ki, Xələc yaşayış yerinin gələcəkdə araşdırılması abidənin daha dəqiq 

tarixləndirilməsinə imkan verəcəkdir. 

Açar sözlər: Naxçıvan, Neolit, Eneolit, Xələc, boya naxışlı keramika 

 

Şərur rayonunda eyni adlı kəndin yaxınlığında yerləşən Xələc yaşayış 

yerinin keramikası özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Saman qarışıq, bir 

çox hallarda qırmızı boya ilə örtülən Xələc keramikasının mədəni mənsubiyyəti 

və dövrləşdirilməsi ilə bağlı məsələləri tam həll olunmuş hesab etmək olmaz. 

Bəzi elmi-tədqiqt əsərlərində bununla bağlı fikirlər olsa da (4, s. 63-76), Xələc 

keramikası bütövlükdə ələ alınaraq təhlil edilməmişdir. Bunun başlıca səbəbi 

yaşayış yerinin Sovet dövründə daş karxanası tərəfindən dağıdılması və 

araxeoloji qazıntıların az olmasıdır. Yaşayış yeri yalnız 2009-cu ildə geniş 

şəkildə tədqiq edilmiş və burada kiçik miqyaslı arxeoloji qazıntı aparılmışdır. 

Qazıntı aparılan sahədə mədəni təbəqə olduqca az saxlandığından tikinti 

qalıqlarını izləmək mümkün olmamış, lakin xeyli miqdarda keramika 

nümunələri aşkar olunmuşdur. Vaxtilə Xələc yaşayış yeri Son Eneolit dövrünə 

aid edilmişdi (4, s. 23-76). Bunun səbəbi yaşayış yerində Son Eneolit üçün 

xarakterik olan keramika nümunələrinin tapılması üzəri qırmızı anqobla örtülən 

keramikanın paralellərinin məlum olmaması idi. Hazırda Naxçıvan Muztar 

Respublikasında aparılan genişmiqyaslı arxeoloji qazıntılar digər Neolit və 

Eneolit abidələri kimi Xələc yaşayış yerini də dövrləşdirməyə imkan verir. 

Xələc keramikasının əksəriyyəti qırmızı rənglidir. Qazıntı zamanı yalnız 

iki ədəd qara rəngli keramika parçasına rast gəlinmişdir. Qırmızı rəngli Xələc 

keramikasını dörd qrupa bölmək olar. Birinci qrupa qırmızı və sarı rəngli sadə, 

naxışsız keramika, ikinci qrupa xaricdən bəzən isə həm xaricdən, həm də 

içəridən qırmızı boya ilə örtülmüş keramika, üçüncü qrupa boyalı keramika, 

dördüncü qrupa  qabartma naxışlı keramika, beşinci qrupa xaricdən bəzən isə 

içəridən darama naxışlı keramika məmulatı daxildir. Son araşdırmalar Xələc 

keramikasının Son Neolit və Eneolit dövrünün müxtəlif mərhələlərinə aid  
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olduğunu göstərir. 

Neolit dövrünə aid keramika məmulatının bir qismi saman qarışıq olub hər 

iki üzdən qırmızı boya ilə örtülərək cilalanmışdır (Şəkil 1, 1). Ikinci qrupdаlılаr 

sахsının üzərinə çəkilmiş qırmızı rəng üzərindən və оnun qırmızı rəngli 

cilаlаnmış səthinə qəhvəyi yа dа qаrа rənglə çəkilmişdir (Şəkil 1, 2-4; 6-9). 

Qеyd еtmək lаzımdır ki bu qrupdаkı bоyаlılаrın bir qrupu qаrışığı оlmаyаn 

gildən hаzırlаnmış qırmızı rənglə bоyаnmış, bəziləri cilаlаnmış, bəziləri isə 

cilаsızdır.  

Keramika nümunələrinin bəzisində nахışlаr qаrа və qırmızı rənglə qаblаrın 

qırmızı, yа dа nаrıncı rəngli sаmаn üzlü sахsısı üzərinə çəkilmişdir (Şəkil 1, 5). 

Nахışlаr düz və dаlğаlı еnli хətlərdən ibаrətdir. Bu dövrə üzərində halqaşəkilli 

qulp olan keramika parçası da aiddir. Onun üzəri qırmızı rənglə örtülmüşdür 

(Şəkil 1, 10). Bu qulpun bənzərləri indiyədək məlum deyil. 

Хələc kеrаmikаsının fоrmаcа Urmiyа hövzəsindəki Göytəpə ilə bənzər 

оlmаsınа bахmаyаrаq bоyаmа mоtivləri tаmаmilə fərqlitidir. Lаkin Göytəpətə 

də аnqоbüstü nахışlаrа rаstlаnır. Yаnıqtəpə ilə də bəzi müqаyisələr аpаrmаq 

mümkündür. Yаnıqtəpə qаblаrındа Хələc üçün хаrаktеrik оlаn еnli pаrаlеl 

хətlərə rаstlаnır. Xələc keramikasının bəzəmə motivi yахınlıqdа yеrləşən 

Tilkitəpə və Tехut keramikasından fərqlənir. Хələc kеrаmikаsının bəzi mоtivləri 

Mil düzünün аbidələri, хüsusilə Kəbirli (8, s. 40, рис. 37) keramikasının nахış 

çəkmə tехnikаsı dа uyğundur. Оnlаr nахışlаrın çəkilmə tехnikаsınа görə də 

еynidir. Bəzi hаllаrdа Хələcdə оlduğu kimi аnqоb üzərindən çəkilmişdir. Хələc 

bоyаlılаrının bəzi bəzəmə mоtivləri Хаlаf tipli qаblаrdа dа izlənmişdir. Хələc 

nахış mоtivlərinin bənzər olduğu abidələrdən biri Urmiya hövzəsində yerləşən 

Dava Göz yaşayış yeridir. Xələc boyalılarının tam bənzərləri Dava Göz yaşayış 

yerinin Son Neolit dövrü təbəqəsindən məlumdur (10, p. 69-87). Keramika 

nümunələrinin bir qismi incə darama naxışlıdır (Şəkil 3, 4-5). 
 

 
             Şəkil 1. Xələc yaşayış yerinin Son Neolit keramikası. 
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Sarı və qırmızı rəngli keramika nümunələri sayca azdır. Bu tip keramika 

başlıca olaraq Orta Eneolit dövrü üçün xarakterikdir. Onlar küpə çölmək və kasa 

tipli qabların parçalarından ibarətdir (Şəkil 2, 1-7, 9). Ağzının kənarı xaricə 

qatlanmış küpələr, demək olar ki, Eneolit dövrünün bütün mərhələlərində 

istifadə edilmişdir. Bu tip küpələrə Nоrşuntəpə (13, tаbl. 15, 1; tаbl. 55, 8; tаbl. 

66, 18), Аrslаnntəpə VII (12, fig. 2, 22) , Dеğirmеntеpе, Hаnаqо (14, pl. V, 4) 

Sаrıgül (14, pl. VIII, 5) və digər yaşayış yerlərində rаstlаnmışdır. Bu qrupa aid 

çölmək və kasa tipli qablar da Eneolit dövrü abidələrindən məlumdur.  

Qabartma naxışlı keramika iki nümunə ilə təmsil olunmuşdur. Onlardan 

biri məməcikşəkilli qabartma ilə təmsil olunmuşdur. İkinci  kеrаmikа pаrçаsının 

üzərində bаrmаqşəkilli qаbаrtmа bəzək vаrdır (Şəkil 2, 8). Bu tip оrnаmеnt 

Şоmutəpə (8, рис. 10) və Qаrğаlаrtəpəsi (8, рис. 27, 2) аbidəsindən məlumdur. 

Üzəri qаbаrtma naxışlı kеrаmikаyа I Kültəpə yaşayış yerində də (5, tаbl. Х, 13) 

rast gəlinmişdir. Xələc keramikasının bu qabartma naxışları Оvçulаrtəpəsi və 

Nоrşuntəpədə rаstlаnаn qаbаrtmа bəzəklərə bənzəmir. Lakin onların yaxın 

bənzərləri Uzun oba (6, рис. 5, 1, 3), Culfa Kültəpəsinin VII təbəqəsindən (9,  

fig. 13, 1-4, fig. 15, 3) və Naxçıvantəpə (1, şəkil 5, 5; şəkil 92, 2) yaşayış 

yerlərindən məlumdur. Culfa Kültəpəsinin VII təbəqəsi tədqiqatçılar tərəfindən 

e.ə. 4500-4200-cü illərə (9,  p. 37, fig. 6), Uzunoba yaşayış yeri isə e.ə. 4620-

4370-ci illərə (6, с. 116) aid edilmişdir.  
 

 
Şəkil 2. Xələc yaşayış yerinin sadə və qabartma naxışlı keramikası. 

 

Darama naxışlı keramikanın müxtəlif növləri vardır. Dаrаqvаri аlətlə 

nахışlаnmış kеrаmikа Хələc kеrаmikаsındа аzlıq təşkil еdir. Yеddi kеrаmikа 

pаrçаsı üzərində rаstlаnаn bu tip nахışlаr çəkilmə tехnikаsınа görə bir-birindən 

fərqlənirlər (Şəkil 3, 1, 6). Onların rəng tonları sarı ilə qırmızı arasında 

dəyişməktədir. Keramika nümunələrinin bəzisi incə daraqşəkilli alətlə, bəzisi isə 

qaba zolaqlar şəklində daraqvari formada naxışlanmışdır. İncə daraqvari alətlə 

naxışlama Naxçıvantəpənin alt təbəqələrindən aşkar edilmişdir (2, s. 10). İç 
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tərəfi qaba şəkildə daraqlanmış keramika nümunələrinə həm Naxçıvantəpənin alt 

təbəqələrində, həm də üst təbəqələrində rast gəlinmişdir (1, şəkil 60, 4; şəkil 79, 

4; şəkil 97, 4). Bu tip keramika nümunələrinin bənzərlərinə Cülfa Kültəpəsinin 

VIII (9,  p. 110, fig. 8, 1), VII  (9,  p. 115, fig. 14, 4) və VI B (9,  p. 121, fig. 20, 

14) təbəqəsində də rast gəlinmişdir. Keramika məmulatının iç tərəfinin daraqvari 

alətlə qaba şəkildə düzəldilməsi Naxçıvantəpənin keramika məmulatı üçün 

xarakterikdir. 

2009-cu ilin qazıntıları zamanı aşkar olunan Xələc keramikasının bir qismi 

Son Eneolit dövrünə aiddir Bu tip keramika məmulatı saman qarışıq gildən 

hazırlanaraq yaxşı bişirilmiş, bəzən qabların divarları arasında bişməmiş təbəqə 

saxlanmışdır.  
 

 
Şəkil 3. Xələc yaşayış yerinin keramika məmulatı: 3-4-Son Neolit; 1-2, 5-9- Son 

Neolit. 

 

Bu dövrə aid Хələc kеrаmikаsının bir qismi bоyа ilə nахışlаnmışlanmışdır. 

Qabların bir qismində qırmızı boya bir başa qabın qırmızı rəngli saxsısı üzərinə 

çəkilmişdir (Şəkil 3, 2). Digərlərində bоyа  sürmə ilə çəkilmişdir. Хələcdə bu 

üsullа nахişlаnmiş iki kеrаmikа pаrçаsi vаrdir (Şəkil 3, 3, 7). Qablardan birinin 

gövdəsində iki yuvarlaq deşik açılmışdır (Şəkil 3, 3). Bu tip kаsа bir nümunə ilə 

təmsil оlunmuşdur. Хаricdən аğzının аltındа еnli lеntşəkilli qаrа rənglə çəkilmiş 

bоyаnın izi qаlmışdır. Içəri tərəfində isə bir-birinə pаrаlеl хətlər çəkilmişdir. 

Bоyа qаbın sаrı rəngli sаmаnüzlü sахsısı üzərinə çəkilmişdir. Bu mоtivdə 

bəzəmə Böyük Kəsikdə (3, tabl. XXIII, 1-9), Keçilidə (8, рис. 35, 1, 11), Cənubi 

Qafqaz abidələrində (7, c. 42, рис. 15), Şərqi Anadoluda Aştəpədə (16, pl. III, 3) 

Nоrşuntəpədə (13, tаbl. 39, 10) və digər abidələrdə rastlanmışdır. Cənubi 

Qafqazın müxtəlif yаşаyış yеrlərindən məlum оlаn bu tip dеşikli kеrаmikаnın 

аrхеоlоji ədəbiyyyаtdа «Siоni kеrаmikаsı» аdlаndırılmаsı və Sоn Еnеоlit yаşаyış 

yеrlərinin bunа uyğun оlаrаq «Late Sioni Ware site» аdlаndırılmаsı (11, p. 321-
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325), fikrimizə görə, düzgün оlmаmış və аrхеоlоji mədəniyyətlərin dəyərləndi-

rilməsində yаnlışlığа səbəb оlmuşdur. Hаlbuki, qum qаrışıq və cilаlı «Siоni 

kеrаmikаsı»nа Qаfqаzın cənub bölgələrində оlduqcа аz rаstlаnır. Bu bölgənin 

kеrаmikаsı bаşlıcа оlаrаq sаmаn qаrışıq оlmаsı, sаrı yа dа qırmızı rəngdə 

bişirilməsi ilə fərqlənir.  

Keramika nümunələrinin birində qulaqcıqşəkilli çıxıntı vardır. Qulaqcıqşə-

killi çıxıntının mərkəzi hissəsində deşik açılmışdır (Şəkil 3, 9). Bu tip qulplar 

Culfa Kültəpəsinin VI A (9, p. 129, fig. 28, 17) təbəqəsindən məlumdur. 

Ümumiyyətlə, Qafqaz arxeologiyasında Eneolit abidələrindəki boyalı 

qablar Xalaf-Ubeyd mədəyiyyəti ilə əlaqələndirilmişdir. Belə hesab edirik ki, 

Naxçıvanın Neolit və Eneolit abidələrindəki boyalı keramika məmulatının 

istehsalında Xalaf və Ubeyd mədəniyyəti ilə əlaqələr müəyyən rol oynamışdır.  

Аrаşdırmаlаr göstərir ki, Хələc kеrаmikаsı Urmiyа hövzəsi və Şərqi Аnаdоlunun 

аrхеоlоji mаtеriаllаrı ilə bənzərdir. Хələc kеrаmikаsının müəyyən qrupu Dava 

Göz təpədən, Naxçıvantəpədən, bir qismi isə Оvçulаrtəpəsi, Culfa Kültəpəsi və 

Şərqi Аnаdоludаn, хüsusilə Nоrşuntəpə аbidəsindən məlumdur. Lakin Хələc 

kеrаmikаsı qırmızı rəngdə bişirilməsi ilə fərqlənir. Bu хüsusiyyətinə görə Хələc 

Yаnıqtəpə və Culfa Kültəpəsinin kеrаmikаsı ilə еyni xüsusiyyətləri pаylаşır. 

Qırmızı rəngli anqoblu keramika Urmiya hövzəsinin şərq bölgələrində də 

yayılmışdır. I.H.Nərimаnоvun fikrincə qırmızı rəngli kеrаmikа yerli istеhsаlın 

məhsulu оlmuşdur (8, s. 163-164). Bu tip keramika həmçinin Mil-Muğan 

düzünün hazırda Neolit dövrünə aid edilən abidələrindən mövcuddur. Naxçı-

vanın və Urmiya hövzəsinin arxeoloji abidələrinin araşdırılması göstərir ki, bu 

tip keramika e. ə. Vminilliyin birinci yarısı və ortaları üçün xarakterik olmuşdur. 

I Kültəpənin Neolit və Eneolit təbəqəsindən tapılan boyalı çölməklər Me-

sopotamiyanın qədim əkinçilik mədəniyyənləri ilə əlaqalərin e.ə. VII-VI minil-

liklərdən mövcud olduğunu təsdiq edir. Xələc yaşayış yerindən aşkar olunan 

boyalı və boyasız keramika məmulatı Mesopotamiya ilə əlaqələrin yalnız 

əkinçılık mədəniyyətının erkən mərhələsi ilə məhdudlaşmadığını, sonrakı 

mərhələlərdə də davam etdiyini göstərir. Xələc keramikasının araşdırılması onun 

Urmiya hövzəsi, Mil-Muğan düzləri və Şərqi Anadolunun yaşayış yerləri ilə 

bağlı olduğunu göstərir. Lakin Xələc keramikası özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə 

seçilir. Xələcdən aşkar olunan boyalı keramika da özünəməxsus xüsusiyyətlərə 

malikdir. 

Azərbaycanın Eneolit abidələrində boyalı keramikanın meydana çıxmasını 

tədqiqatçılar Mesopotamiya mədəniyyətləri ilə əlaqələndirilmişdir. Bir çox 

araşdırıcı bunu Mesopotamiya əhalisinin şimala doğru miqrasiyası ilə 

bağlamışdır. Araşdırmalar qədim Mesopotamiya mədəniyyətlərinin Azərbaycan 

mədəniyyətlərinə müxtəlif istiqamətlərdə təsir etdiyini, bu təsirinin eyni 

dərəcədə olmadığını və mədəniyyətlərin fərqli yolla inkişaf etdiyini göstərir. Bu 

baxımdan Xələc keramikası müəyyən xüsusiyyətləri ilə qonşuluqda yerləşən, o 

cümlədən Naxçıvanda yerləşən Eneolit abidələrindən fərqlənir və bir növ 

müxtəlif mədəniyyətlərin sintezini əks etdirir. Belə hesab edirik ki, qonşu 

mədəniyyətlərin də təsirini əks etdirən Xələc keramikası yerli istehsal ocağının 

varlığını göstərir. 



 

 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2020 № 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

161 

Kömür analizləri olmadığı üçün Xələcdə aşkar olunan keramika 

məmulatını yalnız müqayisəli araşdırmalar əsasında dövrləşdirmək mümkündür. 

Dava Göz yaşayış yerinin Neolit təbəqəsindən götürülən kömür analizi e.ə. 

5400-cü ilə aiddir (10, p. 69-87). Culfa Kültəpəsinin VIII və VII təbəqələrindən 

götürülən karbon nümunələrin analsi e. ə. 4600-4300-cü illəri göstərmişdir. 

Ovçulartəpəsinin Eneolit təbəqəsindən götürülmüş kömür qalıqlarının C 14 

analizləri e.ə 4300-4000-cü illəri göstərmişdir. Ovçulartəpəsi keramikasını Şərqi 

Anadolu abidələri ilə paralelləri də bunu təsdiq edir. Naxçıvantəpə ilə müəyyən 

paralellər olmasına baxmayaraq hələlik Xələcdən Dalmatəpə tipli basma naxışlı 

keramika aşkar olunmamışdır.  

Araşdırmalar Xələc keramikasının müxtəlif dövrlərə aid olduğunu göstərir. 

Hazırda Xələcin qırmızı anqoblu və qırmızı anqob üzərindən boya ilə 

naxışlanmış keramikasını Son Neolit dövrünə aid etmək olar. Qabartma və 

darama naxışlı keramikanın bir qismi Orta Eneolitə, digərləri isə Son Eneolitə 

aid edilə bilər. Şübhəsiz ki, Xələc yaşayış yerinin gələcəkdə araşdırılması 

abidənin daha dəqiq tarixləndirilməsinə imkan verəcəkdir. 
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РЕЗЮМЕ 

ВЕЛИ БАХШАЛИЕВ 

ОСОБЕННОСТИ КЕРАМИКИ ХАЛАДЖ 

Поселение Халадж расположено вблизи одноименного села Шарурского района. 

Керамические изделия Халадж отличаются своеобразными особенностями. Культурная 

принадлежность и периодизация керамики Халадж, с примесью самана и покрытой 

красной краской до сих пор не решена. Новые памятники, выявленные в последние годы в 

Нахчыване и бассейна озера Урмия, позволяют установить периодизации керамики 

Халадж. Исследования показывают, что керамика Халадж относятся к различным 

периодам. В настоящее время керамики Халаджа, покрытой красным ангобом можно 

датировать с поздним неолитом. Часть керамических изделий с выпуклым и гребенчатым 

орнаментом можно датировать средним энеолитом, а другие поздним периодом энеолита. 

Несомненно, что дальнейшее исследование поселения Халадж позволить более точно 

датировать этого памятника. 

Ключевые слова: Нахчывн, неолит, энеолит, Халадж, расписная керамика 

 

SUMMARY 

VELI BAKHSHALIYEV 

FEATURES OF CERAMICS HALAJ 

Halaj settlement is located near the same name village of Sharur district. Halaj ceramic 

products differed peculiar features. Cultural affiliation and periodization of Halaj ceramics, with 

chaff impurity and red-painted still unresolved. New monuments identified in recent years in 

Nakhchivan and Lake Urmia Basin makes it possible to establish periodization of Halaj 

ceramics. Studies show that Halaj ceramics date back to different periods. Currently, Halaj 

ceramics covered in red paint can be dated to Late Neolithic Age. Some ceramic products with 

convex and comb ornament can be dated to the Middle Chalcolithic Age, and others to the Late 

Chalcolithic Age. Further study of the Halaj settlement, probably, to allow for more precise 

dating of this monument. 

Key words: Nakhchivan, Neolithic Age, Chalcolithic Age, Halaj, painted ceramics 
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BABƏK RAYONU ƏRAZİSİNDƏ İSTEHKAM QALALARI 
 

Məqalədə Babəy rayonu ərazisində yerləşən qalalar, onların yaranması, tarixi-siyasi 

əhəmiyyəti, müxtəlif tarixi dövrlərdə bu qalaların hərbi əhəmiyyəti, tikinti–memarlıq 

xüsusiyyətləri, təbii-coğrafi şəraitə uyğun olaraq yerləşmə planı geniş şəkildə təhlil və tədqiq 

olunmuşdur. Vayxır Govurqalası, Narınqala kimi istehkam qalalarının Naxçıvanın 

müdafiəsindəki rolu, hərbi-siyasi əhəmiyyəti deməyə əsas verir ki, Babək rayonunda yerləşən 

qalalar Muxtar Respublikada yerləşən istehkam qalalarının, eyni zamanda Naxçıvan memarlıq 

tikililərinin əsas xüsusiyyətlərini özündə yaşadır. 

Açar sözlər: Naxçıvan, istehkam, şəhər-qala, II Kültəpə, Çalxanqala, Cəhri çayı, Vayxır, 

Govurqala, müdafiə 
 

 Naxçıvan MR ərazisindəki qala şəhərlərin yaxınlığında iri, orta və 

kiçikhəcmli daşlardan, bərkidici gil məhluldan istifadə edilmədən tikilmiş 

siklopik tipli istehkamlar yerləşir. 

 Naxçıvan MR ərazisindəki müdafiə istehkamları Cənubi Qafqazın 

siklopik tikililərinin yaranma səbəblərini, onların tunc dövrü tayfalarının 

həyatında oynadığı rolu düzgün şərh etməyə imkan verir. Çünki, bu abidələr 

Naxçıvanın qala-şəhərləri ilə bağlı müdafiə istekhamları olub, dövrün iqtisadi, 

ictimai və siyasi prosesləri ilə əlaqədar çox vacib tələbat nəticəsində 

yaradılmışdır. 

Yaxın Şərq və Ön Asiya ölkələri ilə Cənubi Qafqazı əlaqələndirən yollar 

Naxçıvanın qala şəhərlərinin – ticarət mərkəzlərinin yanından keçirdi. Bu qədim 

şəhərlərin ticarət əlaqələrinin inkişafı üçün həmin yollar üzərində müdafiə 

qalalarının tikilməsi vacib olmuşdur. 

Belə qalalardan biri də Naxçıvan MR Babək rayonunun tərkibinə daxil 

olan, Naxçıvan şəhərindən 22 km şimal-şərqdə Payız kəndi yaxınlığında, Cəhri 

çayın sağ sahilindəki hündür Kəmərdağın üzərində yerləşən Çalxanqala 

abidəsidir (4, s. 84). 

Bu müdafiə istehkamı II Kültəpə qala-şəhər mərkəzi ilə bağlı olmuşdur. 

Naxçıvan çayı və Cəhri çayı vadisindəki tayfaların birliyi sayəsində 

yaranmış iri tayfa  ittifaqının mərkəzi kimi II Kültəpənin şimaldan və cənubdan 

ola biləcək basqınlar zamanı etibarlı xüsusi müdafiə istehkamına ehtiyacı vardı. 

Belə istehkamlar Naxçıvan çayı və Cəhri çayı vadilərində strateji cəhətdən 

təhlükəsiz olan hündür dağlıq yerlərdə tikilmişdir. Çalxanqala bu cəhətdən 

xüsusilə fərqlənir. 

Hər tərəfdən möhtəşəm qayalarla kəmər kimi əhatələnən Çalxanqalaya iki 

yerdən – Cəhriçayın sağ sahilindəki dərədən və dağın şimal hissəsindən çıxış 

yolu vardır. Payız kəndinin şimalındakı çətin çıxılan yamacın sonu yuxarıdan, 

Çalxanaqalaya çıxmaq mümkün olan dar keçidlə birləşir. 
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 09.03.2020, qəbul edilib: 11.03.2020 
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Burada minlərlə insanın təhlükədən sığınıb, müdafiə olunması üçün lazımi 

strateji şərait vardır. Çalxanqala istehkamı şərq-qərb istiqamətində yerləşərək, 10 

ha-a qədər sahəsi olan alınmaz müdafiə sistemi əmələ gətirmişdir. Dağın qayalıq 

relyefinə uyğun olaraq müdafiə səddi hər 10-15 metrdən bir xaricə doğru bucaq-

şəkilli çıxıntıları olmaqla ziqzaq planda tikilmişdir.  

Bir neçə adamın çox çətinliklə götürə biləcəyi iri qaya bloklar bir-birinin 

üzərində çox məharətlə yerləşdirilmişdir. Bu hörgü daşlarının uzunluğu 1,6 – 

2,55 m, eni 0,65-1 m, qalınlığı 0,45-80 sm-dir (1, s. 75-76). 

Bina bir tərəfdən qala divarlarına bitişikdir. Burada irihəcmli  daşlardan üç 

otaq inşa edilmişdir. Otaqların birinin sahəsi 8,8x10 m, digərinin 10x10,5 m, 

üçüncünün isə 10,5x3 m-dir. Salamat qalmış divarlarının hündürlüyü 1 m, 

qalınlığı 1,3 m-dir. Düzbucaqlı plana malik bina qalıqlarına qalanın cənub-şərq 

hissəsində də rast gəlinmişdir.  

Burada böyük bir bina kompleksinin qalıqları qeydə alınıb, ölçüləri 

müəyyənləşdirilmişdir. Bina dörd otaqdan ibarət olmuşdur. Onun divarlarının 

aşağı hissəsi salamat qalmışdır. Otaqlar bir-birlərinə bitişik olub, dördkünc plana 

malikdir. Divarların bir hissəsi 60 sm hündürlükdə salamat qalmışdır. Yan 

divarların qalınlığı 1,2 m, arakəsmə divarların eni 60-70 sm-dir. Qapıların eni 

70-90 sm-dir. Otaqların ölçüləri 6x7 m; 7x4,8 m; 7x6 m-dir. Giriş qapı yerlərinin 

eni 60-70 sm-dir. Binanın tutduğu sahə 160 m2-dir. 

Qalanın içərisi geniş sahəyə malik monolit qayalıqdır. Burada çoxsaylı 

tayfa üzvləri özlərini, əmlak və sürülərini mühafizə edə bilmişlər. 

Çalxanqalada bir neçə yerdə qayalar üzərində quyulara da rast gəlinmişdir. 

Onların bəzilərinin içərisi su ilə dolu olmuşdur. V.H.Əliyevin fikrincə Çalxan-

qalada müdafiə olunan əhali mühasirə şəraitində özlərini su ilə təchiz etmək 

üçün bu cür qayaüstü çalalarda su ehtiyatı saxlamışlar. 

Çalxanqala öz tikinti xüsusiyyətlərinə, divar hörgüsündə iri, orta və 

xırdahəcmli daşlardan bərkidici məhluldan istifadə olunmadan qurulmasına görə 

Azərbaycanın, eləcə də Cənubi Qafqazın tunc və ilk dəmir dövrü siklopik 

qalaları ilə oxşarlıq təşkil edir. 

Naxçıvanın Çalxanqala, II Kültəpə, Oğlanqala, Sədərək qalası, Vayxır, 

Şahtaxtı və Qarabağlar Govurqala kimi müdafiə qalaları eyni memarlıq 

xüsusiyyətlərinə malikdir. 

Çalxanqala Naxçıvan çayı vadisində yaranmış çox güclü bir tayfa 

ittifaqının müdafiə istehkamı olmuşdur. 

Bu qala vasitəsi ilə II Kültəpəyə - Qədim Naxçıvan şəhərinə şimaldan 

Cəhriçay vadisindən gələn ticarət yolu nəzarət altında saxlanılmışdır. 

Çalxanqala istehkamı e.ə. XVIII-XVII əsrlərdə tikilmiş və e.ə. I minilliyin 

ortalarına qədər müdafiə əhəmiyyəti daşımışdır.  

Çalxanaqala, müdafiə istehkamı e.ə. II-I minilliklərdə II Kültəpə qala-

şəhərinə aid olmuşdur. Çalxanqala həmin mərkəzin siyasi həyatında, hərbi 

işlərində həlledici rol oynamışdır (2, s. 54). 

Babək rayonunda Vayxır Govurqala istehkamı da tədqiq edilmişdir. Bu 

qala Naxçıvançay vadisində yaşamış tayfa ittifaqına məxsus olmaqla Çalxanqala 

ilə yanaşı böyük müdafiə əhəmiyyəti kəsb etmişdir. 
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Gövurqala II Kültəpədən 10 km şimalda, Vayxır kəndi yaxınlığında, 

Naxçıvan çayının sol sahilində, Qızılboğaz keçidi üzərində yerləşir. 

Qalanın bu mövqedə tikilməsi strateji cəhətdən çox əlverişlidir. Onun 

yerləşdiyi qayalıq sahənin şimalından və qərbindən Naxçıvan çayı axıb keçir. 

Burada çayın vadisindən qalanın yerləşdiyi qayalıq sahənin şimalından və 

qərbindən Naxçıvan çayı axıb keçir. Burada çayın vadisindən qalanın yerləşdiyi 

sahəyə qədər hər yanda sərt sıldırım qayalıq yüksəlir. Belə təbii səddən qalaya 

çay vadisindən çıxmaq qeyri mümkündür. 

Govurqala cənubdan dərin dərə ilə, şərqdən isə sıldırım qayalıq dağ 

silsiləsi ilə sərhədlənir. Qalaya cənub tərəfdən Vayxır kəndindən gələn, 

qayalıqlar arasından keçən dar cığırla, şimaldan isə Naxçıvan çayının sol sahili 

boyunca uzanan nisbətən rahat yolla daxil olmaq mümkündür. 

Vayxır–Govurqala Naxçıvanın digər qalalarından fərqli olaraq, özünəməx-

sus planda inşa edilmişdir. Burada dağətəyi ərazidəki qala yeri uzunsov planda 

relyefə malik olub, strateji cəhətdən müdafiə qalası tikmək üçün çox əlverişlidir. 

Belə təbii mövqeyi nəzərə alınaraq, Naxçıvan çayı sahili boyunca sıldırım 

yamaclı qayalıq ərazinin yastı sahəsinin üç tərəfində möhtəşəm qala divarları 

ucaldılmışdır (4, s. 97-93). 

Vayxır-Gövurqalanın müdafiə divarları yonulmuş irihəcmli daşlardan bər-

kidici gil məhluldan istifadə edilməklə tikilmişdir. Qalanın yerləşdiyi sahə qərb-

dən sıldırım yamacla sərhədləndiyindən burada divar tikməyə ehtiyac olmamış-

dır. 

Qalanın cənub divarının uzunluğu 160 m-dir. Bu divar şərq-qərb 

istiqamətdə çaysahili yarğana qədər əsasən düz planda uzanır. Orta hissədə  

relyefə uyğun olaraq bir qədər əyintilidir. 

Ola bilsin ki, divarın bu hissəsində bürc yerləşmişdir. Qala divarı bu 

hissədə dağıntıya məruz qalmışdır. 

Şimal divarı 150 m uzunluğunda olub ziqzaq planda tikilmiş, üç yerdə 

düzbucaqlı bürclər vardır. Bürclərin ikisi eyni ölçülərdə tikilmişdir. Onların 

fasadının uzunluğu 4 m, yan divarları bir tərəfdən 2 m, digər tərəfdən isə 5 m 

uzunluğundadır. Üçüncü bürcün fasadının uzunluğu 4 m, yan divarların 

uzunluğu isə 2 m-dir. 

Qalaya giriş şərq tərəfdəndir. Burada cənub və şimal divarları sərt çıxıntılı 

kontrforslarla birləşir. Bu kontrforslar giriş qapısını hər iki cinahdan mühafizə 

edir. Giriş darvazasının eni 5 m-dir. Qala divarlarının qalınlığı 5 m, salamat 

qalan hissəsinin hündürlüyü 2,5 m-dir. 

Vayxır Govurqalası ümumi planda altıbucaqlı quruluşa malik olub, 

daxilindəki sahə 2 ha-a bərabərdir. Burada düzbucaqlı plana malik olan (ölçüləri 

9x5 m) bir bina qalığı vardır (65, s. 54-55). 

Tədqiqatçı V.H.Əliyevin fikrincə, Vayxır Govurqalası II Kültəpə tayfa 

ittifaqı başçısının iqamətgahı olmuşdur (65, s. 55). 

Vayxır Govurqalası qala divarları öz tikinti texnikasına görə II Kültəpə 

qala-şəhərinin müdafiə divarları ilə eyniyyət təşkil edir. 

V.H.Əliyevin Vayxır-Govurqalasında və onun yaxınlığında Vayxır kəndi 

ərazisində dağılmış qəbir abidələrində apardığı arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində 

basma, çərtmə, kəsmə üsullarla naxışlanmış boz və qara rəngli gil nümunələri, 
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monoxrom boyalı keramika, aypara formalı tunc sırğalar və obsidian lövhələr 

əldə  edilmişdir. 

Qədim Naxçıvan mədəniyyəti üçün səciyyəvi olan e.ə. XVIII-XV əsrlərə 

aid belə arxeoloji materiallar I Kültəpə, II Kültəpə, Qızılburun və b. abidələrdən 

məlumdur (3, s. 81-82). V.H.Əliyev bu abidələrin arxeoloji materiallarının 

müqayisəli təhlilinə əsaslanaraq, Vayxır Govurqalasının tikilmə dövrünü e.ə. 

XVIII əsrə aid edir (65, s. 55). 

Naxçıvanın orta, son tunc və ilk dəmir dövrü qala-şəhərlərinin yaranması 

tarixini öyrənmək və onların xronoloji dövrləşməsini müəyyənləşdirmək bu tip 

abidələrin stratiqrafiyası əsasında mümkün olmuşdur. 

O.H.Həbibullayev və V.H.Əliyevin I və II Kültəpə tədqiqatları bu mürək-

kəb məsələnin həllində əsas götürülməlidir. Həmin abidənin stratiqrafiyası, on-

larla həmdövr yaşayış yerləri və nekropolların arxeoloji materiallarının təhlili 

əsasında Naxçıvanın qala-şəhərlərinin xronoloji dövrləşməsi müəyyən edilmiş-

dir. 

Tədqiqatlardan aydın olur ki, Naxçıvanın tunc dövrü yaşayış yerlərində 

boyalı qablar I və II Kültəpə abidələrinin stratiqrafiyasına görə dörd inkişaf 

mərhələsi keçmişdir. 

O.H.Həbibullayev I Kültəpə abidəsinin üçüncü təbəqəsini boyalı qablar 

əsasında 4 tikinti layına bölmüşdür. I Kültəpənin orta tunc dövrü təbəqəsinin 

birinci layı e.ə. XX-XVII əsrlərə, ikinci layı e.ə. XVII-XV əsrlərə, üçüncü layı 

e.ə. XV-XII əsrlərə, dördüncü layı e.ə. XII-X əsrlərə aid edilmişdir (5, s. 99-

102). 

I Kültəpənin stratiqrafiyası Naxçıvanın qala-şəhərlərinin və müdafiə 

istehkamlarının xronoloji dövrləşməsi üçün əsas götürülə bilər. 

V.H.Əliyevin II Kültəpə tədqiqatlarında Narınqalada orta, son tunc və ilk 

dəmir dövrü təbəqələrinin stratiqrafiyası dəqiq izlənilmiş və zəngin boyalı qablar 

mədəniyyəti materialları əsasında dəqiq xronoloji dövrləşmə müəyyən edilmiş-

dir. Bu qala-şəhər yerlərindən əldə edilmiş boyalı qabları V.H.Əliyev dörd 

inkişaf mərhələsində təhlil edərək dəqiq tarixini müəyyənləşdirə bilmişdir. 

Birinci inkişaf mərhələsində hazırlanmış monoxrom boyalı qablar forma 

və naxışlarının motivinə görə sadədir. Onların üzəri qırmızı anqobla örtülmüş, 

gövdəsinin yuxarı hissəsi qara rəngli həndəsi motivlərlə, nazik xətlərlə çox 

simmetrik naxışlanmışdır. Bu tip monoxrom boyalı qablarla (küpələr, kasalar, 

çölməklər) zəngin olan II Kültəpənin orta tunc dövrü təbəqəsinin birinci tikinti 

qatı e.ə. XXIII-XX əsrlərə aid edilmişdir. 

İkinci mərhələdə boyalı qabların naxışlanmasında böyük dəyişikliklər 

olmuşdur. Bu mərhələdə də I mərhələdə olduğu dəyişikliklər olmuşdur. Bu 

mərhələdə də I mərhələdə olduğu kimi qabların yuxarı hissəsi bəzədilmişdir. 

Lakin naxış ağ və açıq sarı fon üzərində polixrom rənglərlə - qara, qırmızı, 

qəhvəyi, sarı, ağ – yüksək zövqlə çəkilmişdir. Bu cür qablar – küplər, çaydanlar, 

çölməklər, kasalar, vazalar, qədəhlər – I Kültəpədən, şahtaxtı Govurqalasından, 

Plovtəpədən, Şortəpədən, Qızılburundan və b. abidələrdən məlumdur. Bu tip 

polixrom boyalı qablar I Kültəpə, Şahtaxtı Govurqalası, Oğlanqala, Şortəpə, 

Qızılburun və s. yaşayış yerlərindən də əldə  edilmişdir. 
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Bu mərhələnin boyalı qabları üzərində həndəsi rəsmlərlə yanaşı heyvan, 

quş və insan təsvirləri çəkilmişdir. Bu mərhələdə qabların naxışlanmasında 

qismən dəyişiklik olmuş, əvvəlki mərhələdəki incəlik tədricən aradan çıxmağa 

başlamışdır. 

II Kültəpənin polixrom və monoxrom boyalı qablar tapılan orta tunc dövrü 

təbəqəsinin üst tikinti qatı e.ə. XVII-XV əsrlərə aid edilmişdir. II Kültəpədə son 

tunc və ilk dəmir dövründə boyalı qablar polixrom və monoxrom rənglərlə 

naxışlanmışdır. Naxışlar sadə motivdə olub, kobud və enli xətlərlə qabın aşağı 

hissəsində və oturacağında çəkilmişdir. 

Bu dördüncü inkişaf mərhələsinə aid boyalı qablar – küpələr, çölməklər, 

kasalar, vazalar, çayniklər, qədəhlər I Kültəpədən, Şahtaxtı-Govurqaladan, 

Oğlanqaladan, Qızılburundan əldə edilmişdir (3, s. 91-92). II Kültəpədə 

dördüncü inkişaf mərhələsinə aid boyalı qabların tapıldığı son tunc, ilk dəmir 

dövrü dördüncü inkişaf mərhələsinə aid təbəqəsi e.ə. XIV-VIII əsrlərə aid 

edilmişdir. II Kültəpənin dəqiq stratiqrafiyası, burada əldə edilən arxeoloji 

materialların digər qala-şəhərlərin materialları ilə müqayisəli təhlili onların hər 

birinin xronoloji dövrləşmədə yerini müəyyənləşdirir. Qalaların memarlıq xüsu-

siyyətlərindəki bir sıra elementlər  də onların dövrləşməsini müəyyənləşdirməyə 

imkan verir. 

Arxeoloji və memarlıq materiallarının təhlili əsasında Naxçıvanın qala-

şəhərləri – II Kültəpə e.ə. XXIII-VIII əsrlərə, Oğlanqala, Şahtaxtı Govurqalası 

və Qarabağlar-Qalacıq e.ə. XVIII-VII əsrlərə, Qazançı qalası e.ə. XVII-VII 

əsrlərə, Qarasu qalası e.ə. XVI-VII əsrlərə, Sədərək qalası, plovtəpə və Nəhəcir 

qalası e.ə. XV-VII əsrlərə, müdafiə istehkamları – Çalxanqala və Vayxır 

Govurqala e.ə. XVIII-XVII əsrlərə, Qarabağlar-Govurqala e.ə. XV-VII əsrlərə 

aid edilir (4, s. 100). 
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РЕЗЮМЕ 

РАСУЛ БАГИРОВ 
УКРЕПЛЕННЫЕ КРЕПОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ БАБЕКСКОГО РАЙОНА 

В статье подробно проанализированы крепости, расположенные на территории 

Бабекского района, их возникновение, историко-политическое значение, военное значение 

бугалов в разные исторические периоды, строительно –архитектурные особенности, план 

расположения в соответствии с природно-географическими условиями. Роль в обороне 

Нахчывана, военно-политическое значение укреплений, таких как Вайхырская пещера, 

Навгала, дает основание утверждать, что крепости, расположенные в бабекском районе, 

несут в себе основные черты укрепленных башен, расположенных в Автономной 

Республике, а также архитектурных сооружений Нахчывана. 

Ключевые слова: Нахчыван, укрепление, крепость, II Култепе, Чалхангала, река 

Джахри, Вайхир, Говуркала, оборона 
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SUMMARY 

RASUL BAGIRV 
FORTIFIED FORTRESSES ON THE TERRITORY OF BABEK DISTRICT 

The article analyzes the fortress, located on the territory of Babek district, their origin, 

historical and political significance, military significance bugalow in different historical periods, 

architectural features, location plan in accordance with the natural geographical conditions. 

Role in the defense of Nakhchivan, political and military value of the fortifications, such as 

Vaihiria cave, Newgale, gives grounds to assert that the fortress, situated in Babak district, 

carry the main features of fortified towers, located in the Autonomous Republic, and Nakhchivan 

architectural structures. 

Key words: Nakhchivan, fortification, fortress, II Kultepe, Chalkhanqala, Jahri River, 

Vaykhir, Govurqala, defense 
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İRAN-TÜRKİYƏ MÜNASİBƏTLƏRİ YENİ MƏRHƏLƏDƏ 

 

İranda 1979-cu il inqilabı nəticəsində islam respublikası yarandı. Yeni, şəriət qanunları-

na əsaslanan islami hakimiyyət quruldu. Yeni xarici siyasət xətti müəyyən olundu. Qonşu 

ölkələrlə münasibətlərə xüsusi diqqət verildi. Türkiyə ilə münasibətlər də yeni səviyyəyə yüksəldi. 

Bu münasibətlər tarixi ənənələrə, mədəni, dini yaxınlığa əsaslanırdı. Siyasi münasibətlərin xa-

rakteri dəyişdi. Bu isə bölgədə vəziyyətə müsbət təsir göstərdi. İqtisadi əlaqələr gücləndi. Ticarət 

münasibətləri genişləndi. İkitərəfli mədəni, humanitar əlaqələr yaxşılaşdı. Bu əlaqələr Orta 

Şərqdə vəziyyətə müsbət təsir göstərdi. Dünyada sabitliyin qorunub saxlanılmasında əhəmiyyətli 

rol oynadı. Beynəlxalq embarqolar şəraitində Türkiyə qonşu ölkəyə zəruri yardımlarını etdi. Bu 

isə Türkiyə ilə münasibətlərdə yeni səhifə açdı. Ankara xarici siyasətdə İrana böyük əhəmiyyət 

verirdi. Hər iki tərəf problemləri dialoq yolu ilə həll etməyə çalışırdı. İranda yaşayan 30 milyon 

azərbaycanlı amili də bu münasibətlərə ciddi təsir göstərir. 1980-ci ildə Türkiyədə hərbi çevriliş 

ikitərəfli münasibətlərə mənfi təsir göstərdi. İki ölkə arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq tranzitin 

inkişafına təkan verdi. Əməkdaşlığa baxmayaraq Türkiyənin qərbyönümlü mövqeyi İranda soyuq 

qarşılanırdı.   

Açar sözlər: islam inqilabı, ticarət əlaqələri, enerji təhlükəsizliyi, iqtisadi əməkdaşlıq, 

sərhədboyu ticarət, idxal, ixrac, mübadilə, ticarət, hərbi çevriliş 

 

Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində böyük əhəmiyyət kəsb edən 

İranın xarici siyasətində qonşu Türkiyə ilə münasibətlər mühüm yer tutur. Bu iki 

ölkə arasında tarixin müxtəlif çağlarında soyuq və isti münasibətlər hökm 

sürmüşdür. Hər iki ölkədə hakimiyyət quruluşlarında olan fərqli cəhətlər onların 

qarşılıqlı münasibətlərinə ciddi təsir göstərmişdir.  

İranda şahlıq rejiminin çökməsini və ölkədə yeni islami hakimiyyətin 

qurulmasını iki ölkə arasındakı münasibətlərə təsir göstərməyə bilməzdi. Şahın 

və hökumətlərinin mənfi yanaşmaları üzündən iki ölkə arasında ortaq məqsədli 

layihələr hazırlamaq, turizm, ticarət, bank işi, təbii qaz və neft sahəsində 

əməkdaşlığı inkişaf etdirmək mümkün olmadı. İran şahının başa düşülməsi çətin 

olan bu siyasətinə rəğmən Türkiyə İrana qarşı hər sahədə dostcasına yanaşmasını 

davam etdirmişdir. Belə ki, Türkiyə, Atatürkün də dediyi kimi, iki ölkənin dost 

olmasının və əməkdaşlıq etməsinin onların maraqlarına uyğun olduğunu yaxşı 

anlayır. 

Həmin dövrlərdə İranın xarici siyasətində Türkiyəyə göstərdiyi dostluq 

hisslərini ifadə edən açıqlamalara rast gəlmək olduqca çətindir. Belə bir şəraitdə, 

1978-ci ilin sonu – 1979-cu illərin xalq inqilabı şahlıq quruluşunun devrilməsilə 

nəticələndi. İranda böyük təxribatlar baş verdi. Bunlar şah tərəfdarları ilə 

Xomeyninin ardıcılları arasında baş verirdi. Xüsusilə, Xomeyni şahın 

idarəçilikdə böyük səhvlərə yol verməsindən məharətlə istifadə etməsi, özünü 

yoxsul xalqın gözündə bir xilaskar kimi böyütməyə imkan verirdi. Nəhayət, şah  
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bu mübarizədə geri çəkilən tərəf oldu. Ölkə daxilində onun əleyhinə keçirilən 

nümayişlərin artması və qanlı bir şəkil alması ilə əlaqədar məğrur şah, həm taxt-

tacını, həm də İranı bir daha geri dönməmək üzrə 1979-cu il yanvarın 16-da tərk 

etmək məcburiyyətində qaldı. 

İranda 1979-cu ildə yeni, şəriət qanunlarına əsaslanan islami hakimiyyətin 

qurulması qonşu Türkiyə ilə onun münasibətlərinə ciddi təsir göstərdi. Təbii ki, 

bu münasibətlər tarixi ənənələrə, hər iki ölkə xalqlarının mədəni, dini 

yaxınlığına, dostluğuna əsaslanırdı. Bu isə həm bölgədə, həm də dünyada 

sabitliyin qorunub saxlanılması işində əhəmiyyətli rol oynayır.  

Belə bir amilə ciddi fikir vermək lazımdır ki, rəsmi Ankara həmişə xarici 

siyasət sahəsində Tehrana xüsusi əhəmiyyət vermişdir. Bütün rəsmi görüşlərdə 

və beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətində Türkiyə, İran ilə əməkdaşlığın 

gücləndirilməsi uğrunda bütün qüvvə ilə çalışacağını dilə gətirmişdir (1, s. 56). 

İran İslam Respublikasının dini lideri ayətulla Xomeyni şahın yol verdiyi 

böyük səhvlərdən məharətlə istifadə edərək, özünü sadə, yoxsul xalqın gözündə 

bir xilaskar kimi böyütməyə nail oldu. Məğrur şah isə, 1979-cu il yanvarın 16-da 

İranı tərk etməyə vadar oldu (2, s. 30). 

Qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyədə hansı hökumətin hakimiyyətə gəlişin-

dən asılı olmayaraq, Ankara Tehran ilə əlaqələrini tarixi ənənələrə, hər iki ölkə 

xalqlarının mədəni, dini yaxınlığına, dostluğuna əsaslanaraq qurur. Bu əlaqələr 

ilə həm bölgədə, həm də dünyada sabitliyin qorunub saxlanılmasında əhəmiyyət-

li rol oynayır. Bütün türk hökumətləri belə bir ənənəyə sadiq qalmışlar ki, xarici 

siyasətdə İrana xüsusi əhəmiyyət vermişlər. Bütün rəsmi görüşlərdə və beynəl-

xalq təşkilatların fəaliyyətində Türkiyə tərəfi qarşılıqlı əlaqələr çərçivəsində İran 

ilə təmas və əməkdaşlığın gücləndirilməsi uğrunda bütün qüvvə ilə çalışacağını 

dil gətirmişdir 1979-cu il fevralın 11-də İranda xalq inqilabı qalib gəldi. Türkiyə, 

İran inqilabının qələbəsindən iki gün sonra Tehrandakı yeni hakimiyyəti tanıdı-

ğını bildirdi (3, s. 116). Bu Türkiyənin İrana müsbət yanaşdığını və mövcud 

problemlərin həllinə bəslənilən böyük ümidlərdən irəli gəlirdi. Martın 11-də İran 

tərəfi SENTO hərbi-siyasi blokundan çıxdığını bəyan etdi. Sonra Pakistan və 

Türkiyənin də SENTO-nu tərk etməsi ilə əlaqədar olaraq bu təşkilat özünü 

buraxdı. İranın Regional İnkişaf naminə Əməkdaşlıq Təşkilatından ayrılmaya-

cağını bildirməsi isə Türkiyə tərəfindən müsbət qarşılandı. Çünki, Türkiyə tərəfi 

İran ilə hərbi əlaqələrdən daha çox iqtisadi əlaqələrə üstünlük verirdi (4).   

1979-cu ildən etibarən Türkiyə-İran siyasi əlaqələri başlıca olaraq sabit 

xətlə inkişaf etmişdir. Ortaya çıxan böhranlı vəziyyətlər dialoq yolu ilə nizama 

salınmış, hakim rejimlərin fərqli olmasına baxmayaraq, sabit bir əlaqə təsis 

olunmuş, qarşılıqlı maraqlara əsaslanan münasibətlər bərqərar edilmişdi. İran-

Türkiyə əlaqələrini nəzərdən keçirərkən belə bir cəhət diqqəti daha çox cəlb 

edirdi ki, bu münasibətlər əsasən bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq, mehri-

ban qonşuluq, ortaq, qarşılıqlı maraqlara hörmət edilməsi və tarixi, mədəni 

bağlara əsaslanır (5). 

İran hakimiyyəti Türkiyəyə münasibətdə özünün xarici siyasət xəttini 

qurarkən uzun əsrlərdən bəri məzhəb ayrılıqlarını nəzərə alırdı. Digər bir amil də 

İran-Türkiyə münasibətlərinin yeni müstəvidə qurulmasında az rol oynamadı. 

Hələ XX əsrin birinci rübünün sonlarında Kamal Atatürkün qurduğu modern və 
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dünyəvi Türkiyə Cümhuriyyəti İranın modernləşib inkişaf etməsinə böyük 

ölçüdə təsir göstərmişdi.  Bu türk amilinin təsiri nəticəsində əhali arasında bir 

çox imtiyazlarını və mövqeyini itirən İranın şiə üləmaları, bir tərəfdən Türkiyəyə 

qarşı kinli, tənqidi  münasibətini artırarkən, digər tərəfdən də şah rejiminə qarşı 

mücadiləsini davam etdirmişdilər. 

İranda şiə ruhaniləri, dünyəvi Türkiyə Cümhuriyyətini, öz rejimlərini, 

ideologiyalarını yaymaqda və yaşatmaqda ən böyük əngəl görürdülər. İranda 

islam inqilabı ixracı səylərinə baxmayaraq, Türkiyə İran ilə iqtisadi və siyasi 

əlaqələrini pozmadan davam etdirmişdir. Hətta münasibətləri xüsusilə İraq-İran 

savaşı gedişində əhəmiyyətli bir səviyyəyə çatmışdır (6, s. 35). Ankara öz 

müttəfiqlərinin təzyiqlərinə baxmayaraq, bu siyasətini davam etdirmişdir.  

Qarşılıqlı münasibətləri şərtləndirən digər bir amil İranda 30 milyondan 

çox azərbaycanlı türkün cəm halda yaşaması idi. Tehran onlara fars dili ilə 

yanaşı, öz ana dillərində təhsil almaq imkanı verməmişdi. Bununla əlaqədar 

olaraq İranın hakim dairələrində meydana çıxan Türkiyənin Güney Azərbaycan 

millətçiliyini dəstəkləyən addımlar ata biləcəyi qorxusu ikitərəfli əlaqələrə mənfi 

təsir göstərə bilərdi.  

1979-cu il iyununda İrana rəsmi səfəri zamanı nümayəndə heyətinin 

əksəriyyətini azərbaycanlı türklərin təşkil etdiyi Türkiyənin sabiq xarici işlər 

naziri Gündüz Okçunun ayətulla Şəriət-Mədarini ziyarət etməsi, İran hakim 

dairələrinin bu istiqamətdəki şübhələrini daha da artırmışdı (7, s. 286). 

1980-ci illərin əvvəllərində qarşılıqlı əlaqələrə mənfi təsir göstərən digər 

bir amil də Türkiyədə baş vermiş hökumət dəyişikliyi oldu. Süleyman Dəmirəlin 

başçılıq etdiyi Ədalət Partiyasının təşkil etdiyi hökumət ABŞ yönümlü siyasət 

yeritməyə başlamışdı. Xüsusilə də ABŞ-ın Tehrandakı səfirliyində amerikalı 

diplomatların fanatik iranlı gənclər tərəfindən girov götürülməsi ilə əlaqədar baş 

vermiş girovlar məsələsində Süleyman Dəmirəl hökuməti son dərəcə sərt təzyiq 

göstərmişdi. Bununla belə, Türkiyə yenə də ABŞ-ın İrana tətbiq etdiyi 

embarqoya qoşulmamış və ABŞ-ın İrana ehtimal olunan müdaxiləsində türk 

torpaqlarından istifadəyə yol verilməyəcəyini bəyan etmişdi.  

Sonralar Türkiyədə baş vermiş 12 sentyabr 1980-ci il tarixli hərbi çevriliş 

İran tərəfindən həyəcanla qarşılanmışdı (7, s. 300). Bu çevrilişdən sonra da 

Türkiyə hakim dairələrinin İrana münasibətdə mövqeyi demək olar ki, eyni 

olmuşdur. Yəni İranda baş verən hadisələr bu ölkənin daxili işləri hesab 

olunmuşdur (4, s. 99).   

Digər bir tərəfdən İraq-İran müharibəsi Türkiyə-İran əlaqələrinin inki-

şafına mane olmadı. Türkiyə xarici təzyiqlərə baxmayaraq, həm İraq ilə, həm də 

İran ilə münasibətlərini qoruyub saxlamış, hər iki tərəfə humanitar yardımlarını 

davam etdirmişdir. Bu cəhətdən 1980-ci illərdə iki ölkənin əməkdaşlığı normal 

davam etmiş, hətta ticarət əlaqələri öz inkişafının zirvəsinə çatmışdır (3, s. 118).   

İki qonşu dövlət arasında əlaqələr enişli-yoxuşlu bir şəkildə eyni məsələlər 

çərçivəsində cərəyan etmişdir. Başqa sözlə, İran inqilabının səbəb olduğu bütün 

mənfi amillərə baxmayaraq, geosiyasi, geostrateji və geoiqtisadi amillər bir daha 

iki ölkə arasındakı əlaqələrin gedişatını və təbiətini üzə çıxarmışdı. Qarşılıqlı 

münasibətlərdə İranda şahlıq quruluşundan qalma problem kürdlərin PKK terror  

təşkilatına münasibət idi. Vaxtilə İran şahı bu “silahdan” həm İraqa, həm də 
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Türkiyəyə qarşı istifadə etmişdir. İraq hakimiyyəti də kürd amilindən İrana qarşı 

münasibətdə istifadə etmişdi.   

Digər tərəfdən, Hindistan, Pakistan və xüsusilə Əfqanıstandan gələn nar-

kotik maddələrin qeyri-qanuni istifadəsi, tiryək və heroin qaçaqmalçılığına və 

bunların Türkiyəyə soxulmasına imkan verməməsi üçün Türkiyənin və mədəni 

dünyanın İrana etdiyi bütün çağırışlara rəğmən, bu işi durdurmaması son dərəcə 

düşündürücüdür. 1979-cu ildə İrana sahib olan indiki hakimiyyət nümayəndələ-

rinin ölkədə necə bir təşkilatlanmaya və hökumət şəklinə düşmələrinə diqqət 

yetirmək lazımdır. Bu barədə türk diplomatı Turqut Tülümenin xatirələri olduq-

ca maraqlıdır (8, s.164). Bu diplomat hadisələrin qaynar çağında Tehranda bir 

sıra mühüm görüşlər keçirmiş, İran islam inqilabının lideri imam Xomeyni ilə 

şəxsən görüşmüş, öz ölkəsinin mövqeyini ortaya qoymuşdur.   

Ayətulla Xomeyninin müəyyənləşdirdiyi siyasi kursun həyata keçirilməsi 

qonşu ölkələrlə münasibətlərə ciddi təsir göstərdi. Xomeyninin qurduğu islami 

hakimiyyət Türkiyənin dostluq münasibətlərinə eyni səmimiyyətlə cavab vermə-

di. Xatırladaq ki, ayətulla Xomeyni Atatürkü və layiqliyi sevmədiyini hələ 

Bursada yaşadığı sürgün günlərində söyləməkdən çəkinməmişdi. Halbuki sürgün 

günlərində Türkiyənin rəhbər şəxsləri onun rahat həyatının təmin edilməsi üçün 

əllərindən gələni etmişdilər (9).   

Ayətulla Xomeyni öz görüşlərini Türkiyə səfiri T.Tulumenə açıqca 

söyləmiş və dünyəvi Türkiyəni islam birliyinə üz döndərməkdə, Osmanlının 

yolundan ayrılmaqda günahlandıraraq, özünün bu birliyi gerçəkləşdirməyə 

çalışdığını söyləmişdir. Ayətulla Xomeynidən sonra yeni rejimin öndə gələn 

liderlərindən biri ayətulla Şəriət-Mədari Türkiyənin sabiq xarici işlər naziri G. 

Okçuya bu sözləri söyləmişdi: “Biz bir-birimizə bənzərik. Aramızdakı tək fərq, 

sizin sünni, bizim şiə olmağımızdır. Hamımız vətənimizi sevərik. Vətənpərvər 

olmağa gərək yox, vətəndost olmaq yetər” (8, s. 198). 

Bu dövrdə  bəzi iranlı müəlliflər Türkiyəni sabitlikdən kənar bir ölkə kimi 

dəyərləndirirdi (10, s. 269). Eyni zamanda, ABŞ-ın təkidilə İranın beynəlxalq 

sistemdən təcrid edilməsi kimi, Türkiyənin də eyni dövrdə 12 sentyabr tarixli 

hərbi çevrilişin təsiri ilə Avropadan uzaqlaşması və beynəlxalq təhlükə mənbəyi 

olaraq SSRİ-ni görməsi, ABŞ-ın strateji xəttinə daha çox meyl etməsi faktını üzə 

çıxarmışdı (4, s. 100).    

Ankaranın 1980-ci illərdə strateji üstünlük verdiyi ABŞ-a meyl etməsinin 

ortaya çıxardığı gərginlik Türkiyə-İran əlaqələrinə mənfi təsir göstərmişdir. 

Türkiyə üçün Orta Şərq bazarlarının strateji əhəmiyyətinin artması, İran-İraq 

müharibəsinin yol açdığı regional proseslər Türkiyəni “aktiv bitərəflik” siyasəti 

yürütməyə sövq etmişdi. Bu siyasət nəticəsində savaşdan əvvəl yüz milyonlarla 

dollarla ifadə olunan qarşılıqlı ticarətin həcmi müharibə əsnasında milyardlara 

çatmışdır (11, s. 155). Bu dövrdə İran da İraqla yürütdüyü çətin savaş şərtləri 

daxilində ölkənin qərbində ikinci böyük sərhəd xəttini təşkil edən Türkiyə ilə 

əlaqələrinin gərginləşməsinə yol verməməyə çalışırdı (12, s. 431).   

Türkiyənin İrandakı inqilabdan iki qorxusu vardı. Birincisi, islamçı 

axınların Türkiyəyə ayaq açması, digəri isə inqilabın uğursuz olması və bunun 

nəticəsində İranın parçalanaraq onun Türkiyə ilə sərhəd bölgəsində kürd 

dövlətinin qurulmasına yol açması ehtimalı idi (7, s. 11).  
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Türk müəllifi Şüha Bölükbaşın fikrincə, Ankaranın islam inqilabına qarşı 

münasibətini üç siyasət müəyyən edir. Bu siyasətlər – İranla yan-yana 

mövcudluğunu davam etdirmək, İraq-İran müharibəsində bitərəf qalmaq və 

İranla iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirmək üçün savaşdan istifadə etməkdir. 

Tədqiqatçıya görə, Türkiyənin “İranla maraqlanmasının məqsədi, onun Sovet 

təsir dairəsinə girməsinə mane olmaqdır” (14, s. 95).  

Türkiyənin bu narahatlığı İraq-İran müharibəsinin başlaması ilə daha da 

artdı. Xomeyni hakimiyyətinin ilk günlərindən etibarən İranda həyata keçirilən 

inqilabın Türkiyəyə ixrac edilməsi üçün böyük səy göstərilmişdi. İranlı liderlər 

Türkiyəyə münasibətdə təməlçi dini fəaliyyətlərə, layiqliyi müdafiə edən rəh-

bərlərə qarşı kampaniyalarını qızğın surətdə davam etdirmişlər (8, s. 198).  

M.Bazarqan hökumətinin xarici işlər naziri İ.Yəzdi “Keyhan” qəzetində 

üst-üstə yazdığı üç məqalədə Türkiyəyə hücumlar etmişdi: “Türkiyədə əsgərlər 

bir daha hakimiyyəti ələ keçirdilər. Əslində, Türkiyədə baş verən 12 sentyabr 

1980-ci il çevrilişi İİC-i əleyhinə törədilən bir hərəkatdır. Türkiyə, xroniki 

xəstəliklər keçirən bir ölkədir.... Pantürkistlər, “Asiya çöküntü içindədir, 

mədəniyyət yalnız Avropadadır. Onun üçün türklər Avropalılaşmaq, avropalılar 

kimi olmaq məcburiyyətindədir” deməkdə idilər (11, s. 165).  

İlk çağlar İran mətbuatında ölkənin “üçüncü” və ya “islam inkişaf yolu ilə” 

getməsi barəsində çox yazırdılar. (8, s. 279). Bununla əlaqədar Qərbdə çox 

ehtiyat edirdilər ki, belə bir kurs İranın kapitalist sistemindən ayrılmasına gətirib 

çıxara bilər və onun sosializm ölkələri ilə yaxınlaşmasına şərait yaradardı. 

Ankara islam dinini ölkənin idarəçilik sisteminin içərisinə buraxmamışdır. 

Tehran həmişə bu amili Ankara ilə aralarında ən ciddi fikir ayrılığı hesab etmiş-

dir. Bununla belə, 1980-ci ilin əvvəllərindən etibarən Tehran qonşu Türkiyənin 

islamçı xadimlərini, xüsusilə ələviləri dəstəkləmişdir.  

Bu dövrdə İran-Türkiyə əlaqələri  beynəlxalq təsirlər ilə regional tarazlıq 

çətinlikləri arasında uyğunluq yaratmaq səyləri ilə keçmişdir. Türkiyənin 1980-

ci illərdə İranın əleyhinə bir beynəlxalq strateji üstünlük verdiyi ABŞ-a meyl 

etməsinin ortaya çıxardığı gərginlik sahəsinin Türkiyə-İran əlaqələrinə əks təsir 

göstərməsi ehtimal olunarkən, iqtisadi-siyasi və regional çətinliklər əks bir 

istiqamətin formalaşmasına gətirib çıxarmışdı. 

Belə bir yanaşma Ankaranı həyəcanlandırırdı. Türkiyə buna cavab olaraq 

öz ərazisində iranlı mühacirlərin fəaliyyətinə icazə vermiş və onları 

dəstəkləmişdir. Bu zaman Türkiyədə bir milyona yaxın sol və sağ yönümlü iranlı 

mühacir vardı. Ankara onların fəaliyyətinə maneçilik törətmirdi. İran islam 

rəhbərliyi isə bunu iki ölkə arasındakı münasibətlərin gələcək inkişafı yolunda 

ciddi maneə sayırdı. 
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РЕЗЮМЕ 

ГЮЛЬНАРА МАМЕДЗАДЕ 

ИРАНО-ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА НОВОМ ЭТАПЕ 

В результате революции 1979 года в Иране образовалась исламская республика. 

Была установлена новая, исламская власть, опирающаяся на шариатские законы. 

Определена новая линия внешней политики. Отношениям с соседними странами было 

придано особое внимание. Отношения с Турцией также поднялись на новый уровень. Эти 

отношения основывались на исторические традиции, культурную и религиозную 

близость. Изменился характер политических отношений. А это оказало положительное 

влияние на отношение в регионе. Усилились экономические связи. Улучшились 

двусторонние культурные и гуманитарные связи. Это отношения оказали положительное 

влияние на ситуацию в Ближнем Востоке. Они же сыграли важную роль в сохранении 

стабильности в мире. В условиях международных эмбарго, Турция оказала необходимую 

помощь соседней стране. А это открыло новую страницу в отношениях с Турцией. Анкара 

придавала большое значение Ирану во внешней политике. Каждая из сторон старалась 

решить проблемы путем диалога. Фактор 30 млн. азербайджанцев, проживающих в Иране, 

также имеет сильное влияние на эти отношения. Военный переворот в Турции в 1980 году 

оказало негативное влияние на двусторонние отношения. Взаимное сотрудничество 

между двумя странами дало толчок на развитие транзита. Несмотря на сотрудничество, 

прозападная позиция Турции холодно воспринималась в Иране.  

Ключевые слова: исламская революция, торговые связи, энергетическая 

безопасность, экономическое сотрудничество, приграничная торговля, ввоз, вывоз, обмен, 

торговля, военный переворот 

 

SUMMARY 

GULNARA MAMMADZADA 

IRANIAN-TURKISH RELATIONS AT NEW STAGE 

As a result of revolution of 1979, it was established Islamic republic in Iran. It was 

established new, Islamic power based on shariah laws. It was defined new foreign policy line. It 

has given special attention to relations with neighbor countries. Relations with Turkey has also 

increased to a new level.These relations were based on historical traditions, cultural and religious 

affinity. The nature of political relations has changed.And this had a positive impact on attitudes 

in the region. Economic ties have intensified.Bilateral cultural and humanitarian ties have 

improved.This relationship has had a positive impact on the situation in the Middle East.They 

played an important role in maintaining stability in the world.In conditions of international 
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embargoes, Turkey provided the necessary assistance to a neighboring country. And this opened 

a new page in relations with Turkey.Ankara attached great importance to Iran in foreign 

policy.Each of the parties tried to solve problems through dialogue.The factor of 30 million 

Azerbaijanis living in Iran also has a strong influence on these relationships. The military coup 

in Turkey in 1980 had a negative impact on bilateral relations. Mutual cooperation between the 

two countries gave impetus to the development of transit. Despite cooperation, Turkey’s pro-

Western position was coldly perceived in Iran. 

Key words:  Islam revolution, commercial relations, energy safety, economical 

cooperation, boundary along trade, import, export, exchange, trade, military coup 
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    NAXÇIVAN ŞƏHƏRİNİN TARİXİ COĞRAFİYASI (XIX-XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ) 

 

Məqalədə XIX-XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan şəhərinin tarixi coğrafiyasıdan bəhs  

olunur. Tədqiq edilən dövrdə Naxçıvan şəhəri eyni adlı diyarın əsas inzibati-siyasi mərkəzi və ən 

iri şəhəri idi. Şərqin ən böyük mədəniyyət ocaqlarından biri olan Naxçıvan şəhəri e.ə III 

minillikdə bu diyarda yaranmış qüdrətli tayfa ittifaqının mərkəzi olaraq inkişaf tapmışdır. Şəhər 

Araz çayının sol qolu olan Naxçıvançayının sağ sahilində dəniz səviyyəsindən 910 m 

hündürlükdə yerləşirdi. Bu dövrdə Naxçıvan şəhərinin ərazi-sərhəd bölgüsü dəyişməmişdir. Bu 

dövrdə Naxçıvan şəhəri Erməni vilayətinin, İrəvan quberniyasının və Cənub-Qərbi Azərbaycan 

general qubernatorluğunun əsas mərkəz şəhəri, Araz-Türk respublikasının isə paytaxtı olmuşdur. 

Məhəllələrinin sayı isə daxili və xarici köçürmələrdən sonra artmışdır. 

Açar sözlər: Naxçıvan şəhəri, XIX-XX əsrin əvvəlləri, tarixi coğrafiya, Naxçıvançay, 

paytaxt, məhəllə 

 

Tədqiq edilən dövrdə Naxçıvan şəhəri eyni adlı diyarın əsas inzibati-siyasi 

mərkəzi və ən iri şəhəri idi. Şərqin ən böyük mədəniyyət ocaqlarından biri olan 

Naxçıvan şəhəri e.ə III minillikdə bu diyarda yaranmış qüdrətli tayfa ittifaqının 

mərkəzi olaraq inkişaf tapmışdır. Şəhər Araz çayının sol qolu olan Naxçıvan ça-

yının sağ sahilində dəniz səviyyəsindən 910 m hündürlükdə yerləşirdi.  

Naxçıvan şəhərinin adına və tarixinə aid məmulatlara yunan, latın, ərəb, 

fars, türk və rus mənbələrində rast gəlinir. Məşhur yunan coğrafiyaşünası Klavdi 

Ptolomeyin (eramızın II əsri) “Coğrafiya” əsərində Naxçıvanın adı Naksuana 

(Naxuana) kimi qeyd olunmuşdur. Naxçıvanda VI əsrdə zərb olunmuş Sasani 

hökmdarları adına sikkələrin üzərində pəhləvi dilində şəhərin adı “Naxç” 

şəklində yazılmışdır. Orta əsr ərəb məxəzlərində şəhərin adı Nəxcuan, Nəşava 

(IX-XI əsrlər), Nəşəvi, Naxçıvan (XI-XII əsrlərdən başlayaraq), Nəxcəvan, 

Nəxçəvan, Nəqcuan (XI-XVII əsrlərdə), fars mənbələrində Nəxcir kimi 

verilmişdir (8, s. 13). 

Digər bir araşdırmada fərqli yanaşmalar olmuş, “Naxçıvan” sözünü Nuhçı-

xan ifadəsindən yarandığı göstərilmişdir. Mənbədə qeyd edilir ki, Nuh Peyğəm-

bərin ailəsi və tərəfdaşları Naxçıvan ərazisində quruya çıxmış, burada yurd sal-

mış və Nuh Peyğəmbər Naxçıvan şəhərinin əsasını qoymuşdur. Naxçıvan Nuhçı-

xanın varisidir, davamıdır. Nuhçıxan şəhərin formalaşması mərhələsi, Naxçıvan 

isə artıq inkişaf etmiş şəhərdir (12, s. 25). Tarixi mənbələrdə Nuh Peyğəmbərin 

Naxçıvan şəhərinin əsasını qoyması haqqında məlumatlar vardır (19, s. 111).  

Tədqiqatçıların fikrincə, Orta Tunc dövründə Naxçıvanda güclü tayfa itti-

faqları formalaşmış, əhalinin sayı artmış, əkinçilik, maldarlıq, sənətkarlıq əsas 

təsərrüfat sahələri kimi özünü göstərmiş, mübadilə və ticarət əlaqələri genişlən-

mişdir. Naxçıvan mədəniyyəti Yaxın Şərq ölkələri ilə iqtisadi-mədəni əlaqələr 
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şəraitində inkişaf edib təşəkkül tapmışdır. İqtisadiyyatın və ticarətin inkişafı 

Naxçıvan ərazisində şəhər tipli yaşayış məskənlərinin yaranmasına imkan 

vermişdir. Şəhər mədəniyyətinin yaranması və inkişafı iki mərhələdən keçir: 

ilkin şəhərsalma mədəniyyəti və inkişaf etmiş şəhər mədəniyyəti (13, s.19). İlkin 

şəhərsalma mərhələsindən, yəni protoşəhər dövründən inkişaf etmiş şəhər 

mədəniyyəti mərhələsinə qədər min illərlə vaxt tələb olunur. Naxçıvan diyarının 

Ön Asiya qədim Şərqinin inkişaf etmiş sivilizasiyaları ilə qonşuluqda yerləşməsi 

burada da ilkin şəhər mədəniyyətinin inkişafına təsir etmişdir. Akademik İ.Ha-

cıyev İ.Əliyevə əsaslanaraq yazır ki, Naxçıvan şəhərini “Azərbaycanın ən qədim 

şəhərlərindən biri hesab etmək üçün kifayət qədər əsas var (11, s. 4). AMEA-nın 

müxbir üzvü V.Baxşəliyev yazır ki, Naxçıvan şəhəri e.ə III minillikdə təşəkkül 

tapan qədim şəhər mədəniyyətinin ən mühüm mərkəzlərindən biri olmuşdur (5, 

s. 5). Bütün bu tədqiqatlar XIX əsrdə yazılmış mənbələrin üstündən xətt çəkdi. 

Belə ki, XIX əsrə aid ədəbiyyat materialları təsdiq edirlər ki, Naxçıvan şəhərinin 

əsası e.ə. 1539-cu ildə qoyulmuşdur (19, s. 113). Lakin müstəqillik illərində 

aparılan təqqiqatlar göstərdi ki, Naxçıvanda ilkin şəhər mədəniyyəti təxminən 5 

min il bundan əvvəl meydana gəlmişdir. 

Orta əsrlərdə (X-XII əsrlərdə) Naxçıvan şəhəri daha geniş şəkildə inkişaf 

edərək paytaxt şəhəri olmuşdur. İlk öncə Nahçıvan şahlığının, sonra isə Atabəy-

lər dövlətinin paytaxtı olmuşdur. Naxçıvan şəhərinin Atabəylər dövlətinin pay-

taxtı olması ilə bağlı mənbələrdə belə yazılır: Şəmsəddin Eldəniz Naxçıvan 

vilayətini mülklərinə birləşdirir və iqamətgahını Bərdədən Naxçıvana köçürür. 

O, sultan sarayından iqta aldığı Arrandan başqa, Azərbaycanın bütün cənub ra-

yonlarını, habelə Naxçıvanı müstəqil idarə etməуə və öz adından pul kəsdirməyə 

başlayır. 1146-cı ildə Atabəy Naxçıvan vilayətini torpaqlarına birləşdirir və 

həmin dövrdən başlayaraq Naxçıvan şəhəri və vilayəti Eldəniz nəslinin irsi 

iqtasına çevrilir. Bəhs edilən dövrün hadisələrində Şəmsəddin Eldənizin adı 

“Gəncə və Arranın sahibi” (İbn əl-Əsir), “Naxçıvan şəhəri və vilayətinin 

hakimi” (Mxitar Qoş) kimi çəkilir. Mənbələr Eldənizin bu dövrdə Naxçıvanda 

möhkəmlənməsi, “daim Naxçıvanda olması” haqqında məlumat verir. XI əsrin II 

yarısından başlayaraq Naxçıvan şəhəri Səlcuq əmirlərinin əsas iqamətgahların-

dan biri idi. Yaqut-əl Həməvinin Azərbaycanın böyük şəhəri adlandırdığı 

“Naxçıvan (Nəşavə)” şəhəri artıq XII əsrin 40-cı illərindən başlayaraq Eldənizlər 

sülaləsinin nümayəndələri olan Azərbaycan atabəylərinin doğma (xass) mülk-tac 

şəhərinə çevrilir. Şəmsəddin Eldəniz Möminə xatın və övladları ilə birlikdə 

burada yaşayır (10, s. 46). XII əsrdə Naxçıvan şəhəri özünün ən böyük iqtisadi 

və mədəni yüksəlişi dövrünü keçirmişdir. XI-XII əsrlərdə şəhərin 150-200 min 

əhalisi olmuşdur  (16, s. 61).  

Orta əsrlər dövründə Naxçıvan şəhəri teymurilərin, cəlairilərin və qaraqo-

yunluların, ağqoyunluların mübarizə meydanına çevrilmiş, 1501-ci ildən Səfəvi-

lərin idarə sisteminə daxil olmuşdur. Tədqiqatçı alim İ.Əliyev yazır ki, Səfəvilər 

dövründə Azərbaycanın və bölgənin şəhərləri arasında Naxçıvan şəhəri iqtisadi 

baxımdan aparıcı yerlərdən birini tutmuşdur. Ancaq müəyyən dövrlərdə Osman-

lı-Səfəvi müharibələr, müxtəlif Səfəvi və Osmanlı hökmdarlarının dağıdıcı 

siyasətləri şəhərə xeyli ziyan vurmuşdur (9, s. 114-115). 
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XVIII əsrin 40-cı illərində Azərbaycan ərazisində müstəqil xanlıqların 

meydana gəlməsi, başqa yerlərdə olduğu kimi, Naxçıvan bölgəsində şəhər 

həyatına müsbət təsir göstərmişdir. Naxçıvan xanlığının inzibati mərkəzinə 

çevrilən Naxçıvan şəhərində, XVIII əsrin ortalarında yaşayış və inzibati 

binaların bir hissəsi bərpa olunmuş, iqtisadi, ictimai və mədəni həyat müəyyən 

dərəcədə dirçəlməyə başlamışdı (6, s. 73). Naxçıvan şəhəri xanlığın mərkəzi idi. 

Naxçıvan şəhəri xanlıqlar dövründə feodalara müharibələri və xarici hücumlar 

nəticəsində ciddi dağıntılara məruz qalmışdı.  

XIX əsrdə də Naxçıvan şəhəri uğrunda aparılan mübarizələr şəhərin ciddi 

dağıntılara məruz qalmasına səbəb olmuşdu. Naxçıvan şəhərinin tarixindəki bu 

acınacaqlı spirialvari təkrarlanan gedişatı tarixçi V.M.Sisoyev belə ifadə etmişdi: 

“Təbii ki, Naxçıvan çox qədim şəhərdir. Şəhər X əsrə qədərki dövrdə 

salınmışdır. Bəlkə də daha qədimdir. Onun sonrakı tarixini qısa sözlə xarakterizə 

etmək olar. Hər 200-300 ildən bir şəhər özülünə qədər dağıdılırdı. Ancaq hər 

dəfə yenidən bərpa edilirdi” (21, s. 47). XX əsrin əvvəllərində ermənilər 

tərəfindən bir neçə dəfə dağıntılara məruz qalmış Naxçıvan şəhəri 1918-1919-cu 

illərin əvvəllərində Araz-Türk Respublikasının və Cənub-Qərbi Azərbaycan 

General qubernatorluğunun əsas mərkəzi  olmuşdur. 

G.Qənbərova XIX əsr mənbələrinə əsaslanaraq yazır ki, Azərbaycanın 

qədim şəhərlərindən biri olan Naxçıvan şəhəri Naxçıvan əyalətinin əsas 

şəhərlərindən biridir. Bu şəhər öz coğrafi mövqeyinə görə Qarabağ dağlarının 

axırıncı aşırımının kənarında, Araz çayının təxminən 8 km şimala doğru, 39 və 

40 dərəcə şimal en dairəsi ilə 63 və 64 dərəcə uzunluq dairəsi arasında 

yerləşərək, şimal tərəfdən Şıxmahmud kəndi ilə şərq tərəfdən Şəkərabad kəndi 

ilə, cənub tərəfdən Tunbul-Yəmxana kəndi ilə qərb tərəfdən isə Əliabad və Xok 

kəndi ilə həmsərhəddir. Şəhərin özünün əhatə dairəsi 6 verst (vers-1,0668 km-ə 

bərabər ölçü) şəhərə məxsus torpaq sahələri ilə birgə 17 verstdir. Bu sahələrdən 

istifadə üçün nəsib olan və suvarılan ərazilərin 350 xalvarı hər il əkilir. Şəhərin 

su ilə təmin edilməsi Naxçıvançaydan şəhərə çəkilmiş və şəhəri iki eyni hissəyə 

ayran arx ilə həyata keçirilir (15, s. 42). Yuxarıda qeyd edilən Naxçıvan qərb 

tərəfdən Xok kəndi ilə həmsərhəddir fikirinə münasibət bildirərək qeyd etmək 

istərdik ki, Naxçıvan şəhərinin Xok kəndi ilə sərhəd olmağı demək olar ki, 

imkansızdır. G.Qənbərova bu məlumatı verəndə çox güman ki, 1831-ci ilə aid 

arxiv sənədlərini əsas götürmüşdür. Bu sənədlərdə şəhərin sərhədləri aşağıdakı 

kimi göstərilmişdir: şimaldan Şeyx Mahmud, şərqdən Şəkərabad, cənubdan 

Tumbul və Yamxana, qərbdən isə Əliabad və Xok mahalı (3, v. 2-3). Bu arxiv 

materialında isə isə Xok kənd kimi yox, mahal kimi göstərilmişdir. Mahalın 

sahəsi kəndin sahəsindən çox böyük olmuş, özündə bir neçə kəndi 

birləşdirmişdir. V.Qriqoryevə gəldikdə isə o Naxçıvan şəhərinin Şıxmahmud, 

Əliabad, Qaraçuq, Bulqan, Tumbul, Qoşadizə kəndləri və şərq istiqamətində 

Naxçıvançayla həmsərhəd olduğunu yazmışdır (18, s. 69). 

Naxçıvandan quberniya mərkəzi olmuş İrəvana qədər olan məsafə 139 

verst, Tiflisə qədər olan məsafə isə 444 verst idi (3, v. 2). XIX əsrin 30-cu 

illərində Naxçıvan şəhərinin əsas hissəsi 6 verstlik ərazidə yerləşirdi (14, s. 69). 

Bu isə şəhərin ərazisinin təqribən 10 kvadratkilometri əhatə etdiyini söyləməmi-

zə imkan verir. V.Qriqoryev ətrafdakı əkin sahələri ilə birlikdə götürüldükdə 
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şəhərin ərazisini 17 verst  və yaxud 28, 39 kvadratkilometr göstərmişdir (18, s. 

69). Kameral siyahıların şəhər haqqında məlumatları əks etdirən hissəsində isə 

bu rəqəm 20 verst olaraq qeyd edilmişdir (3, v. 3). 

Yuxarıda qeyd etmişdik ki, bəzi tədqiqatçılar XIX əsrə aid arxiv sənəd-

lərinə əsaslanaraq şəhərin 39ᵒ ilə 40ᵒ arası şimal enliyində, 63ᵒ ilə 64ᵒ arası şərq 

uzunluğunda yerləşdiyi göstərilmişdir. K.Nikitin isə şəhərin kordinatlarını daha 

da dəqiqləşdirərək yazır ki, XIX əsr Naxçıvan şəhəri 39ᵒ 12` şimal enliyində, 63ᵒ 

5` şərq uzunluğunda yerləşmişdi. 

İ.Kazımbəyli “Qafqaz təqvimi”nin 1895-ci ilə aid məlumatına əsaslanaraq 

yazır ki, Naxçıvan bölgəsinin ərazisi 3949, 04 kv verst sahəni əhatə edir. Bölgə-

nin torpaq sahəsi 347296 desyatinə çatırdı. Naxçıvan şəhəri ərazisi 87, 58 kv 

verst, torpaq sahəsi, 9123 desyatindir (14, s. 88). 

XIX əsrin 70-ci illərində Naxçıvan şəhəri Bakı, Şamaxı, Quba, Lənkəran, 

Yelizavetpol, Şuşa, Nuxa, Zaqatala, Ordubadla birlikdə Şimali Azərbaycanda 

şəhər statusuna malik olan 10 şəhərdən biri idi. Bu dövrdə Şimali Azərbaycanda 

rus şəhərsalma mədəniyyətinin təcrübəsi yayılırdı.Tədqiqatçılar bu qənaətdədir-

lər ki, ən iri şəhərlər olan Bakının, Şamaxının, Naxçıvanın, Gəncənin rus hərbi 

mühəndisləri tərəfindən tərtib edilmiş planları bu şəhərlərin gələcəkdə hazırlana-

caq baş planlarının başlanğıcı olmuşdur (2, s. 171). 

Şəhərin təbii-coğrafi şəraitinə gəlincə mənbələrdə qeyd edilir ki, şəhər 

Kiçik Qafqazın silsilələrinin bitdiyi yerdə Arazboyu düzənlikdə yerləşmişdi. 

Şəhərin cənub hissəsi şəhərətrafı kəndlərlə əhatələnmişdi. Araz çayı bu yaşayış 

məntəqələrinin cənub hissəsindən keçirdi(18, s. 10), şəhər Araz çayından 8 verst 

şimal məsafədə idi (19, s. 118).  

Başlanğıcını Salvartı dağlarından götürən Naxçıvançay isə şəhəri şərq və 

cənub tərəfdən əhatələyir, sonra bir neçə qola bölünərək Abbasabad qalası ilə 

Bulqan kəndləri arasındakı ərazidən keçərək Araz çayına qovuşurdu (18, s. 10). 

A.Abdullayev mənbələrə əsaslanaraq yazır ki, XIX əsrin 30-cu illərində şəhərin 

əsas hissəsi ilə Naxçıvançay arasında olan məsafə 2 verst idi (1, s. 34).  

Mənbələrin təhlili belə bir qənaətə gəlməyimizə imkan verir ki, XIX əsrin 

70-ci illərinə qədər şəhərin əsrin əvvəllərindəki simasını o qədər də 

dəyişməmişdir. Şəhərin ruslar tərəfindən işğalından sonra  Naxçıvana gəlmiş rus 

tədqiqatçıları da bunu sübut edir. V.Qriqoryev yazır ki, şəhərin ortasından 

Naxçıvançaydan çəkilmiş xəndəklər (su kanalları) keçirdi ki, bunlar da şəhərdəki 

bağların və əkin sahələrinin suvarılmasına xidmət edirdi (18, s. 70). K.Nikitin də 

şəhərin mərkəzindən axan və suvarmada istifadə edilən çay qolları və arxlardan 

bəhs etmişdir. O yazır: “Naxçıvanın ortasından arx keçir. Bu arx şəhər əkinlərini 

və bağlarını su ilə təchiz edir. Lakin bu arxın suyu şəhər təsərrüfatına kifayət 

etmirdi. Çünki Naxçıvan çayı boyunca yerləşən kəndlərin əhalisi əkinlərin 

becərilməsi üçün bu sudan istifadə edirdi. Digər tərəfdən yaz və yay vaxtları 

çayın suyu azalır, bəzən büsbütün quruyurdu. Bu da şəhər təsərrüfatında su 

çatışmazlığına gətirib çıxarırdı. Su çatışmazlığı çox zaman şəhər əhalisinin 

narazılığına səbəb olurdu” (19, s. 118-119). 1831-ci ilə aid arxiv sənədində də 

Naxçıvançaydan çəkilmiş və şəhəri iki hissəyə ayıran bu kanaldan bəhs 

edilmişdir (3, s. 5). Qeyd edək ki, şəhərin ortasından keçən Bazar çayı XX əsrin 
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70-ci illərinə qədər Naxçıvan şəhərinin içərisindən axırdı. Əsrin 70-ci illərində 

çayın üstü beton vasitəsi ilə örtülmüşdür (17, s. 83). 

Naxçıvan şəhərinin tarixi coğrafiyasını araşdırarkən onun məhəllələrinə də 

nəzər salmaq lazımdır. Belə ki, Naxçıvan şəhəri xanlıq dövründə inzibati 

cəhətdən dörd məhəlləyə bölünmüşdü: 1. Əlixan; 2. Şahab; 3. Qurdlar; 4. 

Sarvanlar. Onu da qeyd edək ki, bu məhəllələrinin 4-ü də günümüzdə Naxçıvan 

şəhərində mövcuddur, yeri və ərazisi insanlar tərəfindən bilinməkdədir.XIX 

əsrin əvvəllərinə gəldikdə isə bu dövrdə şəhərin inzibati bölgüsündə dəyişiklik 

baş verdiyini müşahidə edirik. Bu dəyişiklik, hər şeydən əvvəl, şəhərdə məhəllə-

lərin sayının xeyli artması ilə ifadə olunur. Məhəllələrin artmasının səbəbinin 

biri S.Budaqovaya görə XVIII əsrin sonu — XIX əsrin əvvəllərində Naxçıvan 

xanlığında hakimiyyət başında olmuş Kalbalı xanın dövründə Naxçıvan şəhə-

rinin qala divarları xeyli möhkəmləndirilmiş və şəhərin başqa yerlərə nisbətən 

yaşayış üçün daha az təhlükəli olması idi. Belə ki, 1806-cı ilin sonlarında İran 

taxt-tacının vəliəhdi Abbas Mirzə Naxçıvan şəhərini ələ keçirmək üçün dəfələrlə 

cəhd göstərsə də buna müvəffəq ola bilməmişdi. Yəni, Naxçıvan şəhərinə 

əhalinin kəndlərdən köçüb yerləşməsi olmuşdur. İkinci bir səbəb isə şübhəsiz ki, 

çarizmin siyasəti olmuşdur. Məlumdur ki, Türkmənçay (1828) və Ədirnə (1829) 

müqavilələri bağlandıqdan sonra İran və Türkiyə ərazisindən ermənilərin kütləvi 

şəkildə Azərbaycan xanlıqlarında yerləşdirilməsinə başlanıldı. Köçürülən 

ermənilərin bir qismi Naxçıvan xanlığında, o cümlədən Naxçıvan şəhərində 

yerləşdirilmişdi (6, s. 34). Bizim fikrimizə görə isə məhəllələrinin sayının art-

ması həm başqa yerlərdən insanların Naxçıvan şəhərinə köçürülməsi və köçməsi 

olmuş, həm də böyük məhələlərin kiçik məhəllələrə parçalanması hesabına baş 

vermişdir. Arxiv sənədlərindən aydın olur ki, XIX əsrin 30-cu illərindən sonra 

Naxçıvan şəhərində 13 məhəlləmövcud olmuşdur (3, s. 4). İ.Şopen rus işğalının 

ilk dövrlərinə aid məlumatlarında Sarbanlar, Oruc məhəlləsi, Köhnə qala, 

Xoşulu, Çaparxana, Ziyilarx, Bilici, Şahab, Qalaməhəllələrinin adını çəkmişdir 

(22, s. 477).V.Qriqoryev “Naxçıvan əyalətinin statistik təsviri”ndə Əlixan, 

Şahab, Sarvanlar və Qurdlar məhəllələrinin adlarını çəkir (19, s. 68).Araşdırmaçı 

tədqiqatçı A.Abdullayev qeyd edir ki, məhəllə adlarının bəzən o məhəllələrdə 

məskunlaşmış tayfa və tirələrin adları ilə bağlı olur, ya da müəyyən sənət və 

peşə adamlarına görə müəyyən edilirdi. Mənbələrdən də məlumdur ki, Naxçıvan 

şəhəri ərazisində məskunlaşmış Kəngərlilərin Cığataylı, Sarvanlar, Əlixanlı kimi 

tirələrinin məskunlaşdıqları məhəllələr məhz onların adları ilə adlandırılmışdır 

(1, s. 33). 

Bir məsələni də vurğulamaq istərdik ki, Naxçıvan şəhər XDS İK-nin 17 

may 1990-cı il tarixli 202 nömrəli qəran ilə Sarvanlar, Xıncov, Qurdlar, Ziyil 

arxı, Şahab, Pirqəmiş, Zaviyə, Əlixan, Xoşulu, Gomayıl, Qala, Həsənalıbəy, 

Qoçüstü, Xeyrabad, Atabəylər kimi məhəllə adları bərpa edilmiş, yeni yaranan 

məhəllə və meydanlara Əlincə, Babək, Çənlibel, Əcəmi Naxçıvani, Qarabağ 

meydanı, Azadlıq meydanı, Koroğlu meydanı kimi adlar verilmişdir (4, s. 19). 

Araşdırmalarımızda Naxçıvan şəhərində mövcud olan bəzi məhəllə 

adlarının etimologiyasına, yerləşdiyi əraziyə nəzər saldıq.  

Ziyilarx məhəlləsi. Naxçıvan şəhərində qədim məhəllə adıdır. XIX əsrə 

aid mənbələrdə Ziyilarx adı ilə qeydə alınan məhəllə adı Naxçıvançaydan çəkilib 
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şəhərin şərq hissəsindən keçən eyniadlı arxın adı ilə bağlı yaranmışdır. Ziyilarx 

indiki Qonaq evinin yanından başlayıb 7 №-li məktəbin yanından Qoçüstü 

məhəlləsinə doğru axırmış. Yaşlı nəslin dediyinə görə arxa Zinə arx, Ziyilli arx 

da deyilirmiş. Birinci ehtimala görə əvvəlcə arxın suyu çox gur, ətrafı otlu-

cəyənli, suyu həşəratlı oduğuna görə arxa Ziyilarx, arxın bir hissəsinə isə 

Ziyilarx məhəlləsi deyilmişdir. İkinci ehtimala görə isə məhəllə adı məşhur 

rəssam Bəhruz Kəngərlinin atası Şirəli bəyin əmisi Zili ağanın adı ilə bağlı 

olduğu güman edilir (4, s. 55). 

Şahab məhəlləsi. Naxçıvan şəhərinin ən qədim məhəllələrindən birinin 

adıdır. Məhəllənin yerləşdiyi ərazinin relyef quruluşu, döngə və tinləri, ərazidəki 

qədim abidələr məhəllənin qədim tarixindən xəbər verir və bu ad yüz illərdir ki, 

Şahab məscidi, Şahab məhəlləsi adlarında özünü qoruyub saxlayır. XIX əsrdə 

Naxçıvan şəhərinin əsas kvartallarından birinin Şahab məhəlləsi olduğu haqda 

məlumat verirlər. Tədqiqatçı Ə.Əliyev yazır ki, “Şahab məhəlləsi çox güman ki, 

ərazisində vaxtilə gur su, yaxşı su olmasına görə belə adlandırılmışdır. Şahab 

fars dilində “gur su, keyfiyyətli su” mənasında işlənir” (7, s. 24). A.Bağırovun 

isə fikirinə görə, Şahab sözünün mənşəyini “gur su” ilə bağlamaq özünü 

doğrultmur, çünki məhəllə adı kəngərlilərin Şahbanlular tayfasının adı əsasında 

yaranmışdır. Şahbanlular kəngərlilərin böyük tayfalardan biri olmuş və 

Naxçıvan şəhərində yaşamışlar. Buna görə məhəlləyə Şahbanlular adı verilmiş 

və toponim canlı damşıq dilində tədricən Şahab şəklinə düşmüşdür (4, s. 51). 

Oruc məhəlləsi. XIX əsrdə İ.Şopen tərəfindən Naxçıvan şəhərində qeydə 

alınan məhəllə adıdır (22, s. 447). Məhəllə təxminən indiki M.Ə.Sabir küçəsi ilə 

kəsişən döngələrin birini əhatə etmiş və XX əsrin əvvəllərində şəhərdə aparılan 

tikinti işləri ilə əlaqədar ləğv olunmuşdur. Məhəllə kəngərlilərin tayfa (tirə) 

başçılarından biri olan Oruc şəxs adı əsasında yaranmışdır. 

Sarvanlar məhəlləsi. Naxçıvan şəhərinin ən mühüm məhəllələrindən 

biridir. Məhəllənin adı Kəngərlilərin bir qolu olan Sarvanlar sülaləsinin adı ilə 

bağlıdır. Tədqiqatçı T.Əhmədov sarvan sözünün İran mənşəli olub sar (dəvə) və 

van (qoruyan) sözləri əsasında yaranıb, dəvəçi, dəvə saxlayan anlamını ifadə 

etdiyini vurğulayır. Məhəllənin sakinləri XX əsrin 40-50-ci illərinə qədər daha 

çox dəvəçilik, arabaçılıq və faytonçuluqla məşğul olmuşlar. Sarvanlar sülaləsi 

müxtəlif tirələrə bölünüb ayrı-ayrı ərazilərdə yaşasalar da tayfa adını qoruyub 

saxlamışlar (23). 

Qurdlar məhəlləsi. Naxçıvan şəhərində ən qədim məhəllə adlarından 

biridir. Məhəllə yarandığı vaxtdan bu günə qədər adını qoruyub saxlamış və bir 

çox tarixi mənbələrdə əksini tapmışdır. XX əsrdə rəsmi yazışmalarda məhəllə 

adına yasaq qoyulsa da, bu ad xalq arasında yaşamış və Naxçıvan şəhər XDS 

İK-nin 17 may 1990 - cı il tarixli, 202 № li qərarı ilə məhəllənin tarixi adı bərpa 

olunmuşdur. Məhəllə adı “qədim türklərin özlərinin müqəddəs əcdadı, bələdçisi, 

qoruyucusu, xilaskarı, qələbə, xeyir-bərəkət, hakimiyyət gətirən ilahi qüvvə kimi 

tapındıqları qurdun (Boz qurd) adı ilə bağlı olduğu ehtimal olunur. Qurd obrazı 

müsbət mənada mifologiya və folklorumuzda geniş yayılmışdır. Bundan əlavə 

xalq arasından toplanmış məlumatlara görə isə vaxtı ilə bu ərazilərdə ipəkqurdu 

yetişdirdiklərinə görə məhəllə qurdlar məhəlləsi adlandırıldığı qeyd edilir. 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ran
https://az.wikipedia.org/wiki/D%C9%99v%C9%99
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Xeyrabad məhəlləsi. Naxçıvan şəhərində qədimdən mövcud olan bu 

məhəllə adı XVI-XVIII əsrlərə aid mənbələrdə də əksini tapmışdır. Məhəllənin 

paralel adı Çuxur məhəllədir. Məhəllə indiki Kalba Musa çeşməsindən Edilağa 

gölünə tərəf olan sahəni əhatə edir. Yaşlı nəslin nümayəndələrinin söylədiyinə 

görə Xeyrabad xeyir (xeyirli, bərəkətli) və abad sözlərinin birləşməsi ilə əmələ 

gəlib, “bərəkətli, abad məhəllə” mənası bildirir. Bu fikirlə razılaşmaq olar, çünki 

məhəllə ərazisi daxil olmaqla Araza qədər torpağın məhsuldar, bərəkətli olması 

indi də məlumdur. Ona görə də məhəlləyə “xeyirli, abad” adının verilməsi 

mümkündür. Ancaq bu fikirlə bərabər belə qənaətə gəlirik ki, Xeyrəbad - Xeyri 

şəxs adı və abad sözlərinin birləşməsi ilə yaranıb, “Xeyrinin abadlaşdırdığı yer, 

məskən saldığı məhəllə” mənasında işlənir. XVII - XIX əsrlərdə Naxçıvanda 

Xeyri şəxs adı məhsuldar şəkildə işlənib. Xeyrəbad məhəllə adı Naxçıvan şəhər 

XDS İK-nin müvafiq qərarı ilə (17 may 1990-cı il tarixli, 202 №li qərarı) 

yenidən bərpa edilmişdir (4, s. 37). 

Əlixan məhəlləsi. Naxçıvan şəhərində qədim məhəllə adıdır. Məhəllə 

Hüseyn Cavidin məqbərəsi, ev muzeyi və 5 №- li məktəbin ətrafını əhatə edir. 

Məhəllə adı kəngərlilərə məxsus tayfa başçısı Əlixan şəxs adına mənsubluq, 

aidlik bildirən lı şəkilçisinin artırılması yolu ilə yaranmışdır. Əlixanlı tayfası 

“Deyhanlı, Hümbətli, Orta qışlaq, Güllüqışlaq, Yarlı qışlaq, Yazı qışlaq” kimi 

tirələrə ayrılmış və bu tirələr də kəngərlilərə məxsus ərazilərdə yaşamışlar. 

Əlixanlı məhəllə adının kəngərlilərə məxsusluğunu XVII-XX əsrlərə aid bir çox 

tarixi mənbələr də təsdiqləyir (4, s. 32).  

Dabbaqxana məhəlləsi. Naxçıvan şəhərindəki bu məhəllə adı sənət və 

peşə adı əsasında yaranmışdır. Məhəllə indiki 11 №-li orta məktəbin arxa 

tərəfindəki Dabbaqxana çeşməsi və tarixi-memarlıq abidəsi olan Buzxana 

ətrafında yerləşirmiş. Dabbaqxana qədim naxçıvanlıların dəri aşılamaq, göndən 

müxtəlif materiallar (qayış, yəhər, yüyən və s.) hazırlamaqla məşğul olduğunu 

təsdiqləyir. Hazırda Dabbaqxana məhəllə adı unudulub, ancaq eyniadlı çeşmə 

fəaliyyətdədir. 

Qoçüstü məhəlləsi. XVIII əsrin sonunda şəhərin əsas məhəllələrindən biri 

Naxçıvançayın sağ sahilində yerləşən Qoçüstü məhəlləsi olmuşdur. Ola bilsin ki, 

əvvəllər bu məhəllə Naxçıvan şəhərinin əsas hissəsinə aid olmayan müstəqil 

yaşayış yeri olmuş, sonralar isə şəhərin böyüməsi ilə əlaqədar Naxçıvan 

şəhərinin məhəllələrindən birinə çevirilmişdir. Çünki, arxeoloqlar apardıqları 

ilkin kəşfiyyat işləri nəticəsində buranı XI-XVIII əsrlərə aid yaşayış yeri kimi 

qiymətləndirmişlər.  

Sallaqxana məhəlləsi.Bu məhəllə də Naxçıvan şəhərində sənət və peşə ilə 

əlaqədar formalaşmış məhəllələrdən biri olmuşdur. Ərəbcə “sallaq” (qəssab) və 

farsca “xanə” (ev) sözləri 

əsasında yaranmışdır. Şəhərdə arabaçı, faytonçu işləyənlərin, qəssablıqla məşğul 

olanların əksəriyyəti bu məhəllədə yaşamışdır. Şərqdən Sarbanlar, şimaldan 

Xıncov məhəllələri ilə həmsərhəd olan bu məhəllənin indiki adı Çuxur 

məhəlləsidir. Çuxur məhəlləsi adı məhəllənin yerləşdiyi coğrafi ərazinin relyefi 

ilə əlaqədar olaraq formalaşmışdır (1, s. 34). 

Xoşulu məhəlləsi.İ.Şopenin XIX əsr adını çəkdiyi məhəllələrdən biri 

Xoşulu məhəlləsi olmuşdur. R.Salayeva bu məhəllənin adını Dərbənd şəhərinin 
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cənub qərbində yerləşən Xoşnu adlı kəndin adı ilə bağlamış və bu kənddən 

köçənlərin məhz bu məhəlləni kəndlərinin adı ilə adlandırması fikrini irəli 

sürmüşdür (20, s. 14). Lakin, tarixi mənbələrdə hələlik belə bir miqrasiya ilə 

bağlı fakta rast gəlmədiyimizdən və bunun üçün məntiqi əsas da olmadığından 

biz məhəllə adının bu cür izahını inandırıcı hesab etmirik. R.Salayeva Xoşulu 

məhəlləsinin Əlixan və Xıncab məhəllələri arasında yerləşdiyini göstərmişdir. 

Lakin, bizim tədqiqatlarımız göstərir ki, Əlixan məhəlləsi ilə Xıncab məhəlləsi 

arasında Cıdıllı, Qarağac və Xoşulu məhəllələri yerləşmişdir. Məhəllənin dəqiq 

sərhəddi isə belədir. Məhəllə şərq tərəfdən Qarağac məhəlləsi, qərb tərəfdən isə 

Xıncov məhəlləsi ilə həmsərhəd idi. Məhəllə cənubdan Sarvanlar məhəlləsinə 

qovuşurdu (1, s. 35). 

XIX əsrin 60-70-ci illərindən başlayaraq Çar Rusiyası tərəfindən Naxçıvan 

şəhərində İran və Türkiyə ərazisindən köçürülmüş erməni ailələrinin əksəriyyəti 

Naxçıvan şəhərinin mərkəzi hissəsində Cümə məscidinin ətrafında mərkəzə 

yaxın ərazilərdə- “Böyük bağın” qərb hissəsində Sarbanlar məhəlləsinin bir 

hissəsindən “Qızlar bulağı” adlanan əraziyə qədər, Zaviyə məhələsindəki yaşayış 

evlərində yerləşdirilir. Şəhərin mərkəzində yerləşən qədim məhəllələrin 

ərazisində erməni ailələrin yerləşdirilməsi məhəllə adlarında da dəyişikliklərə 

səbəb olur. Məsələn, Sarbanlar məhəlləsinin bir hissəsi erməni məhəlləsi 

adlanmışdır (15, s. 132). Bundan əlavə Naxçıvanda bir çox məhəllə adları var ki, 

biz onların hamısını ayrı-ayrılıqda vermək istəmədik.  

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan şəhərinin əhalisinin 

artması ilə əlaqədar, şəhər ərazisi də böyüyür. Cənubda “Vağzal” binasının 

tikintisi ilə əlaqədar dəmir yolu boyunca vağzal ətrafı yaşayış evləri, anbarlar, 

sənaye binaları tikilir. Şəhərin şimalında hərbi şəhərcik salınır. Bu dövrdə şəhər 

ərazisi şimalda “hərbi şəhərcikdən” başlayaraq, cənubda “Vağzal” binasının 

ərazisinə qədər məsafəni əhatə etsə də əhali əsasən şəhər mərkəzində Köhnə 

qala, Şahab, Qurdlar, Pir Xamuş, Anbar, Zaviyə, Qala, Sarbanlar məhəllələrində 

məskunlaşmışdılar. 1905-1915-ci illərdə İrəvan bölgəsində və Naxçıvan 

diyarında baş verən erməni-müsəlman müharibələri nəticəsində Naxçıvan 

bölgəsinə eləcədə Naxçıvan şəhərinə İrəvan mahalından gələn azərbaycanlı 

qaçqınların sayı çoxalmış, müharibələr nəticəsində Naxçıvan bölgəsinin kənd və 

qəsəbələrindən şəhərə əhali axını baş vermişdir. Gəlmə əhalinin bir hissəsi 

məhəllələrdə, digər hissəsi isə şəhərətrafı ərazilərdə məskunlaşmağa məcbur 

qalmışdır. Bu dövrdə Naxçıvan şəhərində yeni məhəllələr- Xıncab, Kollu bağ, 

Xoylu kimi məhəllələr formalaşdı (15, s. 133).  

Son olaraq qeyd etmək istərdik ki, tədiqat apardığımız dövrdə Naxçıvan 

şəhərinin ərazi-sərhəd bölgüsü dəyişməmişdir. Bu dövrdə Naxçıvan şəhəri 

Erməni vilayətinin, İrəvan quberniyasının və Cənub-Qərbi Azərbaycan general 

qubernatorluğunun əsas mərkəz şəhəri, Araz-Türk Respublikasının isə paytaxtı 

olmuşdur. Məhəllələrinin sayı isə daxili və xarici köçürmələrdən sonra artmışdır. 
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РЕЗЮМЕ 

НУРЛАНА АЛИЕВА 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ГОРОДА НАХЧЫВАН 

(начало XIX-XX вв.) 

В статье рассматривается историческая география города Нахчывана в начале XIX-

XX вв. В период исследования город Нахчыван являлся главным административно-

политическим центром и крупнейшим городом одноименного края. Один из крупнейших 

очагов культуры Востока город Нахчыван, в III тысячелетии до н.э нашел развитие в этом 

крае как центр могущественного племенного союза. Город располагался на высоте 910 м 

над уровнем моря на правом берегу реки Нахчыванчай левого притока Араза. В этот 

период территориальное деление границы города Нахчыван не  изменилось. В этот период 

город Нахчыван был главным центром армянской области, Иреванской губернии и 

генеральского губернаторства Юго-Западного Азербайджана, а также являлся столицей 

Аразо-Турецкой Республики. А число кварталов увеличилось после внутренних и 

внешних переселений. 

Ключевые слова: Город Нахчыван, начало XIX-XX вв, историческая география, 

Нахчыванчай, столица, квартал 
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SUMMARY 

NURLANA ALIYEVA 

HISTORICAL GEOGRAPHY OF THE NAKHCHIVAN CITY 

 (EARLY XIX- XX CENTURIES) 

The article talks about the historical geography of Nakhchivan in the early XIX- XX 

centuries. Nakhchivan was the main administrative and political center and the largest city in the 

region of the same name. Nakhchivan, one of the largest cultural centers of the East, developed 

as the center of the powerful tribal alliance that emerged in the third millennium BC. The city 

was located 910 m above sea level on the right bank of Nakhchivanchay of the left bank of the 

Araz River. During this period the territorial division of the city of Nakhchivan remained 

unchanged. At that time Nakhchivan was the main city of the Armenian province, the Iravan 

province and the general governorship of the South-West Azerbaijan, and the capital of the Araz-

Turkic Republic. The number of neighborhoods has increased after internal and external 

transfers. 

Key words: Nakhchivan city, early XIX- XX centuries, historical geography, 

Nakhchivanchay, capital, neighborhood 
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1999-CU İL SİYAHIYAALINMASINA ƏSASƏN NAXÇIVAN MUXTAR 

RESPUBLİKASININ KƏND  QADINLARININ NİGAH VƏZİYYƏTİ, TƏHSİL 

SƏVİYYƏSİ VƏ DOĞULAN UŞAQLARIN SAYI 
 

Məqalədə 1999-cu ilin siyahıyaalınmasına əsasən müstəqillik illərində muxtar respubli-

kanın kənd əhalisinin demoqrafik göstəriciləri: qadınların nigah vəziyyəti, təhsil səviyyəsi, 

doğulan uşaqlar və ailə üzvlərinin say tərkibi haqqında məlumatlardan bəhs edilmişdir. 

Məqalədə eyni zamanda demoqrafik proseslərə təsir edən amillər haqqında məlumat verilmiş, 

müstəqilliyin ilk illərində ölkəmizdə keçid dövrünün dəyişiklikləri, ölkənin stabil olmayan siyasi 

vəziyyəti, baş vermiş sosial və iqtisadi problemlərin doğumun aşağı düşməsinə təsir etdiyini 

açıqlanmaqla yanaşı, digər amillərin: əhalinin təhsil səviyyəsinin yüksəlməsi, qadınların iqtisadi 

cəhətdən müstəqilliyinin artması onların ictimai istehsala geniş cəlb olunması, ictimai şərait, 

uşaq ölümünün azalması, əhalinin ümumi sanitariya mədəniyyətinin, təhsilinin artması, 

səhiyyənin inkişafı, maddi və mədəni həyat səviyyəsi, cəmiyyətin inkişafının da doğumun 

səviyyəsinin aşağı düşməsinə təsir  etdiyi qeyd edilmişdir. 

Açar sözlər: demoqrafik proseslər, doğum, ölüm, təbii artım, ailə üzvlərinin sayı, kənd 

ailələri, qadınların təhsil səviyyəsi 
 

1999-cu il siyahıyaalınmasına əsasən  həmin dövrdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında 16 və yuxarı yaşlı qadınların nikah vəziyyəti, təhsil səviyyələri 

və doğulan uşaqlar, bununla yanaşı, ailə üzvlərinin say dinamikasını müəyyən 

etmək məqsədilə muxtar respublikanın rayonları üzrə müqayisə apararkən 

müəyyən olunmuşdur ki, muxtar respublika üzrə bu yaşda olan  qadınların sayı 

117749 nəfərdən ibarətdir. 16 və yuxarı yaşlı qadınların 84955 nəfərini kənddə 

yaşayanlar təşkil etmişdir. Bunlardan 56017 nəfəri nikahlı, 10024 nəfəri dul, 

17768 nəfəri heç vaxt nikahda olamayan və s. qadınlardan ibarət olmuşdur. 

84955 qadından 57885 nəfərini doğan qadınlar təşkil edir. Onlardan 219887 

uşaq dünyaya gəlmişdir. Doğulan uşaqların orta sayı hər 1000 qadına 2588 nəfər 

olmuşdur. (2, s. 14). 

Nikahda olan 56017 qadının 49155 nəfəri nikahda olub doğan, 6862 nəfəri 

isə nikahda olub uşağı olmayan qadınlardır.  Nikahda olub doğan qadınlardan 

4979 nəfərinin 1, 11457 nəfərinin 2, 12368 nəfərinin 3, 8081 nəfərinin 4, 4607 

nəfərinin 5, 3021 nəfərinin 6, 1783 nəfərinin 7, 1270 nəfərinin 8, 637 nəfərinin 

9, 952 nəfərinin 10 və ondan yuxarı uşağı olan qadınlardır (2, s. 14). 

Rəqəmlərdən göründüyü kimi nikahda olub, doğan qadınların 12368 nəfərinin 3 

uşağı olmuşdur. Buradan da belə nəticəyə gəlmək olar ki, həmin dövrdə muxtar 

respublikanın kəndlərində olan ailələrdə üç uşağın olmasına daha çox üstünlük 

verilmişdir. Bu ailələr əsas etibarilə iki nəsilli ailələrdir ki, bu ailələrdə ata-ana 

və övladlar yaşayır. Ailə tipinə görə bu ailələr nuklear ailənin orta uşaqlı tipinə  
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aiddir.  Lakin bu, o demək deyil ki, çox uşaqlı ailələr olmamışdır. Müqayisəli 

təhlillər zamanı aydın olur ki, həmin illərdə muxtar respublikanın kəndlərində  

nuklear ailənin mürəkkəb tipinə, yəni çoxuşaqlı (5 və daha çox)  ailələrdə var idi 

ki, onların ümumi sayı 7663 olmuşdur. 

Babək  rayonunun kəndlərində 16  və yuxarı yaşlı  qadınların sayı 22461 

nəfər olmuşdur ki, bunlardan 15296 nəfəri nikahlı, 4448 nəfəri heç vaxt nikahı 

olmayan, 2391 nəfəri isə dul və s. qadınlardan ibarət olmuşdur. Doğulan 

uşaqların ümumi sayı isə 56871 nəfər olmaqla hər 1000 qadına  2532 nəfər 

düşmüşdür (2, s. 15). 

Babək rayonunda 22461 qadının 15371-i doğan qadınlardır. Doğan qadın-

ların 1516 nəfərinin 1, 3565 nəfərinin 2, 3717 nəfərinin 3, 2461 nəfərinin 4, 

1374 nəfərinin 5, 1058 nəfərinin 6, 616 nəfərinin 7, 509 nəfərinin 8,  221 nəfəri-

nin 9, 334 nəfərinin isə 10 və yuxarı uşaqları olmuşdur. 7090 nəfəri uşağı 

olmayan qadınlardır (2, s. 15). 

Babək rayonu üzrə bu bölgünü doğan qadınların təhsil səviyyəsinə və 

doğduğu uşaqların sayına görə  apardıqda məlum olur ki, ali təhsillilərin sayı 

621, onlardan doğulan uşaqların sayı 1754, natamam ali təhsillilərin sayı 25, on-

lardan doğulanların sayı 85, orta ixtisas təhsillilərinin sayı 815, onlardan doğulan 

uşaqların sayı 2631, ümumi orta təhsillilərin sayı 10749, onlardan doğulanların 

sayı 36802, natamam orta təhsillilərin sayı 1337, onlardan doğulanların sayı 

6216 nəfərdir. Babək rayonunda peşə təhsili üzrə qadınların sayı kənd yerlərində 

165, onlardan doğulan uşaqların sayı 553, ibtidai təhsilli qadınların sayı 1274, 

onlardan doğulan uşaqların sayı 6924, təhsili olmayan, lakin oxuyub-yazmağı 

bacaran qadınların sayı 251, onlardan doğulan uşaqların sayı 1255, savadı 

olmayan qadınların sayı 134, onlardan doğulan uşaqların sayı 651 nəfər 

olmuşdur (2, s.122-123).  

16  və yuxarı yaşlı qadınların sayı Culfa rayonunun kəndlərində  8219 

nəfər olmuşdur ki, bu qadınlardan 1419 nəfərinin heç vaxt nikahı olmamış, 5607 

nəfəri nikahlı, 1060 nəfərini isə dul və s. qadınlar təşkil etmişdir. Doğulan 

uşaqların ümumi sayı isə 23635 nəfər olmuşdur. Doğulan uşaqların orta sayı hər 

1000 qadına  2876 nəfər olmuşdur. 

Culfa rayonunda 8219 qadının 5917-i doğan qadınlardır. Doğan qadınların 

628 nəfərinin 1, 1154 nəfərinin 2, 1314 nəfərinin 3, 919 nəfərinin 4, 567 

nəfərinin 5, 418 nəfərinin 6, 336 nəfərinin 7, 232 nəfərinin 8,  132 nəfərinin 9, 

217 nəfərinin isə 10 və yuxarı uşaqları olmuşdur.  2302  nəfəri uşağı olmayan 

qadınlardır. (2, s. 16). 

Culfa rayonunun kəndlərində doğan qadınların təhsil səviyyəsinə və doğ-

duğu uşaqların sayına görə  müqayisə apardıqda məlum olur ki, ali təhsillilərin 

sayı 189, onlardan doğulan uşaqların sayı 569, natamam ali təhsillilərin sayı 4, 

onlardan doğulan uşaqların sayı 18, orta ixtisas təhsillilərinin sayı 294, onlardan 

doğulan uşaqların sayı 1009, ümumi orta təhsillilərin sayı 4458, onlardan doğ-

ulan uşaqların sayı 16392, natamam orta təhsillilərin sayı 572, onlardan doğulan 

uşaqların sayı isə 3309,  peşə təhsili üzrə qadınların sayı 33, onlardan doğulan 

uşaqların sayı 120, ibtidai təhsilli qadınların sayı 248, onlardan doğulan uşaq-

ların sayı 1489, təhsili olmayan, lakin oxuyub-yazmağı bacaran qadınların sayı 
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99, onlardan doğulan uşaqaların sayı 621, savadı olmayan qadınların sayı 20, 

onlardan doğulan uşaqların sayı 108 nəfər olmuşdur (2, s. 122-123).   

Ordubad rayonunun kəndlərində 16 və yuxarı yaşlı qadınların sayı 10030 

nəfər olmuşdur ki, bunlardan 7002 nəfəri nikahlı, 1684 nəfərini heç vaxt nikahı 

olmayan, 1242 nəfərini isə dul və s. qadınlartəşkil etmişdir. Doğulan uşaqların 

ümumi sayı isə 26566 nəfər olmuşdur. Doğulan uşaqların orta sayı hər 1000 

qadına  2649 nəfər olmuşdur (2, s. 18). 

Ordubad rayonunun kəndlərində 10030 qadının 7275 nəfəri doğan 

qadınlardır. Doğan qadınların 815 nəfərinin 1, 1700 nəfərinin 2, 1723 nəfərinin 

3, 1071 nəfərinin 4, 711 nəfərinin 5, 490 nəfərinin 6, 287 nəfərinin 7, 214 

nəfərinin 8, 111 nəfərinin 9, 153 nəfərinin isə 10 və yuxarı uşaqları olmuşdur. 

Ordubad rayonunun kəndlərində 2755 qadının uşağı olmayanlardır (2, s. 18). 

Ordubad rayonunun kəndlərində doğan qadınların içərisində ali təhsillilə-

rin sayı 250, onlardan doğulan uşaqların sayı 688, natamam ali təhsillilərin sayı 

32, onlardan doğulanların sayı 140, orta ixtisas təhsillilərinin sayı 327, onlardan 

doğulan uşaqların sayı 1076, ümumi orta təhsillilərin sayı 5509, onlardan do-

ğulanların sayı 18386, natamam orta təhsillilərin sayı 873, onlardan doğulanların 

sayı 4700 nəfərdir. Ordubad rayonunda peşə təhsili üzrə qadınların sayı kənd 

yerlərində 38, onlardan doğulan uşaqların sayı 132, ibtidai təhsilli qadınların 

sayı 167, onlardan doğulan uşaqların sayı 1048, təhsili olmayan, lakin oxuyub-

yazmağı bacaran qadınların sayı 40, onlardan doğulan uşaqların sayı 191, savadı 

olmayan qadınların sayı 39, onlardan doğulan uşaqların sayı 205 nəfər olmuşdur  

(2, s. 122-123). 

Sədərək (Sədərək rayonu 29.08.1990-cı ildə yaranmış, təkibində bir 

qəsəbə, üç kənd var.  Heydərabad qəsəbəsi, Kərki, Qaraağac, Sədərək 

kəndləri)rayonunun kəndlərində 16 və yuxarı yaşlı qadınların sayı 3985 nəfər 

olmuşdur ki, bunlardan 2273 nəfəri nikahlı, 1248 nəfəri heç vaxt nikahı 

olmayan, 431 nəfərini isə dul və s. qadınlar təşkil etmişdir. Doğulan uşaqların 

ümumi sayı isə 8679 nəfər olmuşdur. Doğulan uşaqların orta sayı hər 1000 

qadına 2178 nəfər olmuşdur (2, s. 19). 

Rayonda 3985 qadının 2272 nəfəri doğan qadınlardır. Doğan qadınların 

233 nəfərinin 1, 488 nəfərinin 2, 466 nəfərinin 3, 373 nəfərinin 4, 251 nəfərinin 

5, 181nəfərinin 6, 131 nəfərinin 7, 78 nəfərinin 8,  26 nəfərinin 9, 45 nəfərinin 

isə 10 və yuxarı uşaqları olmuşdur. 1713 qadının uşağı olmamışdır. (2, s. 19). 

Sədərəkrayonunun kəndlərində doğan qadınların  içərisində ali təhsillilərin 

sayı 15, onlardan doğulan uşaqların sayı 50, natamam ali təhsillilərin sayı 1, 

ondan doğulanların sayı 5, orta ixtisas təhsillilərinin sayı 22, onlardan doğulan 

uşaqların sayı 82, ümumi orta təhsillilərin sayı 1850, onlardan doğulanların sayı 

6318, natamam orta təhsillilərin sayı 164, onlardan doğulanların sayı 948 

nəfərdir. Sədərək rayonunda peşə təhsili üzrə qadınların sayı kənd yerlərində 7, 

onlardan doğulan uşaqların sayı 31, ibtidai təhsilli qadınların sayı 119, onlardan 

doğulan uşaqların sayı 738, təhsili olmayan lakin, oxuyub-yazmağı bacaran 

qadınların sayı 14, onlardan doğulan uşaqların sayı 83, savadı olmayan 

qadınların sayı 80, onlardan doğulan uşaqların sayı 424 nəfər olmuşdur (2, 

s.122-123). 
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 Şahbuz rayonunun kəndlərində 16 və yuxarı yaşlı qadınların sayı 5980 

nəfər olmuşdur ki, bunlardan 4028 nəfəri nikahlı, 1211 nəfəri heç vaxt nikahı 

olmayan, 665 nəfərini isə dul və s. qadınlar təşkil etmişdir. Doğulan uşaqların 

ümumi sayı isə 16848 nəfər olmuşdur. Doğulan uşaqların orta sayı hər 1000 

qadına 2817 nəfər olmuşdur (2, s. 20). 

Şahbuz rayonunun kəndlərində 5980 qadının 4217 nəfəri doğan 

qadınlardır. Doğan qadınların 366 nəfərinin 1, 893 nəfərinin 2, 904 nəfərinin 3, 

646 nəfərinin 4, 456 nəfərinin 5, 345 nəfərinin 6, 233 nəfərinin 7, 163 nəfərinin 

8,  87 nəfərinin 9, 124 nəfərinin isə 10 və yuxarı uşaqları olmuşdur. 1763 nəfəri 

uşağı olmayan qadınlardır(2, s. 20).   

 Şahbuz rayonunun kəndlərində doğan qadınların içərisində ali təhsillilərin 

sayı 188, onlardan doğulan uşaqların sayı 549, natamam ali təhsillilərin sayı 9, 

onlardan doğulanların sayı 49, orta ixtisas təhsillilərinin sayı 208, onlardan do-

ğulan uşaqların sayı 705, ümumi orta təhsillilərin sayı 2980, onlardan doğulanla-

rın sayı 10957, natamam orta təhsillilərin sayı 471, onlardan doğulanların sayı 

2406 nəfərdir. Şahbuz rayonunda peşə təhsili üzrə qadınların sayı kənd yerlərin-

də 21, onlardan doğulan uşaqların sayı 60, ibtidai təhsilli qadınların sayı 273, on-

lardan doğulan uşaqların sayı 1716, təhsili olmayan lakin, oxuyub-yazmağı ba-

caran qadınların sayı 40, onlardan doğulan uşaqların sayı 234, savadı olmayan 

qadınların sayı 27, onlardan doğulan uşaqların sayı 172 nəfər olmuşdur  (2, s. 

122-123).   

 Şərur rayonunun kəndlərində 16 və yuxarı yaşlı qadınların sayı 34280 

nəfər olmuşdur ki, bunlardan 21811 nəfəri nikahlı, 7758 nəfəri heç vaxt nikahı 

olmayan, 4235 nəfərini isə dul və s. qadınlartəşkil etmişdir. Doğulan uşaqların 

ümumi sayı isə 87278 nəfər olmuşdur. Doğulan uşaqların orta sayı hər 1000 

qadına 2546 nəfər olmuşdur (2, s. 21). 

Şərur rayonunun kəndlərində 34280 qadının 22833 nəfəri doğan qadınlar-

dır. Doğan qadınların 2382 nəfərinin 1, 4682 nəfərinin 2, 5256 nəfərinin 3, 3746 

nəfərinin 4, 2385 nəfərinin 5, 1655 nəfərinin 6, 968 nəfərinin 7, 755 nəfərinin 8,  

396 nəfərinin 9, 608 nəfərinin isə 10 və yuxarı uşaqları olmuşdur. 11447 nəfəri 

uşağı olmayan qadınlardır (2, s. 21).   

Şərur rayonunun kəndlərində doğan qadınların içərisində ali təhsillilərin 

sayı 1019, onlardan doğulan uşaqların sayı 2922, natamam ali təhsillilərin sayı 

51, onlardan doğulanların sayı 203, orta ixtisas təhsillilərinin sayı 1138, onlardan 

doğulan uşaqların sayı 3886, ümumi orta təhsillilərin sayı 16257, onlardan doğu-

lanların sayı 56390, natamam orta təhsillilərin sayı 2248, onlardan doğulanların 

sayı 11763 nəfərdir. Şərur rayonunda peşə təhsili üzrə qadınların sayı kənd 

yerlərində 175, onlardan doğulan uşaqların sayı 638, ibtidai təhsilli qadınların 

sayı 1292, onlardan doğulan uşaqların sayı 7724, təhsili olmayan, lakin oxuyub-

yazmağı bacaran qadınların sayı 491, onlardan doğulan uşaqların sayı 2869, sa-

vadı olmayan qadınların sayı 162, onlardan doğulan uşaqların sayı 883 nəfər 

olmuşdur (1, s.122-123). 

Aparılan araşdırmalar zamanı aydın olur ki, ali təhsilli qadınların hər biri-

nə orta hesabla  doğulan uşaqların sayı Babək rayonunda 2,8, Culfa rayonunda 

3,0, Ordubad rayonunda 2,7, Sədərək rayonunda 3,3, Şahbuz rayonunda 2,9, 

Şərur rayonunda isə 2,8 nəfər olmuşdur. Lakin orta təhsilli qadınların hər birinə 
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düşən uşaq sayı orta hesabla Babək rayonunda 3,4, Culfa rayonunda 3,7, 

Ordubad rayonunda 3,3, Sədərək rayonunda 3,4, Şahbuz rayonunda 3,7, Şərur 

rayonunda isə 3,5 nəfər olmuşdur. Göründüyü kimi muxtar respublikanın 

rayonları üzrə orta təhsilli 16 və yuxarı yaşlı qadınlardan doğulan uşaqların sayı 

ali təhsilli qadınlardan doğulan uşaqların sayından üstünlük təşkil etmişdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, muxtar respublikanın rayonları üzrə doğmayan 

qadınların sayı 27070 nəfər olmuşdur. Doğmayan qadınların sayı Babək rayonu-

nun kəndlərində 7090, Culfa rayonunun kəndlərində 2302, Ordubad rayonunun 

kəndlərində 2755, Sədərəkdə 1713, Şahbuz rayonunun kəndlərində 1763, Şərur 

rayonunun kəndlərində 11447  nəfər olmuşdur (2, s. 123).  Əsas etibarilə doğma-

yan qadınların 17741 nəfəri heç vaxt nikahda olmayan, 6862 nəfəri nikahda olub 

uşaqları olmayan, 1996 nəfəri isə dul-uşaqları olmayan və s. qadınladan ibarət 

olmuşdur (1, s. 14).  

Müqayisəli təhlillər zamanı aydın olur ki, muxtar respublikanın kəndlərin-

də 16 və yuxarı yaşlı  doğan qadınların sayı 57885 nəfər olmuşdur ki bunlardan 

2282 nəfərini ali təhsillilər, 122 nəfərini natamam ali təhsillilər, 2804 nəfərini 

orta ixtisas təhsillilər, 41803 nəfərini ümumi orta təhsillilər, 5665 nəfərini nata-

mam orta təhsillilər, 439 nəfərini peşə təhsilli qadınlar, 3373 nəfərini ibtidai təh-

sillilər, 935 nəfərini təhsili olmayan, lakin oxuyub-yazmağı bacaran qadınlar, 

462 nəfərini savadı olmayan qadınlar təşkil etmişdir (2, s. 122-123). Rəqəmlər-

dən göründüyü kimi doğan qadınların içərisində ümumi orta təhsillilərin sayı da-

ha çoxdur. 

Ölkəmizdə işləyənlərin ümumi sayında qadınların payı 44%, Rusiyada 

51%, ABŞ-da 44%, Fransada və Yaponiyada 39%-dir. İnkişaf etməkdə olan 

ölkələrin əksəriyyətində bu göstərici 33%-dən çox deyildir (6, s. 34).   

Ailə üzvlərinin  sayına görə bir nəfərdən ibarət olan ailələrin sayı muxtar 

respublikanın rayonları üzrə 3578  olmuşdur. Belə ailələr  Babək rayonunda 678, 

Culfa rayonunda 385, Ordubad rayonunda 848, Sədərək rayonunda 171, Şahbuz 

rayonunda 433, Şərur rayonunda isə 1063 olmuşdur (4, s. 154). 

 Ailə üzvlərinin  sayı iki nəfərdən ibarət olan ailələrin sayı rayonlar 

üzrə3599 olmuşdur. Belə ailələrin sayı Babək rayonunda 703, Culfa rayonunda 

597, Ordubad rayonunda 719, Sədərək rayonunda 115, Şahbuz rayonunda 367, 

Şərur rayonunda 1098 olmuşdur (4, s. 154).  

Ailə üzvlərinin orta sayı üç nəfərdən ibarət olan ailələrin sayı rayonlar üzrə 

5479 olmuşdur. Belə ailələrin sayı Babək rayonunda 1215, Culfa rayonunda 812, 

Ordubad rayonunda 1105, Sədərək rayonunda 179, Şahbuz rayonunda 457, 

Şərur rayonunda 1711 olmuşdur (4, s. 154). 

 Ailə üzvlərinin sayı dörd nəfərdən ibarət olan ailələrin sayı  rayonlar 

üzrə10748 olmuşdur. Belə ailələrin sayı Babək rayonunda 2731, Culfa rayonun-

da 1529, Ordubad rayonunda 1971, Sədərək rayonunda 374, Şahbuz rayonunda 

859, Şərur rayonunda 3284 olmuşdur.  

Ailə üzvlərinin  sayı beş və daha çox olan ailələrin sayı  rayonlar üzrə 

34338 olmuşdur. Belə ailələrin sayı Babək rayonunda 8548, Culfa rayonunda 

4258, Ordubad rayonunda 4554, Sədərək rayonunda 1402, Şahbuz rayonunda 

2313, Şərur rayonunda 13263 olmuşdur(4, s. 154). 
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Müqayisələr zamanı aydın olur ki, 1999-cu ilin siyahıyaalınmasına görə 

muxtar respublikanın rayonlarında  ailə üzvlərinin orta sayı Babək rayonunda 

5,1, Culfa, rayonunda 4,7, Ordubad rayonunda 4,4,  Sədərək rayonunda 5,3,  

Şahbuz rayonunda  4,6, Şərur rayonunda isə 5,4  olmuşdur (4, s. 154). Rəqəmləri 

müqayisə etdikdə aydın olur ki, mövcud vəziyyətdə rayonlar üzrə ailə üzvlərinin 

sayına görə fərqlər çox az olmuşdur.   

Öz müstəqilliyini yenidən bərpa edən ölkəmizdə keçid dövrünün  dəyişik-

likləri, ölkənin stabil olmayan siyasi vəziyyəti, ölkədə gedən müharibə, baş 

vermiş sosial və iqtisadi problemlər doğumun səviyyəsinin aşağı düşməsinə öz 

təsirini göstərmişdir. Bunlarla yanaşı, doğum səviyyəsinin aşağı düşməsinə digər 

amillər də təsir edir. Bu amillərdən əhalinin təhsil səviyyəsinin yüksəlməsi, 

qadınların iqtisadi cəhətdən müstəqilliyinin artması, onların ictimai istehsala 

geniş cəlb olunması, ictimai şərait, uşaq ölümünün azalması, əhalinin ümumi 

sanitariya mədəniyyətinin, təhsilinin artması, səhiyyənin inkişafı, maddi və 

mədəni həyat səviyyəsi və s. təsir edir. Bütün bu deyilən amillərlə yanaşı, cəmiy-

yətin inkişafı da doğumun sayının azalmasına təsir edir. Q.Qədirzadə yazır ki, 

elm kəskin şəkildə sübut etmişdir ki, cəmiyyətin sivilləşməsi doğum halına 

mənfi təsir göstərməkdədir (7, s. 74). Ümumiyyətlə, doğumun azalması ölkənin 

sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı ilə əlaqədar qanunauyğun bir prosesdir. 

Doğumun təkcə bizim ölkəmizdə deyil, müəyyən dövrdə bütün ərazilərdə və 

millətlərdə azalmağa doğru meyl müşahidə olunur. Muxtar resbublikanın 

demoqrafik vəziyyətində, ilk növbədə əhalinin doğum və ölüm səviyyəsində baş 

verən dəyişiklikdən asılı olaraq ailə üzvlərinin orta sayı da artıb-azalmışdır. 
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РЕЗЮМЕ 

АЙТАКИН КАХРАМАНОВА, ТАРАНА АЛИЕВА 

СОСТОЯНИЕ БРАКА СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ СОГЛАСНО ПЕРЕПИСИ 1999 ГОДА, ИХ ОБРАЗОВАНИЕ И 

КОЛИЧЕСТВО РОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 

В статье описаны демографические показатели сельских женщин автономной 

республики за годы независимости: состояние брака, уровень образования, 

количественный состав рожденных детей и членов семьи.В статье также дана информация 

о факторах, влияющих на демографические процессы. Было отмечено, что наряду с 

раскрытием изменений переходного периода в первые годы независимости в нашей 

стране, нестабильным политическим положением страны, влиянием возникших 

социальных и экономических проблем на рождаемость, другими факторами, 

действующими на снижение уровня рождаемости являются: повышение уровня 

образования населения, рост экономической независимости женщин и широкое 

привлечение их к общественному производству, общественные условия, снижение 

смертности детей, повышение общей санитарной культуры населения, повышение 
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образования, развитие здравоохранения, уровень материальной и культурной жизни, 

развитие общества.  

Ключевые слова: демографические процессы, рождение, смерть, естественное 

возрастание, число членов семьи, деревенские семьи, уровень образования женщин 

 

SUMMRAY 

AYTAKIN GAHRAMANOVA, TARANA ALIYEVA 

THE MARITAL STATUS OF RURAL WOMEN, THE LEVEL OF EDUCATION AND 

THE NUMBER OF CHILDREN IN NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

ACCORDING TO THE 1999 CENSUS 

According to the 1999 census, the demographic indicators of the rural population of the 

autonomous republic during the years of independence:Information about the marital status of 

women, educational level, number of children and family members has been discussed.. The 

article also provides information on the factors influencing demographic processes, including 

changes in the transitional period in our country during the first years of independence, the 

unstable political situation in the country, and the impact of social and economic problems on the 

birth rate, other factors such as increase of education level of population, increase of economic 

independence of women, wide involvement of women in public production, social conditions, 

decrease of child mortality, increase of general sanitary culture, education of population, 

development of health, level of material and cultural life, development of society also affect 

decrease of birth rate. 

Keywords: demographic processes, birth, death, natural growth, number of family members, 

rural families, education level of women. 

Keywords: demographic processes, birth, death, natural growth, number of family 

members, rural families, education level of women. 
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NAXÇIVANIN XII ƏSR TARİXİNİN TƏDQİQİ MƏSƏLƏLƏRİ  

 

Məqalədə Naxçıvanın XII əsr tarixinin tədqiq olunması ilə bağlı araşdırma aparılmışdır. 

Mövzunun tədqiqinə XIX yüzilliyin əvvəllərindən ayrı-ayrı rus və qərb müəllifləri başlamış, XX 

əsrin əvvəllərində davam etdirilən bu iş əsasən həmin əsrin ikinci yarısından yerli müəlliflər 

tərəfindən daha da genişləndirilmişdir. Müstəqillik illərində bu sahədə daha uğurlu addımlar 

atılmış, bu dövr tarixi də daxil olmaqla Naxçıvan tarixinin ətraflı araşdırılması istiqamətində 

böyük işlər görülmüşdür. Məqalədə Naxçıvanın XII əsr tarixinin öyrənilməsi sahəsində əldə 

edilən uğurlar, çatışmazlıqlar və s. məsələlər öz əksini tapmışdır. 

Açar sözlər: Naxçıvan tarixi, tarixşünaslıq, Atabəylər dövləti,Nizami dövrü, memarlıq 

abidələri, kitabə  

 

Naxçıvanın XII əsr tarixinin tədqiqinə XIX yüzilliyin əvvəllərindən başla-

nılmışdır. Bu dövr tarixşünaslığını üç yerə bölmək olar: 1920-ci ilə qədər, Sovet 

dövrü və müstəqillik illərində aparılan tədqiqatlar. Bu tədqiqatlar eyni məsələyə 

aid olsa da, hər zaman eyni səviyyədə aparılmamışdır. 

 XIX-XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan tarixi ilə bağlı araşdırma aparmış 

müxtəlif müəlliflər heç də həmişə məsləyə obyektiv yanaşmamışlar. Bolşevik iş-

ğalından sonra aparılan tədqiqatlarda Sovet ideologiyasının təsirləri özünü açıq 

biruzə verir. Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra bu sahədə də uğurlu 

tədqiqatlar aparılmışdır.  

XIX əsr müəlliflərindən V.Qriqoryev, İ.Şopen, X.Fren, N.Xanıkov, F.Zar-

re, M.Hartman, E.Yakobstal və başqaları Naxçıvanla bağlı nəşr etdirdikləri əsər-

lərində XII əsr Naxçıvan tarixindən də bəhs etmişlər. Bunlardan Rusiya Ticarət 

palatasının nümayəndəsi kimi Naxçıvana gəlmiş V.Qriqoryev bir neçə ay burada 

qalaraq bölgə haqqında xeyli məlumatlar əldə etmiş, 1833-cü ildə Sankt-Peter-

burq şəhərində “Naxçıvan əyalətinin statistik təsviri” adlı kitabını çap etdirmiş-

dir. Müəllif dəyərli məlumatlarla yanaşı, Naxçıvanın XII əsr tarixi də daxil 

olmaqla, qədim və orta əsrlər tarixinə dair qısa məlumat vermişdir ki, bu haqda 

bölgənin tarixinə dərindən bələd olmayan müxtəlif müəlliflərin əsərlərinə istinad 

etdiyindən onun tarixi ilə bağlı müəyyən məsələləri düzgün verməmişdir (32, s. 

66-69). İ.Şopen 1852-ci ildə nəşr etdirdiyi “Rusiya imperiyasına birləşdiyi 

dövrdə Erməni vilayətinin tarixi abidələrinin vəziyyəti” adlı əsərində Naxçıvan 

tarixindən də müəyyən qədər bəhs etmiş, XII əsr tarixi ilə bağlı qısaca olaraq, 

Atabəylər dövrü Möminə Xatın memarlıq abidəsi haqqında fikirlərini vermişdir. 

Abidə haqqında verdiyi yığcam məlumatda səhvən türbənin Atabəyə aid 

olduğunu, Atabəyi isə Ağqoyunlu Uzun Həsənin vəziri kimi göstərmişdir (36, s. 

321). Ümumiyyətlə, Möminə Xatın türbəsi hələ o zamandan bölgəyə gələn 

əcnəbilərin diqqətini çəkmişdir. Məsələn, 1834-cü ildə Naxçıvana gələn fransız 
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səyyahı Dyuba-de Monpere abidəni diqqət mərkəzinə almış və onun kitabələrini 

Peterburqa, akademik Xristian Fon Martin Frenə göndərmişdi (33, s. 94). 

Peterburq İmperator Elmlər Akademiyasının akademiki X.M.Fren tərəfindən 

1837-ci ildə Sankt-Peterburqda Akademiyanın 1 №-li elmi bülletenində nəşr 

olunmuş “Naxçıvandakı iki kitabə haqqında” (37) adlı məqaləsində Naxçıvan 

abidələri üzərində olan epiqrafik yazıların təhlili və oxunuşu verilmişdir. 

Göstərilir ki, XIX əsrin I yarısının görkəmli şərqşünaslarından olan X.M.Frenin 

məqaləsi təkcə Naxçıvanın epiqrafikası haqqında deyil, eyni zamanda XII-XIII 

əsrlər dövrünün ictimai-siyasi tarixini öyrənmək üçün də müəyyən əhəmiyyətə 

malikdir (9, s.7-8).  

Məhşur rus şərqşünası N.V.Xanıkov İmperator Akademiyasının tarix-filo-

loji bölməsinin bülletenində 1855-ci ildə nəşr olunmuş “Qafqazın bəzi müsə-

lman kitabələrinə dair” (38) adlı məqaləsində Qafqazın bir sıra abidələri, o cüm-

lədən Naxçıvandakı orta əsr abidələri haqqında da məlumat vermişdir. Bu ba-

xımdan onun “Qafqazın müsəlman kitabələrinə dair memuar” (39) məqaləsi də 

xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Naxçıvanın tarixi, xüsusilə onun qədim və orta əslər 

tarixi haqqında rus qafqazşünaslarından S.Zelinski 1880-ci ildə “Qafqaz haqqın-

da məlumat toplusu”nda “Üç mahal: Naxçıvan, Ordubad və Dərələyəz” məqalə-

sini çap etdirmişdir (27). Digər XIX əsr rus müəlliflərindən mütəxəssis olmayan 

K.A.Nikitin 1882-ci ildə Tiflisdə “Naxçıvan şəhəri və Naxçıvan qəzası” adlı mə-

qaləsini  “Qafqaz ölkəsi və tayfalarının təsviri üçün materiallar” adlanan məc-

muənin II cildində nəşr etdirmişdir (31). Bir sıra tarixi faktların səhv verilməsi, 

məsələn, Möminə Xatın türbəsinin səhvən XIII əsrə aid olduğunun yazılması 

(31, s. 116) və s., bölgə əhalisinin sayı və tərkibi haqqında verilən fikirlərin yan-

lışlığını çıxmaqla məqalədə müəyyən tarixi məsələlər verilmişdir ki, bu da bölgə 

tarixinin öyrənilməsi üçün əhəmiyyətlidir.   

Naxçıvan ərazisində bəhs edilən dövrün tarixi ilə bağlı XIX əsrin sonunda 

bölgədə olmuş alman memarı E.Yakobstal araşdırma aparmışdır. O, 1897-ci ildə 

Naxçıvana gələrək əsasən Möminə Xatın və sonra da Yüsif Küseyir oğlu 

türbələrini hərtərəfli öyrənmişdir. 1899-cu ildə öz tədqiqatları ilə bağlı “Naxçı-

vanda orta əsr daş tikililəri”kitabını çap etdirmişdir (9, s. 7). Burada hər iki 

abidənin ölçüləri əsasında tərtib edilmiş plan, kəsik və fasadları verilmişdir (37). 

Abidələrin kitabələri haqqında məhşur şərqşünas Martin Hartmanın tədqiqatı da 

bu əsərə əlavə edilmişdir (14, s. 18). Naxçıvan abidələrinin Qərbdə belə ətraflı 

şəkildə nəşr etdirilməsi bu abidələri məhşurlaşdırmış və bir çox şərqşünaslıq 

əsərlərində Naxçıvan abidələri bu mənbələrə əsasən qeyd edilmişdir. 

Ümumiyyətlə, Sovet dövrünə qədər Naxçıvanın bu dövr tarixinin öyrənil-

məsi ilə bağlı müxtəlif müəlliflər az da olsa müəyyən işlər görmüş, tədqiqatlar 

aparmışdır. Bu tədqiqatların tarixşünaslıq sahəsində əvəzsiz rolu olmuşdur. Belə 

ki, müəyyən tarixi abidələr, onlar haqqında kitabələr və s. bu müəlliflər 

tərəfindən yazıldıqdan sonra bir sıra obyektiv və ya subyektiv səbəblərdən 

tarixdən silinmişdir. 

Sovet dövründə Naxçıvan tarixi ilə bağlı araşdırmalara 1920-ci illərdən 

başlanılmışdır. Azərbaycanda  1923-cü ildə yaradılan Azərbaycan Tədqiq və Tə-

təbbö Cəmiyyətinin tərkibində Naxçıvan Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti yaradıl-

mışdır. Bu Cəmiyyətin Naxçıvan tarixi ilə bağlı apardığı araşdırmalarda bölgə-
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nin XII əsr tarixinin tədqiqi də olmuşdur. 1926-cı ildə Azərbaycan Tədqiq və 

Tətəbbö Cəmiyyəti Naxçıvandakı tarixi abidələri öyrənmək üçün Azərbaycan 

Arxeologiya Komitəsinin üzvləri İ.Əzimbəyov və V.Sısoyevi Naxçıvana ezam 

etmişdi.  

V.Sısoyev 1926-cı ilin yayında birinci gəlişi zamanı Naxçıvanı gəzərək 

buranın tarixi aidələri ilə tanış olmuş, onlar haqqında “Araz sahilində Naxçıvan 

və Naxçıvan SSR-in qədim keçmişi”  adlı elmi hesabat hazırlamışdır (33, 87-

121). 1929-cu ildə Azərbaycan Asar Ətiqə Mühafizə Komitəsinin (“Azkomsta-

ris”) məcmuəsinin II cildində (IV buraxılış) nəşr etdirdiyi bu elmi məruzənin 

girişində müəllif qeyd edir ki, məni Naxçıvana gətirən birinci istəyim o idi ki, 

görüm məhşur XII əsr türbəsi qalırmı və onu öz gözlərimlə görmək istəyirdim 

(33, s. 87). Müəllif Naxçıvan haqqında, onun tarixi abidələri haqqında ətraflı 

məlumat vermişdir. Bu elmi məruzəsində o, Naxçıvanın Atabəylər tarixindən də 

az da olsa, bəhs etmişdir. Hesabatında Möminə Xatın və Yüsif Küseyr oğlu 

türbələrinin hər biri haqqında ayrıca ətraflı məlumat vermişdir (33, s. 91-100, s. 

101-121). Bu abidələrin yerləşməsi, plan quruluşu, inşaat texnikası, müəllifi və 

s. haqqında xeyli araşdırma aparmış V.Sısoyev özündən əvvəlki D.Monpere, 

X.Fren, F.Zarre, M.Hartman, E.Yakobstal və başqalarının əsərlərinə istinad 

etmişdir. 

1926-cı ildə Azərbaycan Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti Naxçıvandakı tari-

xi abidələri öyrənmək üçün ezam etdiyi Azərbaycan Arxeologiya Komitəsinin 

üzvlərindən olmuş İ.Əzimbəyov həmin ildə Naxçıvanda elmi ekspedisiyada 

iştirak etmiş, 1929-cu ildə nəşr etdidiyi “Tiflis, İrəvan və Naxçıvan SSR-in 

müsəlman kitabələri” (23, s. 295-311) adlı məaqləsində XII əsr abidələri də daxil 

olmaqla bölgədəki abidələr üzərində ərəb və fars dillərində olan kitabələrin elmi 

təhlilini və şərhini vermişdir. 

1940-cı ildə İ.P.Şeblıkin Naxçıvanın XII əsr abidələrindən bəhs edən  

“Naxçıvan MSSR-in Nizami dövrünə aid memarlıq abidələri” (35) məqaləsini 

yazmış, burada bəhs edilən dövrdə inşa edilmiş Naxçıvan memarlıq abidələri 

haqqında fikirlərini vermişdir. Həmin ildə C.Rəfibəyli Azərbaycan memarlıq 

məktəbinin əvəzolunmaz, dahi sənətkarı Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvanidən 

bəhs edən “Böyük arxitektor Əcəmi ibn Əbubəkr Naxçıvani” (13) adlı məqalə-

sini nəşr etdirmişdir ki, bu əsərlər Naxçıvanın XII əsr mədəniyyət tarixinin 

öyrənilməsində müəyyən elmi əhəmiyyətə malikdir. 

Sonrakı illərdə XII əsr tarixinə aid Naxçıvan abidələrinin öyrənilməsində 

epiqraf-alim Ə.Ələsgərzadənin böyük rolu olmuşdur. O, Möminə xatın və Yusif 

Küseyir oğlu türbələrində araşdırmalar aparmış, “Yusif bin Küseyr və Möminə 

xatın türbələrinin kitabələri” adlı məqaləsini 1947-ci ildə nəşr etdirmişdir (3, s. 

76-91). Həmin məqalədə Ə.Ələsgərzadə görkəmli şərqşünas alimlər X.Fren, 

F.Zarre, N.Xanıkov, İ.Əzimbəyov və başqalarının əsərlərinə əsaslanaraq Mömi-

nə Xatın və Yusif Küseyir oğlu türbələri üzərində yazılmış kitabələrin əvvəl-

kilərlə müqayisədə nisbətən düzgün elmi şərhlərini və tam mətnlərini vermişdir. 

Digər məqalələrində də o, Naxçıvanın bu dövr abidələrinin tədqiqindən bəhs 

etmişdir (24, s. 369-390; 25, s. 151-168). 

Naxçıvanın bəhs edilən dövrə aid abidələrinin öyrənilməsində akademik 

M.Ə.Hüseynov və sənətşünaslıq doktoru L.S.Bretanskinin həmmüəllif olaraq 
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1949-cu ildə nəşr etdirdikləri “Naxçıvan MSSR-in Azərbaycan memarlığı 

abidələrinin öyrənilməsinə dair” (34) məqaləsində Naxçıvanın bu dövrün tarixi 

abidələrinin inşası və memarlıq tarixində onların yeri tədqiq olunmuşdur. 

Göründüyü kimi, XX əsrin birinci yarısında Naxçıvanın XII əsr tarixinin 

öyrənilməsində daha çox memarlıq abidələrinin araşdırılmasına yer verilmiş, 

onların inşa edilmə tarixi, kimlər tərəfindən tikilməsi, plan quruluşu və s. məsə-

lələr ayrı-ayrı müəlliflər tərəfindən tədqiq edilərək, elmi əsərlər şəklində nəşr 

etdirilmişdir.  

Naxçıvanın hərtərəfli inkişaf etdiyi və olduqca mürəkkəb XII əsr dövrü ta-

rixinin ardıcıl və ətraflı elmi araşdırılmasına yalnız keçən əsrin ikinci yarısından, 

məhz azərbaycanlı alimlər (Z.Bünyadov, A.Salamzadə, R.Məmmədov, M.Ne-

mətova, N.Vəlixanlı, İ.Hacıyev, F.Səfərli, Q.Əliyev və b.) tərəfindən başlanıl-

mışdır.  

1960-cı ildə Ə.Hüseynzadə nəşr etdirdiyi “Naxçıvan mədrəsələrinə dair bir 

Elxani fərmanı”adlı məqaləsində (6) Azərbaycan Atabəylərinin hakimiyyəti illə-

rində Naxçıvanda təsis edilmiş iki mədrəsədən və onlar haqqında verilmiş Elxani 

fərmanından bəhs edilmişdir.  

60-ci illərdən başlayaraq bəhs edilən yüzillik də daxil olmaqla, qədim və 

orta əsrlər dövrü Naxçıvan tarixinin araşdırılması sahəsində tarix elmləri 

namizədi Rauf Məmmədovun xidmətləri əvəzolunmazdır. Naxçıvanın orta əsrlər 

tarixi ilə bağlı ilk olaraq sistemli və kompleks araşdırma aparanlardan biri olmuş 

R.Məmmədov müxtəlif məzmunlu məqalə, monoqrafiya və s. əsərlərində bölgə-

nin XII əsr tarixindən də geniş şəkildə bəhs etmişdir. 1962-ci ildə nəşr etdirdiyi 

“Yaxın Şərq və Qərbi Avropa səyyahları Naxçıvan şəhərinin orta əsrlər tarixi 

haqqında” (10), 1963-cü ildə nəşr etdirdiyi “Naxçıvan şəhərinin X-XII əsrlər 

tarixindən” (29) adlı məqalələrində ilk mənbələrə istinad edərək XII yüzillik də 

daxil olmaqla Naxçıvanın qədim və orta əsrlər dövrü siyasi, iqtisadi və mədəni 

həyatından bəhs etmişdir. Məsələn, müəllif “Yaxın Şərq və Qərbi Avropa səy-

yahları Naxçıvan şəhərinin orta əsrlər tarixi haqqında” məqaləsində yazır ki, XII 

əsrdə Naxçıvanın müəyyən müddət Atabəylər dövlətinin paytaxtı olması onun 

əhəmiyyətini artırmışdır. Bu dövrdə əsas tranzit ticarət yolları ayrıcında yerləşən 

Naxçıvan təkcə Azərbaycanın deyil, demək olar ki, Yaxın Şərqin ticarət mərkəz-

lərindən birinə çevrilmişdir. Bu zaman Naxçıvanda İrandan, Türkiyədən, Fransa-

dan, İngiltərədən, Almaniyadan, Rusiyadan və Ərəb ölkələrindən gəlmiş səyyah-

lara – tacir, missioner, elm həvəskarlarına təsadüf etmək mümkün idi. Bu səy-

yahlar Naxçıvanda olarkən onun qədim keçmişi, tarixi abidələri, təbii sərvətləri, 

təsərrüfatı, əhalisinin adət-ənənələri və s. ilə hərtərəfli maraqlanırdılar. Onlar 

Naxçıvanda görüb-eşitdiklərini öz əsərlərində əks etdirmişlər. Bəzi səyyahlar 

hətta bununla kifayətlənməmiş, şəhər haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək 

məqsədi ilə yazılı məxəzlərə də müraciət etmişlər. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, 

səyyahların Naxçıvan haqqında verdikləri bütün məlumatları tənqid süzgəcindən 

keçirmədən, olduğu kimi qəbul etmək heç də düzgün olmazdı (10, s. 11-12). 

Göründüyü kimi, müəllif yeri gəldikcə mənbələrdə göstərilən fikirlərə qarşı 

münasibət bildirməyin vacib olduğunu qeyd etmişdir. Lakin bir məsələyə 

aydınlıq gətirmək lazımdır ki, R.Məmmədovun özünün də bəzi fikirləri sonrakı 

tədqiqatlarda öz təsdiqini tapmamışdır. Məsələn, müəllif “Naxçıvan şəhərinin 
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tarixi oçerki” adlı monoqrafiyasında Möminə Xatının Məhəmməd Cahan Pəhlə-

vanın arvadı olduğunu göstərsə də (9, s. 76), sorakı tədqiqatlarda müəyyən 

edilmişdir ki, Möminə Xatın Məhəmməd Cahan Pəhləvanın arvadı yox, anası 

olmuş, yəni bu qadın Şəmsəddin Eldənizin arvadı olmuşdur (5, s. 10-11). Ancaq 

hər bir elmi əsərdə müəyyən nöqsanlar ola bilər. Kiçik qusurlar sanballı əsərlərin 

dəyərinə xələl gətirə bilməz. Belə ki, R.Məmmədovun “Naxçıvan şəhərinin 

tarixi oçerki” adlı monoqrafiyası X-XVII əslər Naxçıvan tarixinə dair ilk 

sistemli, geniş tədqiqat əsəridir. Əsərin üçüncü fəslində Naxçıvanın IX əsrin 

ikinci yarısı – XII əsrlər dövrü tarixindən bəhs edilmişdir. Naxçıvanın iqtisadi 

inkişafı, ictimai həyatı, siyasi tarixi bu fəsildə ayrı-ayrı yarımbaşlıqlar şəklində 

verilmişdir (9, s. 44-77). Müəllif əsərin üçüncü fəslini təşkil edən bu bölümdə 

mövzudan mənbələrin imkan verdiyi qədər ətraflı bəhs etmişdir. 

R.Məmmədovun hələ Sovetlər dövründə apardığı tədqiqatlar əsasında yaz-

dığı “Şimali Azərbaycan şəhərləri VII-XIV əsrlərdə (sosial-iqtisadi və mədəni 

tarixi)” adlı monoqrafiyası 2015-ci ildə çap etdirilmişdir. Mərhum alimin ölü-

mündən sonra nəşr etdirilmiş, onun doktorluq işi olmuş bu əsərində Naxçıvanın 

bu dövr tarixindən “Şimali Azərbaycan şəhərləri X əsrin əvvəlləri -XIII əsrin bi-

rinci qərinəsində” adlı üçüncü fəslində bəhs edilmişdir (28, s. 165-242). Əsərdə 

bəhs edilən dövrdə Naxçıvanın sosial-iqtisadi və mədəni baxımdan inkişaf etmiş 

Azərbaycan şəhərlərindən biri olduğu göstərilmişdir. 

Naxçıvanın XII əsr tarixinin tədqiqi sahəsində akademk Ə.Salamzadənin 

bu dövr memarlıq abidələrinin araşdırılmasından bəhs edən əsərləri özündən 

əvvəlki eyni məzmunlu əsərlərdən üstün olması ilə fərqlənir. Müəllif bəhs edilən 

mövzu ilə bağlı 1975-ci ildə “Naxçıvan MSSR-in memarlıq abidələri” (16), 

1976-cı ildə “Əcəmi Əbubəkr oğlu və Naxçıvan memarlıq abidələri” (14), 

sənətşünaslıq doktoru K.Məmmədzadə ilə həmmüəllif olduqları 1985-ci ildə 

“Azərbaycan memarlığının Naxçıvan məktəbi abidələri” (15) və s. əsərlərini 

nəşr etdirmişdir. XIX-XX əsrin əvvəllərində tədqiqat aparan müəlliflər XII əsr 

Naxçıvanın memarlıq abidələrindən öz əsərləri daxilində yığcam şəkildə, bəzən 

məlumat xarakterli bəhs etmişdilərsə, Ə.Salamzadə bu məsləyə kompleks şəkil-

də, Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin yaradılıq məktəbi prizmasından yanaş-

mış, hər bir abidənin həm tarixi, həm də memarlıq quruluşu və ornament xüsu-

siyyətlərini araşdırmışdır. 

Bəhs edilən dövr Naxçıvan tarixinin araşdırılması sahəsində akademik 

Ziya Bünyadovun 1978-ci ildə nəşr etdirdiyi “Azərbaycan Atabəyləri dövləti 

(1136-1225-ci illər)” (26) əsəri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu əsər Azərbay-

canın orta əsr feodal dövləti olan Eldənizlər dövlətindən, onun yaranması, 

inkişafı və süqutundan bəhs edir. Naxçıvan 1146-1175-ci illərdə bu dövlətin 

paytaxtı, sonralar isə əsas şəhərlərindən biri olmuşdur. Monoqrafiyadan aydın 

olur ki, bəhs edilən dövrdə iqtisadi və mədəni baxımdan inkişaf edən bölgə 

müəyyən vaxtlarda hərbi-siyasi mübarizə meydanlarından birinə çevrilmişdir. 

Qeyd edək ki, Atabəylər dövlətindən bəhs edən ən sanballı əsərlərdən biri 

sayılan bu monoqrafiya 1984 (1) və 2007-ci (2) illərdə təkrar nəşr etdirilmişdir. 

Rus dilində çap etdirilən 1978-ci il nəşrindən fərqli olaraq sonrakı buraxılışlar 

Azərbaycan dilində, bəzi əlavələr edilməklə nəşr etdirilmişdir. 
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Akademik Nailə Vəlixanlının orta əsrlər dövrü Naxçıvan tarixinin araş-

dırılmasında mühüm xidmətləri vardır. O, ərəbdilli mənbələrdən istifadə edərək, 

Naxçıvanın XII əsr tarixinin tədqiqi sahəsində xeyli işlər görmüşdür. Onun 

“Naxçıvan – ərəblərdən monqollaradək” (20), “Naxçıvanın VII–XII əsrlər tarixi-

nin tarixşünaslığına dair” (21), “Naxçıvanın VII–XII əsrlər dövrü tarixdə və 

tarixşünaslıqda” (22) və s. əsərlərində Naxçıvanın bu dövr tarixi araşdırılmışdır. 

Müəllif qeyd edir ki, Azərbaycanın böyük şəhərlərindən sayılan Naxçıvan XII 

əsrin 40-cı illərindən başlayaraq Eldənizlər sülaləsinin nümayəndələri olan 

Azərbaycan Atabəylərinin doğma (xass) mülk-tac şəhərinə çevrildi. Şəmsəddin 

Eldəniz burada arvadı Möminə xatın və övladları ilə birlikdə yaşamağa başladı. 

Həmçinin, XII yüzilliyin ortalarında Naxçıvan yalnız Azərbaycan Atabəylərinin 

paytaxt şəhəri deyil, eləcədə hələ səngimək bilməyən gürcü müdaxiləsinə qarşı 

müqavimətin dayaq məntəqəsi olmuşdur (20, s. 98-99). 

Naxçıvanın XII əsr tarixinin tədqiqi sahəsində görülən mühüm işlərdən 

biri də bu diyarın qədim və orta əsrlərə aid abidələri üzərində həkk edilmiş 

tarixinin araşdırılmasıdır. XX əsrin ikinci yarısında bu sahədə AMEA-nın 

müxbir üzvləri M.Nemət, H.Səfərli və tarix elmləri namizədi S.Kərimzadə və 

başqaları çalışmışlar. 

Görkəmli epiqraf-alim M.Nemət digər Azərbaycan bölgələri ilə yanaşı 

Naxçıvanın da bəhs edilən dövrə aid epiqrafik abidələrinin tədqiqi ilə məşğul 

olmuş, 2001-ci ildə nəşr etdirdiyi “Azərbaycanın epiqrafik abidələri” əsərinin 

üçüncü cildini Naxçıvan Muxtar Respublikasının XII-XX əsrlər ərəb-fars-türk 

dilli kitabələrinin araşdırılmasına həsr etmişdir. Bu əsərdə müəllif Möminə 

Xatın, Yusif Küseyir oğlu (Yusif ibn Kəbir ən-Niyaz – M.N.) və s. XII əsr me-

marlıq abidələrini müqayisəli şəkildə araşdırmış, onların kitabələri haqqında ət-

raflı tədqiqat aparmşdır (30, s. 51-58). Möminə Xatın abidəsi ilə bağlı araşdır-

malarının sonunda müəllif göstərir ki, Şəmsəddin Eldəniz və onun arvadının 

qəbri bu hökmdarın sağlığında Həmədan şəhərində tikdirdiyi mədrəsədədir. Bu 

əsərində M.Nemət Naxçıvanın orta əsrlər tarixindən bəhs edərkən göstərir ki, 

XII əsrdə Naxçıvan Şamaxı, Gəncə, Təbriz, Ərdəbil, Marağa kimi şəhərlər ilə 

birlikdə Azərbaycanın ticarət və sənətkarlıq mərkəzlərindən biri sayılırdı. Bölgə-

də görkəmli memarlar, dabbaqlar, xarratlar, dəmirçilər, dulusçular, daşyonanlar 

və s. sənətkarlar yaşayıb-yaradırdılar (30, s. 17). Alim əsərində müxtəlif mənbə-

lərə istinadən Naxçıvanın bu əsrdə yüksək inkişafından bəhs etmişdir. 

Naxçıvanın orta əsrlər dövrü tarixinin tədqiqi sahəsində çalışan epiqraf-

alimlərdən AMEA-nın müxbir üzvü H.Səfərli bu gün də yorulmadan öz tədqi-

qatlarını davam etdirir. Alim XII əsr Naxçıvan abidələrindən Möminə xatın, Yü-

sif Küseyir oğlu türbələri, Atabəylər memarlıq kompleksinə giriş rolunu oyna-

yan qoşa minarəli baştağ və s. tədqiq etmişdir. O, Yüsif Küseyir oğlu türbəsinin 

kitabəsini müqayisəli şəkildə araşdırmış, gəldiyi yeni nəticə belə olmuşdur ki, 

türbə Yüsif Küseyir oğlunun xatirəsinə onun qəbri üzərində 1162-ci ildə Əcəmi 

Əbubəkr oğlu tərəfindən inşa edilmişdir. Müəllif yazır ki, digər qaynaqlarda Yü-

sif Küseyir oğlu haqqında bizə qədər məlumatlar gəlib çatmadığı üçün onun şəx-

siyyəti haqqında tam aydın təsəvvür yaratmaq mümkün deyildir. Ancaq kita-

bənin verdiyi bəzi məlumatlar onun haqqında müəyyən fikir söyləməyə imkan 

verir. Kitabədə o, “xacə, ər-rəis əl-əcəl” (“xacə, tanınmış rəis”) titulları və bir 
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sıra epitetlərlə (“mömin”, “islamın gözəlliyi”, “şeyxlərin başçısı”) təqdim 

olunmuşdur. Orta əsrlər zamanı “Xacə” titulu ilə böyük tacirlərə, görkəmli 

alimlərə müraciət edilirdi. Bu titulu daşıması onun tacirlər gildiyasının başçısı, 

tanınmış alim, “rəis” titulu isə Atabəylər dövlətinin paytaxtı olarkən Naxçıvan 

şəhərinin rəisi-rəhbəri olduğunu göstərir. Yusif Küseyr oğlunun tutduğu şəhər 

rəisi vəzifəsi kifayət qədər nüfuzlu idi. Həmçinin kitabədə adına əlavə edilən 

“Şeyxlərin başçısı” sözləri isə Yüsif Küseyir oğlunun şəhərdə yaşayan ali ruhani 

təbəqəsinə rəhbərlik etdiyini göstərir (18, s. 20-21). 2015-ci ildə nəşr etdirilən bu 

məqalədə Yüsif Küseyir oğlunun şəxsiyyəti haqqında elmi ictimaiyyətə 

müəyyən qədər yeni məlumatlar çatdırılır. 

Möminə Xatın türbəsi ilə bağlı apardığı tədqiqatların sonunda Möminə xa-

tının kim olması fikrində professor H.Səfərli digər mülahizələrlə müqayisədə 

mərhum akademik Ziya Bünyadovun fikrinə üstünlük vermiş, yəni göstərmişdir 

ki, Atabəy Şəmsəddin Eldəniz ölümündən bir az əvvəl arvadı Möminə xatının 

qəbri üzərində məqbərə tikdirməyə başlamış, onun ölümündən sonra bu iş oğlu 

Məhəmməd Cahan Pəhləvanın hakimiyyəti zamanı, 1186-ci ildə başa çatdırıl-

mışdır.  

Bu türbənin qarşısında olan qoşa minarəli baştağ isə Atabəy Məhəmməd 

Cahan Pəhləvanın əmri ilə onun mütəvəllisi Nurəddin tərəfindən inşa etdirilmiş-

dir (18, s. 23).  

Mədəniyyət tarixi ilə yanaşı digər əsərlərində alim Naxçıvanın XII əsr 

ictimai-siyasi tarixindən də bəhs etmişdir (17; 19). O, mənbələrə istinadən yazır 

ki, Atabəylərin hakimiyyəti zamanı Naxçıvan xeyli inkişaf etmişdir. Atasının 

ölümündən sonra hakimiyyətə keçən Atabəy Məhəmməd Cahan Pəhləvan bir 

sıra amilləri, xüsusilə xarici hücumları nəzərə alaraq ölkənin paytaxtını 

Həmədan şəhərinə köçürsə də, Naxçıvan şəhəri Eldənizlərin iqtisadi və mədəni 

mərkəzlərindən biri olaraq qalmaqda idi (17, s. 35).  

Naxçıvanın XII əsr epiqrafik abidələrinin araşdırılmasında tarix elmləri 

namizədi S.Kərimzadənin müəyyən xidmətləri olmuşdur. O, Naxçıvandakı bir 

neçə abidənin tədqiq olunmamış kitabələri üzərində işləmiş, 1967-ci ildə “Mö-

minə Xatın türbəsinin öyrənilməmiş kitabələri” (7) məqaləsini nəşr etdirmiş, 

1970-ci ildə isə “XI-XIV əsrlər Azərbaycan memarlıq abidələrinin kitabələri” 

(8) mövzusunda etdiyi namizədlik işində Naxçıvan abidələrinindən də bəhs 

etmişdir.   

Akademik İ.Hacıyevin Naxçıvan tarixinin bəhs edilən dövrü ilə bağlı mü-

əyyən əsərləri dərc edilmişdir. Qeyd edək ki, 2013-cü ildə çapdan çıxan 3 cildlik 

“Naxçıvan tarixi”nin birinci cildində Naxçıvanın XII əsr tarixini akademik İ.Ha-

cıyev işləmişdir. V fəsildə “Naxçıvan Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin tərki-

bində” başlığı ilə verilmiş bölümdə bu dövr bölgənin siyasi, iqtisadi və mədəni 

həyatından bəhs edilir (12, s. 196-222). Müəllifin “Əcaib-əd-dünya” (“Dünyanın 

qəribəlikləri”) əsəri və Naxçıvan” (4), “Naxçıvan Azərbaycan Atabəylər dövləti-

nin mərkəzlərindən biri kimi” (5) məqlələrində və başqa əsərlərində də Naxçıva-

nın bu dövr tarixinin araşdırılmasına yer verilmişdir. “Əcaib-əd-dünya” əsərində 

bəhs edilən dövr Naxçıvan tarixi ilə bağlı fikirlər araşdırılmışdır.  

Naxçıvanın bu dövr də daxil olmaqla, qədim, orta əsrlər və yeni dövr tarixi 

abidələrinin öyrənilməsi sahəsində görülən işlərdən biri də “Naxçıvan abidələri” 



 

 

 

“NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

  

 

 

 

 

 

 

 

200 

ensiklopediyasının hazırlanması olmuşdur (11). Azərbaycanda ilk dəfə Naxçı-

vanda 2008-ci ildə nəşr etdirilən bu ensiklopediyada Naxçıvan abidələri haqqın-

da qısa və dolğun məlumatlar toplanmışdır. Burada XII əsrdə ərsəyə gəlmiş tarix 

və mədəniyyət abidələrindən Möminə Xatın (11, s. 304-310), Yusif Küseyr oğlu 

türbələri (11, s. 478-482), Qoşa minarəli baştağ (11, s. 284), Came məscidi (11, 

s. 336-337), Naxçıvan mədrəsələri (11, s. 357-358) və s. abidələr haqqında ətraf-

lı məlumatlar verilmişdir. 

XII əsr Naxçıvan tarixinin tarixşünaslığı sahəsində aparılan tədqiqatlardan 

aydın olur ki, ümumi Naxçıvan tarixinin araşdırılmasında olduğu kimi bu dövr 

tarixinin də tədqiqinə XIX yüzilliyin əvvəllərindən başlanılmışdır. Bu əsrdə 

araşdırmalar əsasən əcnəbi – rus, fransız, alman və s. müəlliflər tərəfindən apa-

rılmış, həmin tədqiqatlar daha çox yerüstü abidələrlə bağlı olmuşdur. XX 

yüzilliyin əvvəllərində - sovetləşmədən sonra yerli və xarici alimlər XII yüzillik 

Naxçıvan tarixi ilə bağlı müəyyən tədqiqat işləri aparmışlar. Yalnız keçən əsrin 

ortalarından başlayaraq bəhs edilən mövzu ilə bağlı ətraflı tədqiqat işləri 

görülməyə başlamış, keçən əsrin sonu – XXI əsrin əvvəllərində bu dövrün tarixi 

də daxil olmaqla Naxçıvan tarixinin öyrənilməsində xeyli işlər görülmüşdür.  

Sonda qeyd etmək lazımdır ki, XII əsr Naxçıvan tarixi bu günə gədər ayrı-

ayrı tədqiqatçı-alimlər tərəfindən geniş şəkildə araşdırılmışdır. Bu dövrlə bağlı 

bölgənin tarixini araşdıran hər hansı tədqiqatçı gələcək tədqiqat işini başlama-

mışdan öncə əvvəlki tarixşünaslığa nəzər salmalı, mövcud boşluqları doldurma-

ğa çalışmalıdır.  
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РЕЗЮМЕ 

ИЛЬХАМИ АЛИЕВ 

ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ИСТОРИИ НАХЧЫВАНА XII ВЕКА 

В статье ведётся расследование истории Нахчывана XII века. Исследованием этой 

темы в начале XIX века занялись сначала русские и западные авторы, а затем более в 

расширенном плане этим исследованием занялись местные авторы во второй половине 

прошлого века. Эта успешная деятельность продолжилась и в годы приобретения 

независимости. История этого периода, а также история Нахчывана стали объектами 

более тщательного исследования. В статье также сообщается о успехах достигнутых в 

деле исследования истории Нахчывана XII века, а также были отмечены недостатки и 

некоторве другие проблемы в этом деле.  

Ключевые слова: Истории Нахчывана, историография, государства Атабеков, 

период Низами, памятники архитектуры, надгробная надпись 

 

SUMMARY 

ILHAMI ALIYEV 

THE RESEARCH ISSUES OF NAKHCHİVAN HISTORY OF XII CENTURY 

In the article it is conducted an investigation about the Nakhchivan history of 12th century. 

Some Russian and Western authors had began the investigation of this matter at the beginning of 

the 19th century,  at the beginning of the 20th century this work had continued, from the second 

half of the same century this investigation have been more broadened by local author. The 

successful steps were taken in this area in the years of the independence, the history of 

Nakhchivan including this period had investigated deeply. In the article it is has been reflected 

the got achievements, faults and so on. matters  in the study of the history of 20th century of 

Nakhchivan. 

Key words: The Nakhchivan history, historiography, the state of Atabays, the period of 

Nizami, the architectural monuments, inscription  
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“NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİNİN ELMİ KİTABXANASININ 

YARADILMASI VƏ FƏALİYYƏTİ 
 

Məqalədə “Naxçıvan” Universitetinin Elmi kitabxanasının 1999-2019-cu illər ərzində 

fəaliyyətinə nəzər salınmış, keçən 20 il ərzində kitabxananın maddi texniki bazasının möhkəm-

ləndirilməsinə muxtar respublika rəhbərliyi tərəfindən göstərilən qayğıdan bəhs olunmuşdur. 

2015-ci ildə yeni binaya köçürülmüş kitabxananın həyatında yeni mərhələnin əsasının qoyulması 

və kitabxanada yaradılmış yüksək standartlara cavab verən şərait  xüsusi olaraq qeyd 

olunmuşdur. Həmçinin  məqalədə gənclərin asudə vaxtlarını səmərəli dəyərləndirmələri üçün 

kitab sərgilərinin və müzakirələrinin təşkil olunmasının əhəmiyyəti xüsusi vurğulanmışdır. 

Açar sözlər: “Naxçıvan” Universiteti, kitabxana, elektron katalok, kitab fondu 
 

Xalqımızın milli sərvəti kimi qiymətləndirilən kitabxanalar, həqiqətən də 

xalqımızın yaratdığı qiymətli tarixi-mədəni, ədəbi-bədii və elmi-fəlsəfi irsinin 

toplanıb qorunmasında, bəşər mədəniyyətinin qazandığı nailiyyətlərin nəsildən- 

nəsilə çatdırılmasında və cəmiyyətimizin intellektual-mənəvi potensialının  

artırılmasında misilsiz əhəmiyyət daşıyır. Kitab və kitabxananı bir-birindən 

ayrılıqda təsəvvür etmək olmaz. Onlar arasında qarşılıqlı əlaqə qırılmazdır. Bu 

əlaqə əsrlərdən bəri davam etmiş, bütövləşmiş və əbədiləşmişdir.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında  kitabxanaların fəaliyyəti müstəqillik 

əldə olunandan sonra daha da inkişaf etmişdir. Məhz müstəqillikdən sonra 

muxtar respublika kitabxanalarının  maddi-texniki bazası gücləndirilmişdir. 28 

dekabr 1999-cu il tarixli verilmiş “Kitabxana işi haqqında” Qanun (5) Azərbay-

canda, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında kitabxanaların komplekt-

ləşdirilmə işində mühüm əhəmiyyət daşıyır. Məhz bundan sonra muxtar respub-

likada kitabxanaların maddi-texniki bazaları yenidən qurulmuş, gücləndirilmiş 

və yeni kitabxanlar yaradılaraq oxucuların istifadəsinə verilmişdir. Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında yeni yaradılan kitabxanalardan biri də  “Naxçıvan” 

Universitetinin Elmi Kitabxanasıdır. 

Kitabxananın yaradılması və fəaliyyəti 

“Naxçıvan” Universitetinin Elmi Kitabxanası 1999-cu ildə fəaliyyətə baş-

lamışdır. Bu kitabxana “Naxçıvan” Universitetinin tələbələri üçün mühüm əhə-

miyyətə malikdir. Həmçinin bu kitabxana muxtar respublikada elmi kadrların 

hazırlanmasında əsas rol oynayan kitabxanalardan biridir. Kitabxana öz  fə-

aliyyətində Azərbaycan respublikasının  Konstitusiyasını, “Kitabxana işi haqqın-

da” (1999), “Mədəniyyət haqqında” (1998), “İnformasiya, informasiyalaşdırma 

və informasiyanın  mühafizəsi haqqında” (1998) qanunları, kitabxana işinə dair 

Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını “Naxçıvan” Universiteti rəhbərli-

yinin  əmr və sərəncamlarını, ali məktəb kitabxanalarının Əsasnaməsini rəhbər 

tutur (3, s. 35). 
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1999-cu ildə fəaliyyətə başlayarkən kitabxananın maddi texniki bazası 

olduqca aşağı səviyyədə olmuşdur. İstər fəaliyyət göstərdiyi bina baxımından, 

istərsədə mövcud kitablar baxımından zəngin olmayan kitabxana bütün bunlara 

baxmayaraq fəaliyyətini davam etdirmiş, universitet tələbələrinin maariflənmə-

sində yaxından iştirak etmişdir.  

Azərbaycanın qlobal informasiya məkanına daxil olması kitabxana işinə 

də müsbət təsir göstərmiş və onun informasiya-kommunikasiya texnologiyaları 

ilə təminatını zəruri etmişdir. Ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin 20 aprel 2007-

ci ildə imzaladığı "Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması 

haqqında" (1) sərəncama əsasən, ölkə kitabxanalarının bu istiqamətdə təminatı 

sürətləndirilmiş, cəmiyyətin informasiya qəbulunda tutduğu mühüm yer müəy-

yənləşdirilmişdir. Məhz bu sərəncamla muxtar respublika kitabxanalarında, o 

cümlədən “Naxçıvan” Universitetinin kitabxanasında da avtomatlaşdırılmış 

idarəetmə sisteminin tətbiqinə başlanılımış, elektron katalokların təşkil olunma-

sı, cəmiyyətin informasiyalaşdırılması işində mühüm addımlar atılmışdır. 

Dövlətimizin qayğısı sayəsində 2015-ci ildə  “Naxçıvan” Universiteti-

nin  Elmi Kitabxanası üçün  yeni dördmərtəbəli  bina inşa edilmiş, maddi- texni-

ki bazası möhkəmləndirilmiş, fondu  yeni ədəbiyyatlarla zənginləşdirilmiş, bey-

nəlxalq əlaqələri genişləndirilmiş və bununla da  kitabxananın tarixində yeni in-

kişaf mərhələsinin əsası qoyulmuşdur (4). 

Hal- hazırda  “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Kitabxanası dünya elmin-

dən, dünya kitabxana təcrübəsindən bəhrələnərək oxuculara yüksək səviyyədə 

xidmət göstərir. Kitabxanada hər cür texniki avadanlıqlarla təchiz edilmiş, 

müxtəlif elm sahələri üzrə qruplaşdırılmış 8 fond və 11 oxu zalı,  şöbələrin hər 

birində yerləşdirilmiş komputer və surətçıxarma aparatları və 1 ədəd idarəedici 

serverlə təmin olunmuş  21  yerlik elektron resurslar zalı və konfrans zalı var. 

Fond və oxu zalları elm sahələri üzrə ixtisaslaşdırılmış ayrıca mərtəbələrdə 

yerləşir. Kitabxananın  fondunda  müxtəlif  dillərdə 15.000-dən artıq ədəbiyyat 

saxlanılır. Kitabxana  həm  respublika,  həm  də  xarici  ölkələrin   universitet və 

kitabxanaları   ilə beynəlxalq  informasiya  mübadiləsi  aparır (9). 

2015-ci ildən kitabxanada avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin tətbi-

qinə başlanılmışdır. Buraya elektron kataloqun tərtibi, elektron kitabxananın 

təşkili, oxucuların qeydiyyatı, kitab verilişi, kitab fondunun komplektləşdiril-

məsi, yəni bütün kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması modulları daxildir. 

Artıq avtomatlaşdırma işinə kitabxananın ən vacib sahəsi olan elektron kata-

loqun tərtibindən başlanılmışdır. Elektron kataloqla yanaşı, kitabların elektron 

versiyaları da hazırlanıb oxucuların istifadəsinə verilir.“Elektron informasiya 

xidməti zalı”nda İNTERNET şəbəkəsi ilə təmin olunmuş 21 yerlik elektron 

resuslar zalı tələbələrə xidmət edir.Tələbələri kitabxanaya cəlb etmək və onların  

asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri  üçün kitabxananın  birinci mərtəbəsin-

də “TələbəElmi Cəmiyyəti”,  “Şahmat zalı”, “Gənclər mərkəzi”  kimi geniş 

otaqlar  təşkil edilmiş və lazımi avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Burada tələ-

bələr dəyirmi masalar, disputlar, seminarlar  və kitab müzakirələri aparırlar.  Ki-

tabxanada  yaradılmış humanitar  elmlər  fondu və oxu zalı, dəqiq və texniki 

elmlər fondu  və oxu zalı, filologiya elmləri fondu və oxu zalı, xarici və di-

ni  ədəbiyyat fondu və oxu zalı, dövri mətbuat fondu  və oxu zalı, dissertasiya və 
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avtoreferat fondu və oxu zalı, depozitar fond və oxu zalı, məlumat nəşrləri fondu 

və oxu zalı (6) və hər bir mərtəbədə fəaliyyət göstərən elektron  informasiya xid-

məti, həmçinin humanitar  elmlər  fondunun oxu zalında yaradılmış “Naxçıvan” 

Universitetinin keçmiş rektoru, pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor 

İsmayıl Əliyevin şəxsi kitab  kolleksiyası (10) universitetin tələbə və müəllim 

heyətinin istifadəsindədir.  

Kitabxanada  fəaliyyət göstərən “nadir və qiymətli nəşrlər” fondunda 5000 

nüsxədən artıq ədəbiyyat mühafizə olunur (9).  Bu fondda hər hansı keçid mər-

hələsini xarakterizə edən kitablar, ictimai inkişafı real əks etdirən tarixi 

hadisələrin faktiki şahidi olmuş və onların dərk edilməsində xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edən çap məhsulları, regional əhəmiyyətli yerli  nəşrlər külliyyatı, etnik, 

ölkəşünaslıq, fərdi və xüsusi kolleksiyalar əks olunub. Fond Qafqazın və 

Rusiyanın tarixini, mədəniyyətini öyrənən tədqiqatçılar üçün maraqlı olan 

mənbələrlə zəngindir.  

“Naxçıvan” Universiteti Elmi Kitabxanasında “Heydər Əliyev irsinin 

təbliği” şöbəsinin yaradılması və burada  Ümumilli lider Heydər Əliyevin siyasi 

fəaliyyətini əks etdirən Azərbaycan dövlətçiliyi ilə bağlı 1000-ə qədər ədəbiyya-

tın toplanılması, kataloqlarının yaradılması, tələbələrin istifadəsinə verilməsi 

kitabxananın ən böyük nailiyyətlərindəndir (3, s. 38).  

2017-ci ildə “Naxçıvan” Universitetinin kitabxanasında Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif  Talıbovun “Oxunması zəruri olan 

kitabların siyahısının təsdiq edilməsi” (8) haqqındakı Sərəncamına əsasən guşə 

yaradılmışdır. Universitet rəhbərliyi və kitabxana əməkdaşları tərəfindən 

tələbələrin iştirakı ilə sərəncamda əks olunmuş kitabların müzakirəsi müntəzəm 

olaraq aparılmışdır. 

2018-ci il Naxçıvan şəhərinin İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi 

ilə əlaqədar (7) “İslam mədəniyyətinin paytaxtı- Naxçıvan”  adlı daimi  sərgi 

“Naxçıvan” Universitetinin kitabxanasında təşkil olunmuş və bu haqda 

universitet tələbələrinin məlumatlandırılması işində kitabxana rəhbərliyi mühüm 

rol oynamışdır. 

Ötən il ərzində kitabxana fonduna 1142 adda 2319 sayda kitab daxil 

olmuşdur. Onlardan 1631 ədədi dini ədəbiyyat, 73 ədədi dərslik və dərs vəsaiti, 

217 ədədi bədii, 360 ədədi universal xarakterli ədəbiyyat, 17 ədədi avtorefarat, 

21 ədədi isə audio-video materiallardır. Kitab fonduna daxil olan kitablar əsasən  

Naxçıvan Muxtar Respublikası  Ali Məclisi və universitet rəhbərliyi tərəfindən 

hədiyyə olunmuşdur. “Dini ədəbiyyatlar” fondunda hal-hazırda 1612 adda 2227  

sayda kitab vardır ki, bunların da əsas hissəsi Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən hədiyyə olunmuşdur. 

Bundan başqa Türkiyə Respublikasının Baş konsulu Mehmet Emin Kiraz 

tərəfindən kitabxanaya hədiyyə olaraq göndərilmiş 46 cildlik dini ensklopediya 

fondun zənginləşməsində mühüm rol oynamışdır.2019-cu ilin statistikasına 

əsasən hazırda kitabxananın fondunda 18371 sayda informasiya daşıyıcısı, 

onlardan 11625 latın qrafikası ilə çap olunmuş ədəbiyyat, 3300 ədəd kiril, 1790 

ədəd isə digər dillərdə olan ədəbiyyatlardır. Bu qeyd olunanlardan 6257 ədədi 

dərslik və dərs vəsaiti, 10187 ədədi universal xarakterli ədəbiyyat, 1158 ədədi 

qəzet və jurnal, 271 ədədi avtoreferat, 498 isə audio-video materiallardır. Hal-
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hazırda elmi kitabxananın fondu 20000 nüsxə təşkil edir ki, bunların da 15000 

nüsxəsi kitablardır. Kitabxanada olan kitablardan 9.303  kitabın  elektron 

kataloqu və 400 sayda kitabın isə elektron variantı yaradılmışdır (6). 

Həmçinin kitabxanaya ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa  səfirlikləri və Avro-

pa ədəbiyyatı şöbəsi və cəmiyyəti tərəfindən yüzlərlə kitab hədiyyə olunmuşdur. 

Bunlardan əlavə 2004-cu il 12 yanvar tarixində prezident İlham Əliyev tərəfin-

dən verilmiş “Azərbaycanda kütləvi çap məhsullarının latın qrafikası ilə çap 

olunması haqqında” (2) sərəncama əsasən kitabxanaya 7000-dən çox Azərbay-

can və dünya yazıçılarının əsərləri, o cümlədən xalq ədəbiyyatının nümunələri 

pulsuz olaraq hədiyyə olunmuş və kitabxananın maddi bazasının möhkəmlən-

məsində əsas rol oynamışdır. 

Ümumiyyətlə, “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Kitabxanası dünya infor-

masiya mərkəzləşmiş kitabxana şəbəkələrinə qoşularaq, dünyanın 20-i ölkəsinin  

60-dan çox elmi  müəssisə, kitabxanası ilə ədəbiyyat  və informasiya mübadiləsi 

aparır. Zəngin mütərəqqi ənənələrə və ümumbəşəri dəyərlərə malik olan “Nax-

çıvan” Universitetinin Elmi Kitabxanası günü-gündən daha da inkişaf edir və  

muxtar respublikada elmi mühitin formalaşmasında, savadlı kadrların yetişmə-

sində digər kitabxanlar kimi mühüm rol oynayır. 
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РЕЗЮМЕ 

НИЛЮФЕР АГАЕВА 

ОСНОВАНИЕ  И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ УНИВЕРСИТЕТА 

"НАХЧЫВАН"  

В статье рассмотрена деятельность научной библиотеки университета "Нахчыван" в 

течение 1999–2019 гг. И основное внимание было уделено усилиям правительства 

Автономной Республики по укреплению материально-технической базы библиотеки за 

последние 20 лет. В 2015 году был особо отмечен новый этап в жизни библиотеки, 

переселенной в новое здание, и отвечающие высоким стандартам условия, созданные в 

библиотеке. В статье также подчеркивается важность организации книжных выставок и 

дискуссий для молодых людей, чтобы эффективно оценить свой досуг. 

.Ключевые слова: Университет "Нахчыван", библиотека, электронный каталог, 

книжный фонд 
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SUMMARY 

NILUFAR AGHAYEVA 

FOUNDATION AND ACTIVITY OF THE SCIENTIFIC LIBRARY OF NAKHCHIVAN 

UNIVERSITY" 

The article examines the activities of the scientific library of Nakhchivan University 

during 1999-2019. The main attention was paid to the efforts of the government of the 

Autonomous Republic to strengthen the material and technical base of the library over the past 

20 years. In 2015, a new stage in the life of the library, relocated to a new building, and the high-

standard conditions created in the library were particularly noted. The article also highlights the 

importance of organizing book exhibitions and discussions for young people to effectively 

evaluate their leisure time. 

 Key word: Nakhchivan University, library, electronic catalog, book Fund 
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ETNİK-SİYASİ BİRLİK İDEYASI: SİNKRETİZMDƏN MULTİKULTURALİZMƏ 

 
Məqalə bəşər tarixində, etnik-siyasi birliklərin formalaşmasında həlledici rol oynayan 

mütərəqqi ideyalara həsr edilmişdir. Məqalədə xalqları etnik-siyasi tellərlə bağlayan və monolit 

bir toplum yaratmağa qadir olan sinkretizm və multikulturalizm ideyaları tərənnüm olunmuş, bu 

anlayışlar arasında müvafiq paralellər və müqayisələr edilmişdir. Müxtəlif tarixi faktlar 

əsasında mütərəqqi ideyanın cəmiyyət yaradıcı və dövlət yaradıcı təsir qüvvəsi açıqlanmış, onun 

həm milli, həm də bəşəri xarakteri göstərilmişdir. Məqalədə, həmçinin müasir cəmiyyətin etnik-

siyasi struktrunun möhkəmlənməsində və  münaqişəli məqamların aradan qaldırılmasında ən 

effektli vasitə olan multikulturalizm siyasəti haqqında çoxlu sayda prinsipial fikirlər ifadə 

olunmuşdur. Müasir, münaqişələrlə zəngin olan etnik-siyasi durumda məqalə son dərəcə aktual 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Açar sözlər: sivilizasiya, milli mədəni, bəşəriyyət,multukultural, millətçi, şovinist 
  

Sivilizasiya tarixinin ən aparıcı motivlərindən biri miqrasiya, inteqrasiya 

və nəhayət, qloballaşma nəticəsində etnik-mədəni dəyərlərin bir-birinə qarışması 

və qovuşması ilə bağlıdır. Homo sapiensin təşəkkülündən başlayaraq bu proses 

bu gün də yüksək templərlə davam edir və bəşəriyyətin iqtisadi-mədəni və 

əxlaqi-mənəvi məzmununun formalaşmasında həlledici rol oynayır. Rəvayətə 

görə Ümumdünya selindən sonra, bəşəriyyət bir dildə danışan bir xalq kimi 

inkişaf etməyə başlayır. Şərqdən gələn insanlar Sennaar əyalətində (Dəclə və 

Fərat çaylarının aşağı axarı) Babil şəhərini inşa etdirmək, Babil qülləsi ucaltmaq 

və bununla da ad qazanmaq istəyirlər (Həqiqətən də Babil hökmdarı 

Hammurapinin (e.ə 1792-1750) dövründə belə bir qüllə var idi (Etemenanki - 

yeri göylə qovuşduran ev deməkdir. Məbəd-zikkuran. Hündürlüyü 91 m). Tanrı 

insanların bu cəhdlərinə son qoymaq üçün müxtəlif dillər yaratdı və qülləni inşa 

edənlər müxtəlif dildə danışdıqları üçün onların arasında münaqişə başlandı və 

onlar Babili tərk edərək bütün dünyaya yayıldılar (1). 

Qeyd etmək lazımdır ki, sivilizasiya tarixi sinkretizm prosesinin bilavasitə 

nəticəsi olsa da, çağdaş dünyada başqa şəxsiyyətin, başqa xalqın, başqa tarixin 

özündə yüksək dəyər ifadə etməsini, onun bəşəriyyətin inkişafı üçün son dərəcə 

zəruri olmasını, tanrının kainat miqyaslı mövcudat ideyasında inkarolunmaz yeri 

olmasını dərk etmək və qəbul etmək çətin, hətta təzadlı və münaqişəli prosesə 

çevrilmişdir. Bu əsasən onunla bağlıdır ki, tarixən xalqlar öz milli-mədəni 

ideyalarını təbliğ edərək inkişaf etmişlər. Müəyyən zaman kəsiyində bu onlar 

üçün mütərəqqi əhəmiyyət kəsb etsə də, milli özünüdərk prosesini sürətləndirsə 

də, unikallığın qorunmasına xidmət etsə də, müasir dünyada bəşəriyyət 

qarşısında başqa bir kainat miqyaslı tapşırıq durur -  mövcud müxtəlifliyi və bu 

müxtəlifliyin birliyini qoruyub saxlamaq. Belə bir  bəşəri tapşırığı layiqincə  
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yerinə yetirmək üçün şəxsi və milli eqoizmi, eləcə də“üzdəniraq müstəsnalılığı” 

inkar etmək tələb olunur. Bu isə, bilavasitə “multikultural dəyərlərin qorunması” 

kontekstində mümkündür. Multikultural dəyərlərin qorunması, ayrıca götürül-

müş ölkədə və bütövlükdə dünyada mədəni müxtəlifliyin qorunmasına və inkişa-

fına yönəlmiş nəzəriyyə, ideologiya və siyasət kimi təzahür edir. Multikultural 

dəyərlərin qorunması etnik azlıqların və dini icmaların fəaliyyəti və inkişafı 

üçün real sosial-iqtisadi şəraitin, tolerant, mədəni mühitin yaradılması praktika-

sıdır, düşünülmüş siyasətə əsaslanan insanlıq aktıdır, filantropiyanın alicənablıq-

la sintez təşkil etdiyi fenomendir, bəşəriyyətin təhlükəsiz gələcəyinə hesablan-

mış ən mütərəqqi fəaliyyət növüdür. Bu isə bütöv bir mədəniyyətin və onun 

tərkib hissəsi olan milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və inkişafı kimi nəcib bir 

fəaliyyət növü və eləcə də yüksək təşəkküllü nəcabətə əsaslanan sosial-mədəni 

davranışdır. Bununla əlaqədar olaraq etnosların antropoloji və milli-mənəvi 

xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi də mühüm əhəmiyyət daşıyır ki, bu da “dünyada 

hökm sürən mürtəce millətçi-şovinist cərəyanların iddialarına” konkret və layiqli 

elmi cavab kimi ortaya çıxır (2, s. 45-52). 

Fəlsəfi baxımdan sinkretizm sintetik tarixi prosesdirsə, multikultural dəyər-

lərin qorunması analitik hadisədir. Hər ikisi bəşəri-mənəvi və milli-mənəvi də-

yərlərin təşəkkülünə və inkişafına, milli mədəniyyətlərin formalaşmasına xidmət 

edir. Bu tarixi faktı əsaslı şəkildə sübut etmək üçün bir nümunə gətirmək kifa-

yətdir. 1556-1605-cı illərdə Böyük Monqollar imperiyasına rəhbərlik etmiş “Bö-

yük Əkbər” kimi tanınan, ədalətli hökmdarın canlı təcəssümü, vicdan azadlığına 

və mərhəmətə xüsusi önəm verən  Əbülfəth Cəlaləddin Məhəmmədin fəaliyyəti. 

Çingizxanın və Teymurun nəslindən olan Əkbər  böyük bir ərazidə yaşayan in-

sanların mənəvi birliyini təmin etmək məqsədi ilə dini islahat keçirir (1579-

1582) və “dini ilahi” adlanan, başlıca olaraq özündə islamın və induizmin, 

həmçinin buddizmin, xristianlığın və digər dini təlimlərin və mənəvi dok-

trinaların ən gözəl ənənələrini birləşdirən sinkretik bir dini sistem yaradır. Qeyd 

etmək lazımdır ki, hökmdarın bu orijinal tədbiri uzun müddət Böyük Monqollar 

imperiyasında etnik-dini barışığın bərqərar olmasını təmin etmişdi. Böyük Əkbər 

bununla əlaqədar olaraq deyirdi: “Yalnız o inanc həqiqətdir ki, onu şüur təqdir 

edir. Bəzi ağılsızlar, “ənənə düşkünləri” sələflərinin adətlərini şüurun göstəricisi 

kimi qəbul edərək, özlərini əbədi rüsvayçılığa məruz qoyurlar” (3, s. 234-236). 

Davamlı inkişafın  ən başlıca atributlarından biri etnik-siyasi birlikdə və 

vətəndaş həmrəyliyində ifadə olunur. Məhz bu keyfiyyətlər davamlı müstəqilli-

yin zəmanəti vəzifəsini yerinə yetirə bilər. Hər bir dövlətin sabit və davamlı 

şəkildə mövcud olması üçün başlıca şərt ideyadır. Harada güclü və mütərəqqi 

ideya varsa, orada yenilməz birlik, davamlı inkişaf və təhlükəsiz gələcək var. 

Fəlsəfədə ideya predmetin, hadisənin və prosesin idrakda qurulan ilkin obrazı 

kimi xarakterizə olunur. O, həmçinin reallığın ilkin və əbədi rəmzi kimi qiymət-

ləndirilir. Bəşəriyyətin tarixini bu baxımdan ideyaların təcəssümü, onların toq-

quşması, mübarizəsi kimi qəbul etmək olar. Məhz güclü ideya xalqları barbarlıq 

inkişaf səviyyəsindən sivilizasiyaya və tərəqqi yoluna çıxarmağa qadirdir. 

Məsələn, İslamçılıq ideyası VII əsrdə ərəb sivilizasiyasını dünyanın ən qüdrətli 

sivilizasiyalarından birinə çevirdi. Lakin mütərəqqi ideyalar kimi tarixən mür-
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təce ideyalar da mövcud olmuşdur. Məsələn, bütün bəşəriyyəti kütləvi qırğınlara 

sürükləmiş faşizm və qatı millətçilik ideyası. 

Azərbaycan və azərbaycançılıq ideyasına gəldikdə bu fenomenin qədim bir 

tarixi vardır”. “Azərbaycançılıq” termini ictimai-siyasi elmlər dövriyyəsinə və 

gündəlik leksikona, aktiv şəkildə son illərdə nüfuz etməyə başlamışdır. O, 

mütərəqqi bir ideya kimi, ölkədə yaşayan bütün etnik qrupları və millətləri 

ümumdövlət mənafeləri və dəyərləri əsasında birləşdirməyə xidmət edir. VII  

əsrdən etibarən davamlı olaraq Dərbənddən Zəncana, Qəzvinə və Həmədana 

qədər, İrəvandan və Zaqroş dağlarından Xəzər sahillərinə qədər ərazilər Azər-

baycan adlanmışdır. Təbii ki, bu ada qibtə, paxıllıq və düşmənçiliklə yanaşan 

çoxlu sayda qüvvələr də olub və var. Onların bəziləri qüdrətli, digərləri isə zəif, 

lakin hiyləgərdir. Onların məqsədi tarixən ucalmış “Azərbaycan” adını həm 

ərazi-siyasi, həm də ideoloji cəhətdən kiçiltmək və bəlkə də yer üzərindən 

silməkdir. 

Tarixən regiona fəlakət gələndə, ona qarşı əlində silah azərbaycanlılar 

vuruşub. Farslar, ermənilər və özünü avtoxton adlandıran digər xalqlar, ya qaçıb 

dağlarda gizlənib, ya da “yeni ağanın” nökəri olublar. Azərbaycana əlində qılınc, 

yaxud çiçək gələn hər kəs qüdrətli “Azərbaycan” adına və “Azərbaycan arealı” 

adlanan  sehrli və əsrarəngiz aləmə qovuşmuşlar. Avtoxton, yaxud alloxton 

adlanan bütün xalqlar tarix boyu “Azərbaycan” adını ən müqəddəs maddi və 

mənəvi məfhum kimi qəbul etmişlər və bu müqəddəs ənənə Azərbaycan adlanan 

məkanda yaşayan hər bir fərdin əvəzolunmaz sərvətidir. Bu məkanda hər kəs o 

adın naminə yaşayır, onun uğrunda döyüşür və onu dünyanın ən cənnət 

məkanına belə dəyişmək istəmir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, azərbaycançılıq ideyasının kökündə millətçilik 

yox, vətəndaşlıq dəyəri dayanıb. Bu ideyanın məqsədi çoxmillətli Azərbaycan 

xalqının birləşməsi və demokratik yolla inkişaf etməsinə zəmin yaradan dəyərlər 

sistemini formalaşdırmaqdır. Ümummilli lider Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 

15-də Azərbaycan parlamentindəki çıxışında demişdir: “Azərbaycan ərazisində 

olan hər bir vətəndaş milliyyətindən, dinindən, siyasi mənsubiyyətindən asılı 

olmayaraq, eyni hüquqa malik olmalıdır. Əgər biz bunu əməli surətdə həyata 

keçirə bilsək, Azərbaycan Respublikasında olan bütün xalqların, bütün millət-

lərin tam birləşməsini təmin edə bilərik”. Bununla ulu öndər Azərbaycanda 

hakimiyyətin mövqeyini əks etdirən azərbaycançılıq ideyasının əsaslarını bəyan 

etmişdir. 

Beləliklə, bu gün xalqımızın və dövlətimizin qarşısında azərbaycançılıq 

ideyasını qlobal təfəkkürün obyektinə çevirmək vəzifəsi durur. Bunun üçün 

müasir Azərbaycanda həyata keçirilən ən yüksək təşəkküllü ideyalardan biri 

multikulturalizmdir. Məşhur rus mütəfəkkiri Vladimir Solovyovun (Vladimir 

Serqeyeviç Solovyov (1853-1900) – rus filosofu, mistik, şair) “Ümumi birlik 

etikasına” görə xeyir (“Xeyirin bəraəti”) bir ideal varlıqdır, o şərtsiz xarakter 

daşıyır və insan həyatının əsas mənası kimi izah olunur. Bu ideya varlığın bütün 

elementlərinin “Mütləqdə azad birliyini” nəzərdə tutur (4). Burada Mütləq olan 

vahid və monolitdir, lakin eyni zamanda özündə hər şeyi ifadə edir. Filosofun bu 

ideyası multikulturalizmin nəzəri əsaslarını fundamental şəkildə əks etdirir. 

Multikulturalizm müasir cəmiyyətdə tolerantlığın bir aspekti kimi kütləvi 
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mədəniyyətin ümumbəşəri dəyərləri sistemində müxtəlif mədəniyyətlərin, etik-

mənəvi və milli dəyərlərin paralel şəkildə mövcudluğunu, onların qarşılıqlı 

şəkildə biri birilərinə nüfuz etməsini, biri birilərini zənginləşdirməsini və 

inkişafını nəzərdə tutur. Avropa təfəkkürünün məhsulu olan multikulturalizm bu 

gün Avropanın özündə böhran dövrünü yaşayır. Lakin Şərq ölkələrində bu 

siyasət cəmiyyətin təhlükəsiz və uğurlu gələcəyini təmin edə biləcək yeganə, 

alternativi olmayan proqram kimi qiymətləndirilir.  Tarixi proses sübut edir ki, 

qloballaşma, multikulturalizm, tolerantlıq, postmodern kimi baza ideyalar və 

onlara məxsus olan dəyərlər şəxsiyyətin inkişafına dinamik şəkildə təsir göstərən 

ən mütərəqqi amillərdir. Onlar şəxsiyyətə maksimum azadlıq verir və ən yüksək 

zirvələri fəth etməyə sövq edir. Nasionalizm isə, multikulturalizmin antipodu 

kimi, diaqonal şəkildə əks olan effektlər və onlarla əlaqədar nəticələr vəd edir. 

Müasir dünyada nasionalizm və onun ifrat formaları diskreditasiya olunmuşdur. 

Çünki ictimai şüur üçün o, nasizmlə, rasizimlə və marginalizmin müxtəlif 

formaları ilə əlaqələndirilir (5, s. 24). 

Qeyd etmək lazımdır ki, özünün ilkin anlamında millət qan qohumluğu 

əsasında yaranmış toplum deyil, ruhani əsaslara söykənən birlik kimi təzahür 

edib. Tarixi proses nəticəsində isə onun ayrı-ayrı formaları təşəkkül tapıb. 

Bunların içərisində siyasi ənənələrə və etnik dəyərlərə əsaslanan milli birliklər 

daha geniş yayılmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, milli müstəsnalılığın təbliğatı 

son nəticədə qatı millətçiliyə və şovinizmə gətirib çıxarır. Qatı millətçilik, yaxud 

nasionalizm etnik, mədəni və dini dözümsüzlüklə assosiasiya olunur. Nasionali-

zm və onunla əlaqədar ictimai və etnik-siyasi proseslər müasir dünyada “Pando-

ranın qutusu” (yun. pandoras – hər şeydən hədiyyə almış. Yunan əsatirində 

Zevsin göstərişi ilə, Prometeyin insanlara od bəxş etməsinə görə cəza kimi 

Hermes tərəfindən yaradılmış ilk qadın. Zevs tərəfindən ona bəxş edilmiş qutu-

nun açılması ilə bəşəriyyətə bədbəxtliklər və fəlakət yayılır, dərhal örtülən qutu-

nun dibində isə yalnız “ümid” qalır. Müasir leksikonda qanadlı frazeoloji birləş-

mə kimi geri dönməz nəticələr verən hərəkət mənasında işlədilir) kimi alleqorik 

anlamla xarakterizə olunursa, “multikulturalizm çoxlu sayda ictimai xəstəliklərə 

qarşı panatseya, eliksir kimi, ən azı potensial münaqişələrə qarşı güclü və 

sınaqdan çıxmış profilaktika kimi qiymətləndirilə bilər. Nasionalizm cəmiyyətə, 

hipertrofiyaya məruz qalmış, ümumbəşəri, mənəvi, əxlaqi və sosial mədəni 

dəyərlər bazasından məhrum olmuş şəxsiyyət bəxş edirsə, multikulturalizm 

qəlbində həqiqi mərhəmət, tolerantlıq, şəfqət, alicənablıq, zəkasında isə mütləq 

pozitivizmə köklənmiş ziya və kamal daşıyan insan təqdim edir(6, s. 30-32). 

Tarixən qatı millətçiliyin məhz Avropa xalqlarının təfəkkür tərzi və onunla 

bağlı davranışı olması təsadüfi deyil. Belə ki, Şərq aləmindən fərqli olaraq 

müasir Qərb dünyasının tarixən formalaşmış ənənəvi millətlərinin milli kimliyi 

kifayət qədər sabit və davamlı deyil.  Bunu çoxlu sayda əxlaqi-mənəvi faktorlar 

və milli genetik kodun kifayət qədər güclü və davamlı olmamağı təyin edir. 

Məsələn, yaponların, çinlilərin, ərəblərin, türklərin, hindlilərin və digər Şərq 

xalqlarının antropoloji xüsusiyyətləri və genetik kodları minilliklər ərzində 

demək olar ki, dəyişməmişdir. Min il bundan əvvəl yaşamış hindus, ərəb, türk, 

yapon, yaxud çinli milli kimlik cəhətdən bu gün bu adı daşıyan individlərdən, 

demək olar ki, fərqlənmir. Avropada isə bunun tam əksi müşahidə olunur. 
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Məsələn, müasir ispanlar, italyanlar, yunanlar, fransızlar və s. milli kimlik 

baxımından özlərinin qədim əcdadlarına demək olar ki, bənzəmirlər. Məhz bu 

səbəbdən bir çox Avropa liderləri multikulturalizmi “iflasa uğramış siyasət” 

kimi dəyərləndirirlər(7, s. 43). Məsələnin əsl mahiyyəti isə, milli kimliyin, 

antropoloji xüsusiyyətlərin, əxlaqi dəyərlərin, təfəkkür tərzinin tədricən itirilməsi 

təhlükəsidir. Buraya Avropada baş verən etik-mənəvi böhranın nəticələrini, 

qeyri-ənənəvi orientasiyaların “üzdəniraq təntənəsini”, dini və patriarxal 

dəyərlərin ənənəvi təsir qüvvəsini itirməsini, qarışıq nikahların sürətlə artmasını 

əlavə etsək müasir Avropa sivilizasiyasının, əsasən də siyasi isteblişmentin 

narahatlığını anlamaq çətin deyil. 

Əgər bəşəriyyətin kompleks inkişafı təbii zərurət və tanrı hökmüdürsə, bu 

nizamın pozulması, son nəticədə küfrün və tanrıtanımazlığın ən ifrat 

formalarından biri kimi təzahür edir. Belə nizamsızlığın acı nəticələrini biz bu 

gün dünyanın bir çox regionlarında müşahidə edirik. Milli kimlik insan 

kimliyinin tərkib hissəsi olub, onun hər hansı etnosa, yaxud millətə mənsubiyyət 

hissi ilə bağlıdır. Milli kimlik millət və vətəndaşlıq anlayışları ilə vəhdət təşkil 

etmir, lakin onlar amil kimi ona təsir göstərə bilirlər. Milli kimlik əzəli, apriori 

hadisə deyil. O, həyatda qazanılan təcrübənin, mədəniyyətin, tarixin, dilin 

müəyyən insan qrupu tərəfindən ümumiliyinin dərk edilməsində təzahür edir. 

Buraya konkret dövlətə mənsubiyyət, dövlət kimliyinə, milli ideyaya və simvol-

lara bağlılıq və s. daxildir(8). 

Mənəvi dəyərlər multikulturalizmin söykəndiyi mütləq prinsiplər kimi 

ortaya çıxır. Nəticə etibarı ilə bu dəyərlərin və prinsiplərin reallaşdırılması lokal 

miqyasda millətlərin, qlobal miqyasda isə bəşəriyyətin ixlasına xidmət edir. Bu 

gün Azərbaycan Respublikasında praktiki cəhətdən bu dəyərlərə əsaslanan 

mütərəqqi siyasət həyata keçirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, tarixən, həmçinin 

müasir dövrdə Azərbaycan özündə müxtəlif dəyərləri, ənənələri, konfessiyaları 

və ideologiyaları ifadə edən və mürəkkəb, lakin təbii və təşkilati nizama 

əsaslanan simbioz kimi çıxış edir. Bu gün multikultural ənənələrin qorunması və 

inkişafı ideyasını əlində bayraq tutan Azərbaycan xalqı və Azərbaycan dövləti 

milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlər sistemində misli görünməmiş mütərəqqi 

və səmavi ədalətə əsaslanan siyasət reallaşdırır. 

Multikulturalizmi həyat tərzi kimi qəbul edən xalqlar və onu alternativi 

olmayan siyasət kimi həyata keçirən siyasət mənsubları hesab edirlər ki, o, 

müasir cəmiyyətin xarakteridir. Qeyd etmək lazımdır ki, “mədəni müxtəliflik” 

təkcə etnik müxtəliflik deyil. O, həyat üslublarının, mədəni orientasiyaların və 

mədəni inkişaf templərinin müxtəlifliyidir. 

 Mədəni plyuralizm dedikdə söhbət muxtar kimliklərin paralel mövcudlu-

ğundan deyil, onların qarşılıqlı əlaqələrindən gedir. Burada əsas şərt qarşılıqlı 

şəkildə mədəniyyətlərə nüfuz etmək və qarşılıqlı şəkildə transformasiya olun-

maqdır. Beləliklə, demokratik cəmiyyətdə mədəni plyuralizm etnolinqvistik və 

etnokonfessional qruplar arasında “dialoqun” genişlənməsini deyil, təbii olaraq 

etnos fenomenindən yüksəkdə duran ümumi kommunikativ məkanın formalaş-

dırılmasını nəzərdə tutur. “Mədəni siyasət” konsepsiyası kimi təzahür edən 

multikulturalizm yeni, XXI əsrin qlobal siyasətinin konturları kimi təzahür edir. 

Multikulturalizm prinsiplərini rəhbər tutan dövlətlər (Kanada, Avstraliya, İsveç) 
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cəmiyyətdə ciddi demokratik nailiyyətlər əldə etmişlər. Bununla əlaqədar olaraq 

müxtəlif mədəni üslubların birgə mövcudluğu ictimai mühitin müsbət şəkildə 

dəyişilməsinə səbəb olmuşdur. “Başqasına” münasibətdə “dözümlülük ruhu” 

təsdiq olunmuş, müxtəlif həyat tərzlərinin eyni hüquqi və ontoloji məna kəsb 

etməsi dərk olunmuşdur. Beləliklə, cəmiyyətdə etnik-milli müxtəliflik zəminində 

potensial münaqişələrin qarşısı vaxtında, son dərəcə optimal və müdrik üsullarla 

alınmışdır ki, bu da “multikulturalizm” adlanan bir fenomenin sayəsində müm-

kün olmuşdur.    

Multikulturalizmin müəyyən bir dövrdə tarixi epizod kimi ortaya çıxması 

və tədricən öz təsir mexanizmlərini itirməsi haqqında iddiaları qismən Avropa 

multikulturalizminə aid etmək olar. Lakin Azərbaycanda həyata keçirilən və dü-

şünülmüş, uzaqgörən tədbirlərə əsaslanan multikulturalizm bütün neqativ ünsür-

lərdən tamamilə azaddır. Çünki, Azərbaycanda tamamilə başqa, milli, mədəni, 

siyasi və tarixi ənənələrə əsaslanan multikulturalizm modeli qurulur. Daha 

doğrusu, minilliklər ərzində təbii şəkildə mövcud olan multikultural, tolerant 

atmosferə yeni siyasi nizam qatılır. Multikulturalizm Azərbaycan xalqının tarixi 

ruhunda, genotipində kök salmış mütləq bir dəyərdir. Azərbaycanda həyata 

keçirilən multikulturalizm siyasəti hansısa mücərrəd bir təhlükəsizlik sisteminin 

yaradılmasına yönəlməmişdir. O, Azərbaycan cəmiyyətinə üzvi şəkildə xas olan 

ümumbəşəri dəyərlərin – dostluğun, humanizmin, mərhəmətin, qarşılıqlı yardı-

mın, qarşılıqlı anlaşmanın, böyüklərin kiçiklərə mərhəmətinin, kiçiklərin böyük-

lərə hörmətinin, dövlətə və millətə sədaqətin  və s. qorumasına və gələcək nəsil-

lərə ötürülməsinə xidmət edir.  

Multikulturalizm təkcə müxtəlif etnik azlıqlar, dini konfessiyalar, mədə-

niyyətlərin ləyaqətli mövcudluğu və inkişafı üçün şəraitin yaradılması deyil. O, 

həmçinin çoxlu sayda müxtəlifliklərin vahid, sarsılmaz bir ailədə birliyini, vəh-

dətini nəzərdə tutur. Bu vəzifəni bütün dəyərlərdən üstə duran milli ideya və 

onunla bağlı olan strateji doktrina həyata keçirir. Azərbaycanda mütləq birləşdi-

rici, inteqrativ ideya kimi azərbaycançılıq məfkurəsi çıxış edir. Dünyada elə 

dövlətlər və ölkələr var ki, onlar millətin, xalqın adını daşıyır. Məsələn, Fransa, 

İngiltərə, Rusiya, Gürcüstan, Ermənistan, Türkiyə, Qazaxıstan, Almaniya, Çin, 

Monqolustan və s. Belə ölkələrdə milli tərkibin “mono” tipi xarakterikdir. Yəni 

ölkə əhalisinin mütləq hissəsini eyni adlı millət təşkil edir. Digər ölkələrin adları 

isə onlara təbii və coğrafi şəraitinə, dini ənənələrinə və s. görə verilmişdir. Məsə-

lən, İran, İraq, Suriya, Ukrayna, Hindistan, Əfqanıstan, Belçika, İsveçrə və 

əlbəttə ki, Azərbaycan. Belə ölkələr üçün isə polietnik tərkib xarakterikdir. 

Tarixən belə ölkələrdə təbii şəkildə formalaşmış məfkurə bütün müxtəliflikləri 

vahid ideya altında birləşdirən yenilməz ideologiyadır. O,  milli doktrina kimi 

heç bir rəsmi sənəddə öz əksini tapmamışdır. Lakin o, sözügedən məkanda yaşa-

yan hər bir fərd üçün müqəddəs məna kəsb edir. Azərbaycanda bu müqəddəs 

anlam azərbaycançılıqdır. Azərbaycanda yaşayan və burada çoxəsrlik tarixi olan 

etnik azlıqların demək olar ki, heç birinin başqa dövlətlə bağlılığı yoxdur. 

Udinlər, xınalıqlar, ingiloylar, kürdlər, talışlar, tatlar, ləzgilər, avarlar, bidətçi 

ruslar, yəhudilər və s. Azərbaycan ailəsinə təbii şəkildə, azərbaycanlı olaraq bağ-

lıdırlar. Onların əxlaqi, mənəvi və mədəni dəyərləri azərbaycançılıq məfkurəsini 

parlaq şəkildə əks etdirir. Bidətçi rusların (molokan, subbotnik, anabaptist və s.) 
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XIX əsrdə Rusiyanın mərkəzi rayonlarından Cənubi Qafqaza köçürülməsi 

tarixinə nəzər yetirdikdə, Rusiya imperiyasının simasında çarizmin mütləqiyyət 

rejiminə xas olan antitolerantlıq siyasətinin ifadəsini və nəticəsini görürük. 

Rəsmi pravoslav kilsəsinə müxalifətdə olan bidətçi ruslar Cənubi Qafqazda 

nəinki öz dini əqidələrini qoruyub saxladılar, həmçinin azərbaycançılıq məfkurə-

sinin simasında vahid və etibarlı bir müdafiə əldə etdilər. 

Şübhəsiz heç bir siyasət mütləq şəkildə qüsursuz ola bilməz. Multikultura-

lizm bütün ictimai xəstəliklərdən universal müalicə vasitəsi olmasa da, müasir 

dövrdə sosial və etnik-mədəni münasibətlər sahəsində mövcud olan, etnoslarara-

sı və mədəniyyətlərarası münaqişələri tənzimləməkdə ən əlverişli vasitə və alter-

nativi olmayan ən optimal siyasət kimi özünü doğruldur və təsdiq edir. Multikul-

turalizm panaseya (yun. Panakeya – yunan mifologiyasında tibb və müalicə tan-

rısı Eskulapın (Esklapiy) qızı. Hər şeyi müalicə edən, bütün dərdlərin dərmanı 

mənasında işlədilir) deyil, düşünülmüş və bəşəriyyətin təhlükəsiz gələcəyinə he-

sablanmış “özünəməxsus profilaktikadır”.  

Multikulturalizm siyasi praqmatizmin parlaq təcəssümüdür. Onu, hətta ye-

ni “mədəni inqilab” kimi də qiymətləndirmək olar. Yalnız o,  qloballaşan dünya-

da ənənəvi ksenofobiyanı (yun. ksenos – özgə, fobos – qortxu, özgəni təhlükəli 

və düşmən kimi qəbul edən dünyagörüşü) “ksenofiliyaya” (yun. fileos – sevmək 

deməkdir) çevirməyə qadirdir. 

Multikulturalizm polietnik dövlətin hüdudlarında etnoslararası münasibət-

lərə yüksək səviyyədə liberal məzmun qatmağı nəzərdə tutur. Belə çoxmədəniy-

yətli ideya həm ölkədaxili siyasətdə, həm də xarici siyasətdə xalqa və dövlətə 

misli görünməmiş səmərə gətirəcək və millətin təhlükəsiz gələcəyini təmin 

edəcəkdir. Bu düşünülmüş siyasət ölkə daxilində münaqişə potensialının sıfıra 

endirilməsi deməkdir. Azərbaycanda reallaşdırılan multikulturalizm modeli, tari-

xən Qərb və Şərq  mədəni dəyərlərinin özünəməxsus sintez təşkil etdiyi bir di-

yarda tolerant məkanın ali etalonunun formalaşdırılmasını və orijinal geosiyasi 

birliyin yaradılmasını nəzərdə tutur. Beləliklə, Azərbaycanda reallaşdırılan mul-

tikultural siyasət etnik birliklərin müxtəlifliyinə əsaslanır. Cəmiyyətin multikul-

tural dəyərlərə əsaslanan yeni modelinin yaradılması təşəbbüsünü və onunla bağ-

lı olan tarixi vəzifəni  isə öz üzərinə, tarixən Azərbaycan adlanan məkanda titul 

millət kimi formalaşmış Azərbaycan türkləri götürür. Bununla da polietnik 

birliyin mövcudluğunun multikultural forması Azərbaycanda obyektiv zərurət 

kimi ortaya çıxır.  

Bütövlükdə multikulturalizm bir həyati məkanda çoxlu sayda müxtəlif tipli 

mədəni qrupların münaqişəsiz mövcudluğunun təminatına yönəlmiş nəzəriyyə, 

praktika və siyasətdir. O, müxtəlifliklərə hörməti təbliğ və təsdiq edir, lakin eyni 

zamanda universallığın axtarışından imtina etmir. Universallıq isə mədəniyyətlə-

rin qarşılıqlı əlaqəsinin subordinasiya (lat. subordinatio – tabe etdirmək, münasi-

bətlər sistemində individumun vəziyyəti) əsasında deyil, koordinasiya (lat. 

koordinatio – qarşılıqlı şəkildə qaydaya salmaq) əsasında baş verdiyini nəzərdə 

tutur. 

Beləliklə, bu gün minilliklər ərzində baş verən təbii prosesin məntiqi 

davamı baş verir. Çünki planetar miqyasda sivilizasiyaların inkişafının başqa 

ssenarisi mövcud deyil.   
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РЕЗЮМЕ 

САБИНА АЛИЗАДЕ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭТНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЮЗА: ОТ 

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА К СИНКРЕТИЗМА 

Статья посвящена прогрессивным идеям, играющим решающую роль в 

формировании этнополитических общностей в истории человечества.В статье 

представлены идеи синкретизма и мультикультурализма, связующие народы 

этнополитическими узами и способствующие созданию монолитного единства, а также 

были сделаны соответствующие параллели и сравнения между этими понятиями. На 

основе различных исторических фактов раскрыта сущность обществообразующей  и 

государствообразующей силы прогрессивной идеи, указано ее национальный и 

общечеловеческий характер. В статье, также выражено множество принципиальных 

мыслей о политике мультикультурализма, как о самом эффективном способе укрепления 

этнополитической структуры общества и предотвращения конфликтных ситуаций. Статья 

носит исключительно актуальный характер, в ситуации, богатой конфликтами 

современного  человеческого общества. 

Ключевые слова: цивилизация, национальная культура, человечество, 

мультикультурный, националист, шовинист 

 

SUMMARY 

SABINA ALIZADE 

IDENTIFICATION OF AN ETHNO-POLITICAL UNION: FROM 

MULTICULTURALISM TO  SYNCRETISM 
 The article is devoted to progressive ideas that play a decisive role in the formation of 

ethno-political communities in the history of mankind. The article presents the ideas of 

syncretism and multiculturalism, connecting peoples with ethnopolitical ties and contributing to 

the creation of monolithic unity, and also made the corresponding parallels and comparisons 

between these concepts. On the basis of various historical facts, the essence of the socio-forming 

and state-forming power of the progressive idea is revealed, its national and universal character 

is indicated. The article also expressed many fundamental thoughts about the policy of 

multiculturalism, as the most effective way to strengthen the ethno-political structure of society 

and prevent conflict situations. The article is exclusively relevant in a situation rich in conflicts 

of modern human society. 

 Key words: civilization, national culture, humanity, multicultural, nationalist, 

chauvinist 
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NAXÇIVAN XIX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ ÇAR RUSİYASININ KÖÇÜRÜLMƏ 

SİYASƏTİNDƏ 

 
Məqalədə XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanın tarixinə 

nəzər salınır. Tarixi faktlar əsasında ermənilərin Naxçıvandan köçürülməsi, onların Naxçıvan 

vilayətində və Ordubad dairəsində məskunlaşdırılması araşdırılmışdır. Rusiya-Türkiyə və 

Rusiya-İran müharibələri nəticəsində ermənilərin Cənubi Qafqazda imtiyazlı mövqeləri XVII və 

XVIII əsrlərdən başlayaraq köçürülmə siyasətinə əsaslanır. Çar Rusiyası Qafqazın etnik 

tərkibinin dəyişməsi ilə həmin torpaqlarda uzunmüddətli hakimiyyət yaratmağı planlaşdırırdı. 

Açar sözlər: Azərbaycan, Naxçıvan, çar Rusiyası, Türkmənçay müqaviləsi, köçürülmə 

siyasəti, ermənilər 

 

Bütövlükdə bəşər sivilizasiyasının, o cümlədən şəhər mədəniyyətinin ilk 

beşiklərindən olan qədim Naxçıvan diyarının hər addımında nadir maddi-

mədəniyyət nümunələrinə rast gəlmək mümkündür. Naxçıxan şəhəri qədim 

tarixə malik olmaqla yanaşı, əlverişli coğrafi şəraitdə yerləşdiyindən tarixən bir 

sıra dövlətlərin diqqətini cəlb etmişdir. Azərbaycanın tarixi torpaqları hesabına 

özlərinə “dövlət” yaradan “üzdəniraq qonşu olan ermənilərin” də iddiasında 

olduqları ərazilərdən biri, erməni ailələrinin köçürüldüyü ilk Azərbaycan torpaq-

ları olan İrəvan və Qarabağla yanaşı, həm də Naxçıvan olmuşdur. Müxtəlif 

vaxtlarda yaranmış əlverişli şəraitdən istifadə edən ermənilər Naxçıvana qarşı 

ərazi iddiaları irəli sürməklə, bu ərazini “Böyük Ermənistan”a qatmaq üçün 

cəhdlər göstərmişlər. Erməni daşnakları bu məkrli siyasətlərinin həyata 

keçirilməsində Rusiya dövlətinə arxalanmışlar. Naxçıvan bölgəsinin Rusiya - 

Azərbaycan münasibətlərində fəallaşmasını, təxminən XVIII əsrin 80-cı illərinə 

aid etmək olar. Bu proseslər Naxçıvan xanlığının işğalı, Türkmənçay müqaviləsi 

nəticəsində Rusiyaya ilhaq olunması ilə başa çatmışdı (15, s. 20).  

Qeyd etmək lazımdır ki, Qafqazda ermənilərin imtiyazlı mövqelərə 

yiyələnməsi XVII-XVIII əsrlərdən başlayaraq Rus-Türk və Rus-İran mühari-

bələri nəticəsində həyata keçirilən köçürülmə siyasətinə əsaslanır. Çar Rusiyası 

Cənubi Qafqazın, o cümlədən Azərbaycanın işğalına başlayarkən ermənilərə 

böyük ümidlər bəsliyirdi. Ermənilərin Qafqazda müsəlman torpaqlarında 

yerləşdirilməsi xətti I Pyotrun vaxtında götürülmüşdü və onun Qafqaz 

siyasətinin əsas tərkib hissələrindən biri idi. XIX əsrin əvvəllərində rusların 

Türkiyə və İranla apardığı uğurlu müharibələr I Pyotrun strateji planlarını 

reallaşdırmağa şərait yaratdı (13, s. 15). Ermənilər türk müsəlman xalqlarının 

əhatəsində yaşayan xristian dinli xalq kimi Rusiyanın bölgə dövlətləri ilə 

mübarizəsində özlərinin müttəfıqlik təkliflərinin türklərə nifrət edən I Pyotr üçün 

maraqlı olacağını yaxşı başa düşmüşdülər. Beləliklə, nəzərdə  
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tutulan məramın - erməni dövləti yaratmaq planının həyata keçirilməsi üçün 

lazımi siyasi fəaliyyət formulu və hərbi güc tapılmış olurdu: bölgədə yaradılacaq 

erməni dövləti Rusiyanm müttəfıqi, Rusiya isə ermənilər üçün hərbi-siyasi 

istinad olacaqdı (6, s. 59). Digər tərəfdən erməniləri Azərbaycana köçürməklə 

çar Rusiyası uzun illər müharibə apardığı iki müsəlman dövləti - Türkiyə və 

İranla öz sərhədləri arasında müsəlman azərbaycanlılara nisbətən daha etibarlı 

xalq olan ermənilərin yaşadığı bufer zona yaratmış olurdu. Lakin müxtəlif sə-

bəblərdən XVI-XVII əsrlərdə Azərbaycan ərazisində “erməni dövləti” yaratmaq 

mümkün olmadı.  

XIX əsrin 20-ci illərində Rusiya-İran və Rusiya-Osmanlı müharibələri 

nəticəsində Cənubi Qafqaza, eləcə də Azərbaycan ərazisinə ermənilərin 

köçürülməsi üçün geniş imkanlar açıldı. Belə ki, Rusiya-İran (1826-1828) və 

Rusiya-Türkiyə (1828-1929) müharibələrinin uğurla başa çatması ermənilərin 

Cənubi Qafqaza köçürülməsində mühüm rol oynadı. Cənubi Qafqaza, o 

cümlədən Azərbaycana dair Rusiyanın imperialist siyasətinin başlanması I 

Pyotrun adı ilə bağlı olsa da, ermənilərin özlərinin də qeyd etdiyi kimi, onlar 

üçün ən böyük işləri I Pyotrun məlum vəsiyyətnaməsinə əməl edən II Nikolay 

gördü. Onun dövründə Rusiya bu bölgədə maraqlarının toqquşduğu iki dövləti 

Türkiyə və İranı neytrallaşdıra bildi. Rusiyanın İranla bağladığı 12 oktyabr 

1813-cü il tarixli Gülüstan müqaviləsi ilə İrəvan və Naxçıvan xanlıqları, eləcə də 

Ordubad mahalı istisna olmaqla Araz çayından şimaldakı Azərbaycan torpaqları 

Rusiyaya ilhaq edildi. Eyni dövlətlər arasında 1828-ci il fevralın 10-da 

imzalanmış Türkmənçay müqaviləsi Şimali Azərbaycanın tamamilə Rusiya 

müstəmləkəçiliyinə, Cənubi Azərbaycanın isə İran əsarətinə tabe edilməsini 

təsdiqlədi. Beləliklə Türkmənçay müqaviləsi Azərbaycanın parçalanmasını başa 

çatdırdı (16, s. 168). Çar Rusiyası istər İranla bağladığı 1828-ci il Türkmənçay 

müqaviləsinə, istərsə də Osmanlı imperiyası ilə bağladığı 1829-cu il Ədirnə 

müqaviləsinə ermənilərin Cənubi Qafqaza kütləvi köçürülməsi ilə bağlı xüsusi 

maddələri salındı. Belə ki, Türkmənçay müqaviləsinin 15-ci maddəsi, Ədirnə 

müqaviləsinin isə 13-cü maddəsi ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına 

köçürülməsini rəsmiləşdirirdi (10, s. 377).  

Hələ XVII əsrdən erməni tacir-ideoloqlarının öz “milli məsələləri”nə 

diqqətini cəlb etmək üçün cidd-cəhdlə çalışdıqları çar Rusiyasının XIX əsrin 

əvvəllərindən etibarən gerçəkləşdirdiyi “ermənilərin məskunlaşdırılması” 

siyasəti Azərbaycan torpaqlarının demoqrafik strukturunun Rusiyanın maraqları 

çərçivəsində formalaşmasına səbəb olmuşdur. Rusiya ermənilərin Azərbaycan 

torpaqlarına köçürülməsi məsələsini təmin etmək üçün İrəvan və Naxçıvanda 

köç komitələri yaratmış və köçürülənlərə xüsusi imtiyazlar vermişdir. Bu 

mənada ermənilər xüsusilə Naxçıvan, İrəvan və Qarabağa yerləşdirilmiş və 

beləliklə, Azərbaycan torpaqlarının demoqrafik strukturunda böyük dəyişikliklər 

baş vermişdir. Rusiya bu siyasətlə Qafqazdakı etnik tərkibi dəyişdirərək bu 

ərazilərdə uzunmüddətli hakimiyyət qurmağı planlaşdırmış, Qacarlara və 

Osmanlılara qarşı güclü sədd yaradaraq güclü iqtisadi, hərbi və siyasi imkanlar 

qazanmaq məqsədini güdmüş, gələcəkdə Osmanlı dövləti üzərinə təzyiq qurmaq 

məqsədilə ermənilərdən faydalanmışdır (4,  s. 5). 
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Köçürmə siyasətini həyata keçirmək üçün çarizmin atdığı ciddi 

addımlardan biri də Cənubi Qafqazda ermənilər üçün xüsusi “vilayət” təşkil 

edilməsi oldu. Belə ki, 1828-ci il martın 20-də Türkmənçay müqaviləsi 

ratifikasiya edildikdən bir gün sonra, martın 21-də çar I Nikolay “Erməni 

vilayətin”in yaradılması haqqında fərman imzaladı (12, s. 59). “Erməni vilayəti” 

inzibati planda iki qəza və bir dairədən ibarət idi. İrəvan və Naxçıvan qəzaları və 

Ordubad dairəsi. Qəzalar rayonlara bölünürdü. Rayonların rəhbərliyində 

mirablar, məliklər, ağalar saxlanıldı. Vilayət idarəsinin rəisi vəzifəsinə 

A.Çavçavadze təyin edildi.İrəvan əyalətinə 15 mahal (Qırxbulaq, Zəngibasar, 

Gərnibasar, Vedibasar, Şərur, Sürməli, Dərəkənd-Parçeniş, Səədli, Talın, 

Seyidli-Ağsaqqallı, Sərdərabad, Körpübasar, Abaran, Dərəçiçək, Göyçə), 

Naxçıvan əyalətinə 5 mahal (Naxçıvan, Əlincəçay, Məvazixatın, Xok, 

Dərələyəz), Ordubad dairəsinə isə 5 mahal (Ordubad, Əylis, Dəstə, Biləv, 

Çənnəb) daxil idi. “Erməni vilayəti”nə 6949 erməni ailəsindən ibarət 35560 

nəfər köçürülmüşdü. Bunun 23568 nəfəri İrəvan əyalətində, 10652 nəfəri 

Naxçıvan əyalətində, 1340 nəfəri isə Ordubad dairəsində yerləşdirildi (9, s. 121).  

İrəvan xanlığı, Naxçıvan xanlığı və Ordubad mahalının ərazisini əhatə 

edən “Erməni vilayəti”ndə azərbaycanlıların (qaynağa görə, “müsəlman 

türklərin”) xüsusi çəkisi 1828-ci ildə 73,8 faiz idisə, 1834-1835-ci 67 illərdə 

46,2 faizə enmişdi. Naxçıvan əyalətində isə müqavilədən qabaq 2791 

azərbaycanlı ailəsi və 434 erməni ailəsi var idisə, sonrakı köçürülənlər hesabına 

erməni ailələrinin sayı artıb 2719-a (burada Ordubada köçürülən 266 erməni 

ailəsi nəzərə alınmayıb) çatmışdı (2, s.299). Digər bir məlumatda  göstərilir ki, 

1832-ci ildə Naxçıvanın əһalisi 5.470 nəfərdən ibarət olmuşdur ki, bunun da 

3.641 nəfəri azərbaycanlı, 1.110 nəfəri isə Türkmənçay (1828) müqaviləsinə 

uyğun olaraq İrandan köçürülmüş ermənilər idi. Həmin dövrdə Naxçıvan 

vilayətində 17.138 azərbaycanlı, 2.690 yerli və 1.340 gəlmə erməni yaşayırdı (7, 

s. 65).  

Arxiv sənədlərinə görə Türkmənçay müqaviləsi bağlanan zaman Naxçıvan 

şəhərində 873 ev vardı. Bu evlərdə 1330 ailə yaşayırdı, əhalinin ümumi sayı isə 

5470 nəfərə çatırdı. 5470 nəfərdən 1110-nu buraya rus işğalından sonra köçürü-

lən ermənilər təşkil edirdilər. Türkmənçay müqaviləsi imzalanandan sonra 

İrandan Naxçıvan xanlığına və eləcə də Naxçıvan şəhərinə erməni ailələri 

köçürüldülər. “Statistik təsvirin” məlumatına görə, Naxçıvan şəhərinə Xoy şəhə-

rindən 166, Təbriz şəhərindən 53, Marağa şohərindən 69, Səlmas dairəsindən 97, 

Deykərxandan 26, Urmiya şəhərindən 5 erməni ailəsi (ümumilikdə 416 erməni 

ailəsi) köçürülmüşdü. Naxçıvan xanlığının Rusiya tərəfındən işğalından və 

ermənilərin buraya köçürülməsindən sonra şəhərin əhalisi 3641 nəfər (66,6%) 

tatardan (Azərbaycan türkündən - İ.M.), 1829 (33,4%) nəfər ermənidən, 

ümumilikdə isə 5470 nəfərdən ibarət idi. Şəhərdə olan 873 evdən 712-i tatarlara 

(81,5%), 122-si (14%) ermənilərə, 39-u isə xəzinəyə məxsus idi (19, s. 478-479). 

Deməli, ermənilərin şəhərə köçürülməsindən sonra belə Azərbaycan türkləri 

böyük əksəriyyət təşkil edirdilər (14, s. 176-177).  

Ümumiyyətlə, 1826-1828-ci illər Rusiya-İran və 1828-1829-cu illər 

Rusiya-Türkiyə müharibələrindən sonra Erməni vilayətinə (İrəvan və Naxçıvan 

xanlıqlanmn ərazisinə) İran və Türkiyədən 57266 nəfər erməni (10631 ailə) 
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köçürülmüşdü. Köçürülmələrdən  əvvəl həmin ərazidə cəmisi 25131 nəfər (4428 

ailə) erməni yaşamışdır (3, s. 77). Beləliklə, mənbələrin qarşılıqlı tədqiqi göstərir 

ki, Naxçıvanda Azərbaycan türkləri çoxluq təşkil etmiş, hətta Rusiya imperiyası 

tərəfındən ermənilərin bu ərazilərə köçürülməsindən sonra belə tərkibdə Azər-

baycan türkləri böyük üstünlüyə malik olmuşlar. 

Azərbaycan ərazisində İranla Türkiyə sərhədləri arasında, əsasən erməni-

lərdən ibarət olan xristian dövləti yaratmaq məqsədini güdən Rusiya dövlətinin 

belə hərəkəti, “Naxçıvanın statistik təsviri”ndə xristianlara edilən “atalıq qayğı-

sı” kimi qiymətləndirilmişdir. Mümkün qədər ermənilərin çox sayda köçü-

rülməsi məqsədini güdən Rusiya hökuməti və kömək arzusunda olan ermənilər, 

köçürülən əyalətlərdə nə qədər boş yer olduğundan və torpağın keyfiyyətindən 

xəbərsiz idilər. Köçürülən ermənilərin sayı o qədər çox idi ki, onları tezliklə 

yerləşdirmək mümkün olmurdu. Bunun üçün də gəlmə ermənilər boş torpağı və 

evi olan yaxşı kəndləri seçir və ondan sonra yerli idarələrə müraciət edərək, 

onları məskunlaşdıqları yerə qeydiyyata salmalarını tələb edirdilər. Rusiyanın bu 

köçürmə siyasəti nəticəsində Naxçıvan diyarında erməni əhalisinin sayı sürətlə 

artmaqla yanaşı, eyni zamanda yerli əhaliyə də ziyan vururdu. Məcburiyyət 

qarşısında yerli əhali öz torpaqlarının bir qismini rus silahlılarının qorxusu 

altında, gəlmə ermənilərə verməli oldular (5, s. 40-41).  

Çar hökumətinin tarixi Azərbaycan torpaqları əsasında “Erməni vilayəti” 

yaratması ilə I Pyotrdan başlayaraq ermənipərəst siyasətin həyata keçirildiyi 

təsdiq olunurdu. “Erməni vilayətinin” yaradılması ilə Azərbaycanın Rusiya 

tərəfindən işğal olunmuş digər torpaqları ilə Osmanlı imperiyası arasında 

“xristian səddi” çəkildi. Digər tərəfdən, bununla Naxçıvan və İrəvan ərazilərinin 

erməniləşdirilməsinə haqq qazandırmaq məqsədi əks edilirdi (guya bu yerlər 

“əvvəldən ermənilərə məxsus olmuşdur!”) (1, s. 144). Belə süni ərazi bölgüsü 

ilə, əslində Azərbaycan türklərinin öz torpaqlarından qovulması və məhv 

edilməsi siyasətinin bünövrəsi qoyuldu; bu zamandan mənfur “Böyük 

Ermənistan” ideyaları təbliğ olunmağa başlandı. Bu uydurma xəyali dövlətin 

Azərbaycan torpaqlarında yaradılmasına “bəraət qazandırmaq” məqsədilə 

erməni xalqının tarixinin saxtalaşdırılmasına yönəlmiş genişmiqyaslı proqramlar 

reallaşdırıldı. Azərbaycanın və ümumən Qafqazın tarixinin təhrif olunması 

həmin proqramların mühüm tərkib hissəsini təşkil edir (11, s. 10). Qafqaza 

köçürülən ermənilər özlərini gəlmə deyil, yerli kimi aparmağa başladılar. 

Ermənilərin özlərini yerli xalq kimi sübut etməyə çalışmaları isə regionda digər 

xalqların tarixinin saxtalaşdırılmasına, özgə dəyərlərinin, tarixi-dini-mədəni irsin 

erməniləşdirilməsinə və hətta assimilyasiyaya səbəb oldu. Bu gün Ermənistan 

adlanan əraziyə zorla qatılan torpaqların (Zəngəzur, Vedi və Vedibasar, 

Dərələyəz, Göyçə, İrəvan xanlığı...) əksəriyyətində türk-azəri toponimləri 

yaşamaqdadır. Onların bəziləri ən qədim türk sözləri olduğu üçün ermənilər 

həmin toponimləri anlamayaraq öz sözləri kimi yaşadırlar (məs: Arsaq). Bəzi 

toponimləri isə dərhal dəyişdirərək, digər sözlərlə əvəzləmişlər (8, s. 8). 

Beləliklə, Çar Rusiyası XIX əsrin 20-30-cu illərində ermənilərin Şimali 

Azərbaycana, o cümlədən Naxçıvana kütləvi surətdə köçüb gəlməsinə şərait 

yaratdı və burada onların inzibati-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı üçün 

geniş imkanlar açdı. Bununla yanaşı əzəli Azərbaycan torpaqlarına ermənilərin 
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kütləvi köçürülməsi bölgədə “erməni amili”nin yaranması ilə nəticələndi. Çox 

keçmədən ermənilər Azərbaycan torpaqlarında “Böyük Ermənistan” ideyasının 

reallaşdırılması uğrunda açıq mübarizəyə başladılar. Həmin ideyanın əsas tərkib 

hissələrindən biri də Qarabağ, İrəvan, Naxçıvan və digər Azərbaycan 

torpaqlarının yerli - azərbaycanlı əhalisini məhv etmək və onların yaşadıqları 

torpaqları ələ keçirməkdən ibarət idi.  
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РЕЗЮМЕ 

САМИРА ГАСЫМОВА 

НАХИЧЕВАНЬ В ПОЛИТИКЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ЦАРСКОЙ РОССИИ В 

НАЧАЛЕ XIX ВЕКА 

В статье рассматривается история Нахчывана в начале XIX века, которая является 

неотъемлемой частью  Азербайджана.  На основе исторических фактов было исследовано 

переселение армян в Нахчыване, их поселение в Нахчыванской области и Ордубадском 

округе. В результате русско-турецкой и русско-иранской войн привилегированные 

позиции армян на Южном Кавказе основаны на политике переселения начиная с XVII и 

XVIII веков. Царская Россия с изменениям этнического состава Кавказа планировал 

установить долгосрочную власть в этих землях.  

Ключевые слова: Азербайджан, Нахичевань, Царская Россия, Туркменчайский 

договор, политика переселения, армяне 
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SUMMARY 

SAMIRA QASIMOVA  

NAKCHİVAN UNDER THE EMİGRATİON POLİCY OF CHAR RUSSİA İN THE 

BEGİNNİNG OF XIX AGE 

The article investigated the history of Nakchivan, an inteqral part of Azerbaijan, dating 

to the beginning XIX century. The relocation of armenians to Nakchivan, their settlement in 

Nakchivan province and Ordubad district has been studiet historical facts. Occupation of 

armenians in privileged positions in the South Caucasus, it is based on the resettlement policy of 

the XVII th and XVIII th centuries as a result of the Russian-Turkish and Russian-Iranian wars. 

Char Russia planned to set longtermed rule in this territory bu changing ethnic membership with 

this policy. 

Key words: Azerbaijan, Nakchivan, char Russia, the treaty of Turkmenchay, relocation 

policy, armenians 
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XALQ HƏRƏKATININ BAŞLAMASI 

 

SSRİ-nin rəhbərliyinin apardığı yanlış xarici və daxili siyasət nəticəsində zəifləyən 

imperiya içərisində illərdir milli dəyərlərinin təhqir olunmasına, hüquqlarının tapdalanmasına 

səssiz qalan xalqlar öz müstəqillikləri üçün mübarizəyə başladılar. Təbii ki, bu xalqlar arasında 

ən fəal olan  xalqlardan biri də Azərbaycan xalqı idi. Sovet hökumətinin apardığı antitürk, 

antiislam siyasəti türk xalqları ilə Türkiyə arasında körpü rolunu oynayan və mühüm geosiyasi 

məkana sahib olan Azərbaycanı əsas hədəf  nöqtəsini təşkil edirdi. Sovet hökuməti Ermənistanda 

və Dağlıq Qarabağda Azərbaycan türklərinə qarşı soyqırımlar törədərək Azərbaycanı parçala-

maq  və bu yolla bütün Transqafqazı idarəsi altında saxlamaq istəyirdi.  Sovet rəhbərliyinin 

Azərbaycana qarşı apardığı bu siyasət  xalq hərəkatının güclənməsinə güclü təkan verdi. 

Açar sözlər: Azərbaycanda xalq hərəkatının başlaması, Mitinqlər, Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü məsəsləsi 

 

Azərbaycanda Sovet rəhbərliyinin qəbul etdiyi səhv qərarlar nəticəsində 

1988-ci ilin əvvəllərində ilk kütləvi etiraz tədbirləri başladı. Hərəkat bu ilin 

sonunadək, demək olar ki, kortəbii xarakter daşıyırdı. Cəmiyyətdə "Demokratiya 

və aşkarlıq" şüarı altında ədalət, humanizm, hüquqi dövlət, xüsusən milli 

suveren hüquqların qorunması haqqında fikirlər yaranmışdı.  

Eyni zamanda bu illərdə yeni meydana gələn və kifayət qədər güclü 

olmayan ictimai və siyasi təşkilatlar fəaliyyətə başlamışdı. Bunlara -1987-ci ildə 

Azərbaycan Dövlət Universitetində  (indiki Bakı Dövlət Universiteti) yaradılmış 

"Yurd" təşkilatı, 1988-ci ilin baharından fəaliyyət göstərən "Çənlibel", 

"Müstəqillər", "Qala", "Aşıq Ələsgər", "Ozan" cəmiyyətləri "Varlıq" komitəsi və 

Azərbaycan Xalq cəbhəsinin (AXC) təşəbbüs qrupu, "Bakı gənc alimlər klubu", 

"Bakı incəsənət mərkəzi" və başqa təşkilatlar bu hərəkata istiqamət verməyə 

başladı ( 3, s. 18). Xalq Azərbaycanı parçalamaq cəhdlərinə, Ermənilərin Dağlıq 

Qarabağın Ermənistana verilməsi tələblərinə qarşı münasibətini əvvəllər mərkəzi 

komitəyə etiraz teleqramları, məktublar göndərməklə, imzalar toplamaqla 

bildirirdi ( 4, s. 13). Lakin bunlar xalqın istədiyi nəticəyi vermirdi və hər za-

mankı kimi mərkəzi hökumət yeritdiyi antitürk siyasəti nəticəsində Ermənistanın 

tərəfindəydi. Bu da Azərbaycanda ilk etiraz mitinqlərini alovlandırdı. İlk etiraz 

mitinqi 1988-ci ilin fevral ayının 19-da Bakıda keçirildi. Daha sonra martın 16-

da Azərbaycan Elmlər Akademiyasında (indiki Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası) növbəti etiraz mitinqi oldu. Ermənistanda kütləvi hal alan 

Azərbaycan türklərinə qarşı  soyqırıma etiraz olaraq “Yurd” təşkilatının fəal 

iştirakı ilə mayın 16-da  böyük bir mitinq keçirildi. Mitinqçilər o zaman Lelinin 

adına olan şəhərin baş meydanına   (İkinci "Azadlıq" meydanına) getdilər.  

Burada davam edən mitinqdə görkəmli ziyalılar çıxış  edərək  xalqı və rəh- 
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bərləri respublikanın hüquqlarını müdafiə etməyə çağırmışdılar (1, s. 246).  

Mitinqçilər mərkəzdən və respublika rəhbərliyindən erməni milliyətçiləri-

nin azğın hərəkətlərinə qəti cavab tələb edirdilər (1, s. 247). Bundan əlavə res-

publikanın başqa şəhərlərində də etiraz mitinqləri keçirilirdi. Ermənipərəst Mos-

kvada sözü keçməyən respublika rəhbərliyi belə mitinqlərin keçirilməsinə mane 

olmayaraq xalqın ciddi narazılığını nümayiş etdirib mərkəzə təsir göstərmək 

istəyirdi. Lakin kortəbii etiraz hərəkətlərinin böyüyüb mərkəzə və respublikadakı 

canişininə qarşı ümumxalq hərəkatına çevrilməsinə yol verməməyə çalışırdı. 

Bu günlərdə ictimai təşkilatlar "Çənlibel", "Bakı şəhər alimlər kulubu", 

"Bakı incəsənət mərkəzi", AXC-nin təşəbbüs qurupu və b. xalq arasında siyasi 

maarifçilik düşüncəsini genişləndirmək üçün seminarlar, konferanslar təşkil edir 

xalqın düşdüyü bu vəziyyətin əsil səbəblərini və ondan çıxış yollarını axtarır-

dılar. 

Moskva 1988-ci ilin may ayının 21-də Azərbaycanda rəhbər vəzifəsində 

dəyişiklik edərək Kamran Bağırovu vəzifədən uzaqlaşdıraraq Əbdürəhman Xəlil 

oğlu Vəzirovu hakimiyyətə (Azərbaycan Komminist Partiyası Mərkəzi Komitə-

sinin (APK MK) birinci katibi vəzifəsinə) gətirdi. İdarəçilik sahəsində bacarığı 

olmayan və xalqın adət-ənənələrini, köklü maraqlarını yaxşı bilməyən Ə.Vəziov 

Moskvanın dəstəyi ilə Dağlıq Qarabağda ermənilərin azərbaycanlıları doğma 

torpaqlarından çıxarmasının qarşısını almaqda aciz qaldı. Bu da tezliklə onu və 

partiyanı nüfuzdan saldı.  

Moskvanın Dağlıq Qarabağdakı səlahiyyətli nümayəndəsi A.Volskinin 

ermənipərəst siyasəti, xüsusən nadir Topxana meşəsində ermənilərin sənaye 

tikintisinə başlaması xəbəri Azərbaycan xalqını hərəkətə keçirdi. Noyabrın 15-də 

Bakıda universitetin qarşısında, səhəri gün Elmlər Akademiyasında və "Yurd" 

təşkilatının təşəbbüsü ilə M.Ə.Sabir adına bağda mitinqlər keçirildi (4, s. 21).  

Xalq hərəkatının kortəbii mərhələsinin ən böyük dövrü noyabr ayının 17-

də başladı. Həmin gün səhər Universitet, Akademiya, Politexnik, İqtisad 

institutları qarşısında nümayişçi dəstələr milisin canlı maneələrini aşaraq 

M.Ə.Sabir adına bağa, orada isə "Azadlıq" meydanına gəldilər. Meydanda 

mitinqçilərin tələbləri oxundu. Başlıca tələblər: 

1) Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü dayandırması; 2) Dağlıq 

Qarabağda antiazərbaycan siyasəti yeridən qurumun ləğv edilməsi, əks təqdirdə 

Ermənistana qarşı iqtisadi sanksiyalar həyata keçirilməsi; 3) Azərbaycandan 

olan deputatların SSRİ Ali Sovetinin sessiyasında Ermənistanın təcavüzü ilə 

əlaqədar məsələ qaldırması idi.  

Bu tələblər Azərbaycan rəhbərliyini qane edirdi. Həmin günün axşamı hö-

kumət nümayəndələri mitinqçilərdən mitinqi dayandırmağı tələb etdilər, lakin 

mitinqçilər meydanı tərk etməyəcəklərini bildirdilər. Meydanda liderliyi indiki 

Səttarxan adına zavodun gənc fəhləsi Nemət Pənahov ələ aldı. Burada "Moskva-

nın fitnələrinə son qoyulsun", "Suverenlik", "Azadlıq" sözləri eşidilməyə başl-

adı. 

Xalqın torpaqlarını qorumaq, hüquqlarını müdafiə etmək üçün ayaqlandığı 

bu vəziyyətdən istifadə edərək respublika hakimiyyətini ələ keçirmək istəyən bə-

zi qüvvələr vəziyyəti gərginləşdirmək üçün Bakının bəzi rayonlarında xuliqanlıq 

hərəkətləri törədib Naxçıvanda dövlət orqanlarının binasına hücum etmişdilər. 
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Bundan əlavə Gəncədə əhali ilə ordu arasında qanlı toqquşma baş vermiş, 160 

nəfər yaralanmış, 3 əsgər və bir uşaq öldürülmüşdü. Bunları bəhanə edərək 

hökumət noyabrın 24-də Bakı, Naxçıvan və Gəncə şəhərlərində xüsusi vəziyyət 

və komendant saatı tətbiq etdi. Küçələrə ağır silahlı qoşun hissələri yeridildi (4, 

s. 28-31).  

Buna baxmayaraq xalqın mübarizə ruhu daha da artdı. Meydana Azərbay-

can SSR-in oraq çəkicli bayrağı ilə gələn nümayişçilər burada 1918-1920-ci 

illərdə mövcud olmuş müstəqil Azərbaycan Respublikasının üçrəngli, ay ulduzlu 

bayrağı qaldırdılar. Hər gün yüzlərlə adam meydana axışdı. Xalq artıq mitinqdən 

mümkün olan vəziyyəti əldə etmişdi. Bundan sonra təşkilatlanmaq və mübari-

zəni daha demokratik vasitələrlə davam etdirmək lazım idi. Dekabrın 3-də hərbi 

hakimiyyət mitinqçilərdən   meydanı tərk etməyi tələb etdi. Bu tələb qarşısında 

artıq istəklərinə nail olan mitinqçilərin böyük əksəriyyəti dağıldı. Meydanda 

qalan mitinqçiləri isə ertəsi axşam hərbiçilər zorla meydandan çıxardaraq həbs 

etdi (1, s. 249). 

Bu mitinq xalqda özünə inamı gücləndirdi. Mitinq dağıldıqdan sonra da 

Bakıda və respublikanın başqa şəhərlərində etiraz nümayişləri keçirildi. Həmin 

günlərdə təkcə Bakıda 14,5 min fəhlə və qulluqçu tətil etdi. Astarada yerli əhali 

etiraz əlaməti olaraq şose yolunu kəsdi. Bununla xalq ümummilli dəyərlər üçün 

vahid cəbhədə birləşməyin mahiyyətini dərk etmiş oldu (1, s. 249) . 

Xalq Moskvanın təyin etdiyi respublika rəhbərlərinin onun mənafeyini 

müdafiə etmədiyini görürdü. Xalq Heydər Əliyev kimi bütün çətinliklərə 

baxmayaraq onun yanında yer alan bir rəhbər istəyirdi. Mərkəzi hökumət isə 

respublikanın nüfuzlu, tanınmış ziyalılarının xalq hərəkatına rəhbərlik etməsinin 

qarşısını almaq üçün dəridən qabıqdan çıxır, xalqa siyasi təcrübəsi az olan 

şəxslərin rəhbərlik etməsinə şərait yaradırdı. Bu vəziyyətdən hakimiyyət 

iştahında olanlar xalqın etimadını qazanaraq istifadə etməyə başladı. 

Siyasi fəaliyyət təcrübəsi olanlar xüsusən, görkəmli siyasətçi, Heydər 

Əliyev ciddi təqib olunur, onun və tərəfdarlarının xalqla birləşməsinə hər şəkildə 

maneçilik törədilirdi (3, s. 21).  

Xalq Azərbaycanı üzləşdiyi bu ciddi problemlərdən Heydər Əliyevin xilas 

edəcəyini bilir və onun respublika rəhbərliyinə qaytarılmasını istəyirdi. Bunu 

mitinq və nümayişlərdə Heydər Əliyevin portretini çıxardaraq dilə gətirirdilər. 

1988-ci ildə Yevlax şəhərində 20 minədək adamın iştirak etdiyi nümayişdə 

Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qaytarılması tələb edildi. Belə nümayiş və 

mitinqlər Moskvanı çox narahat edirdi. Bir tərəfdən də kütlələr AXC ətrafında 

birləşməyə başlamışdı. Lakin çox təəssüf ki AXC rəhbərlərinin kifayət qədər 

siyasi təcrübəsi yox idi və bu özünü tarixin irəliləyən səhifələrində göstərəcəkdi.  

1989-cu il mart ayının 13-də AXC təşəbbüs qrupu və “Varlıq” komitəsi arasında 

siyasi razılaşma qəbul edildi. Bunun nəticəsində AXC-nin Müvəqqəti Təşəbbüs 

Mərkəzi  təşkil olundu. 

1989-cı il iyunun 16-da Bakıda AXC-nin təsis konfransı keçirildi. Burada 

30 rayondan səsvermə hüququ ilə 196 nəfər, məşvərətçi səslə 240 nəfər iştirak 

edirdi. Konfransda Cəbhənin Proqram və Nizamnaməsi qəbul olundu. İdarə 

heyəti seçildi. Əbülfəz Əliyev AXC-nin sədri oldu (3, s. 22).  
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AXC mübarizəyə qalxmış xalqın, demək olar ki, bütün təbəqələrini, o 

cümlədən siyasətdə fərqli mövqe tutanları belə birləşdirirdi. Cəbhə demokratik 

mərkəziyyət prinsipindən imtina etmişdi. Onun konfederativ quruluşu, yuxarı 

təşkilatların qərarının üzvləri üçün yalnız məsləhət xarakter daşıması, tədbirlərdə 

iştirakın tam könüllü olması buna imkan yaradırdı. Cəbhə daxilində plüralizm, 

ən müxtəlif fraksiyaların yaradılması nəzərdə tutulurdu. AXC sədri təmsilçilik 

funksiyası daşıyırdı, onun hətta səsvermə hüququ yox idi (6, s. 458). 

Belə bir ifrat demokratik nizamnamə ilə xalqın taleyi həll olunan çox 

mürəkkəb siyasi şəraitdə ona rəhbərlik edə biləcək güclü təşkilat yaratmaq 

mümkün deyildi. Bundan yuxarı dairələrdə hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan 

qüvvələr məharətlə istifadə edirdi. Onlar öz adamlarını bu təşkilata yerləş-

dirdilər. Bundan sonra Respublikada fövqəladə vəziyyət şəraitində iyun-sentyabr 

aylarında keçirilən kütləvi mitinq və tətillər, hətta Ali Sovetin növbədənkənar 

sessiyasında suverenlik haqqında qanunun qəbulu əvvəlcədən yuxarılarda 

hakimiyyətə gəlmək istəyənlərin senariləri üzrə baş vermişdi.  

Respublikada bu tarixdə 230 mindən çox didərgin hələ də məskunlaşdırıl-

mamış olaraq qalırdı. Ölkədə cinayətkarlıq gündən-günə artırdı. Vəziyyəti 

DQMV-də Azərbaycan kəndlərinin, Naxçıvan MSSR-in blokadaya alınması, 

Ermənistanın Azərbaycan sərhəd kəndlərini atəşə tutması daha da gərginləşdi-

rirdi.   

Radikal tədbirlərə üstünlük verən xalq cəbhəsi liderləri iyunun 29-da 

Bakıda ümumşəhər mitinqi təşkil etdilər (1, s. 250)  . Xalqın yeni miting və tətil 

hərəkatının genişləndiyini görən AXC İdarə Heyəti onu idarə etməyi vacib bildi. 

Sonrakı mitinqlər AXC-nin rəhbərliyi altında təşkil olunmağa başlandı. 

Mitinqlər üçrəngli, ayulduzlu bayraq altında keçirilir, Üzeyir Hacıbəyovun 

"Koroğlu" operasının birliyə, qələbəyə çağıran uvertürası ilə açılır və bağlanırdı. 

Bu mitinqlərdə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin növbədənkənar sessiyasını 

çağırmaq, sessiyada da AXC İdarə Heyətinin iştirakı ilə DQMV-də XİK-nin 

ləğv olunması məsələsinə baxmaq, suverenlik, iqtisadi müstəqillik, vətəndaşlıq 

haqqında qanunlar qəbul etmək, Bakı və başqa şəhərlərdə fövqəladə vəziyyəti 

ləğv etmək, AXC-ni rəsmi tanımaq və b. demokratik tələblər irəli sürülürdü (3, 

s. 25). Lakin Azərbaycan SSR rəhbəri olan Ə.Vəzirov bu tələblərin heç birini 

qəbul etmədi. Tələblərinin qəbul olunmasında qərarlı olan xalq Avqustun 14-də 

Bakıda birgünlük, 21-22-də Bakı və Sumqayıtda ikigünlük xəbərdarlıq tətilləri 

keçirdi. Bu tətillərdə yarım milyondan çox adamın iştirak etdiyini nəzərə 

aldığımızda Azərbaycan xalqının başlatdığı bu mübarizə hərəkatının xalqın hər 

təbəqəsinə yayıldığını qeyd etmək yanlış olmaz. 

Sentyabrın 2-də Bakıda keçirilən ümumşəhər tətilində mitinqçilər tələblə-

rini bir daha dilə gətirərək qeyd edirdilər ki, əgər tələblərinə cavab verilməzsə 

sentyabrın 4-də bir həftəlik ümummilli tətil başlanacaq. Həmin gün respublika-

nın əksər şəhərlərində mitinqlər təşkil edildi. İki gün sonra ümummilli tətil 

başlandı. Bakıda şəhərin normal həyat fəaliyyətini təmin edən müəssisə və 

texnoloji rejim işi dayandırmağa yol verməyən neftayırma qurğularından başqa 

bütün müəssisələr, habelə dəmiryolçular tətilə qoşuldu. Ayın 5-də Şimali Qafqaz 

dəmir yolunda hərəkət tam dayandı (5). Bu tətillər imperiyanın cənub rayon-
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larının xalq təsərrüfatına böyük ziyan vurdu. Təkcə Azərbaycan sənayesində 130 

milyon manatlıq məhsul istehsal olunmadı. 

İmperiya rəhbərləri isə Azərbaycanda başlayan bu milli hərəkatı 

Azərbaycana qarşı tətbiq etdiyi hər zamankı yollarla boğmağa çalışırdı.  Lakin 

artıq əvvəlki gücünə sahib olmayan və dünyanın inkişaf etmiş ölkələrindən həm 

siyasi həm də iqtisadi olaraq geridə qalan Rusiya Azərbaycanda başlanmış bu 

hərəkatın digərlərindən fərqini görə bilmirdi. İllərlə əsarətdə qalmağa məcbur 

olan xalq illər sonra bir bayraq altında toplanmışdı və ilk dəfə idi ki, İmperiyaya 

silahsız baş qaldırırdı. Mitinqçilərə xalqın ziyalıları rəhbərlik edirdi və istəkləri 

də demokratiyaya  uyğun bir şəkildə idi. 

Sentyabrın 6-da mitinqçilər öz tələblərinə respublika rəhbərliyinin "istefa" 

tələbini də əlavə etdilər. Bundan sonra AXC və AKP MK arasında danışıqlar 

başlandı. Tələblərin ödənəcəyi barədə razılıq əldə olundu. Sentyabrın 13-də 

xüsusi saziş protokolu imzalandı. Sentyabrın 15-də Azərbaycan SSR Ali 

Sovetinin növbədənkənar sessiyası çağırıldı. Burada DQMV-də XİK-nin ləğvi, 

Azərbaycan SSR Konstitusiyasına respublikanın sərhədlərinə yalnız ümumxalq 

referendumu yolu ilə dəyişiklik etməyin mümkünlüyünü nəzərdə tutan əlavələr 

edilməsi, suverenlik, vətəndaşlıq və iqtisadi müstəqillik haqqında qanun layihə-

lərinin geniş müzakirəyə verilməsi haqqında qərarlar qəbul edildi (2). 

Suverenlik haqqında qanun layihəsinin ümumxalq müzakirəsi keçirildi. 

Qanuna respublikada Azərbaycan SSR qanunlarının ittifaq qanunlarından üstün-

lüyü və onun SSRİ tərkibindən çıxmaq reqlamenti haqqında mühüm bəndlər da-

xil edildi. Ali Sovetin sentyabrın 23-də öz işini davam etdirən növbədənkənar 

sessiyası "Azərbaycan SSR-in suverenliyi haqqında" Konstitusiya qanununu 

qəbul etdi (1, s. 251). Bu xalqda qələbə əhvali-ruhiyyəsi yaratdı, AXC-yə inamı 

artırdı. Noyabrın 25-də keçirilən mitinq və burada ümumtətil elan olunması 

Moskvanı DQMV XİK-i ləğv etməyə məcbur etdi. Noyabrın 28-də bu komitə 

buraxıldı. 

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 1989-cu il oktyabrın 5-də AXC-ni rəsmi 

qeydə aldı (6, s. 405). AXC-nin bu vaxta qədər buraxılan bülleteni əvəzinə 

dekabrın 4-dən "Azadlıq" qəzetinin kütləvi tirajla nəşrinə başlandı. 

Azərbaycan Xalq Cəbhəsi artıq nüfuzlu kütləvi təşkilata çevrilmişdi. Onun 

sıralarında 300 minə qədər üzv və tərəfdar birləşmişdi. Lakin xalq içərisində 

Heydər Əliyevin nüfuzu daha böyük idi. Avtomobillərin ön şüşələrində onun 

şəkillərini gəzdirirdilər. Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi 

sədrinin Moskvaya göndərdiyi 1990-cı il 3 yanvar tarixli məlumatında yazılırdı: 

"Əvvəlki kimi... Heydər Əliyevin mövqeləri güclüdür. Əhali indiyədək Heydər 

Əliyevin adını ehtiramla çəkir. Heydər Əliyevin Azərbaycan SSR Ali Sovetinə 

Ordubad rayonundan deputatlığa namizədliyini irəli sürməyi, əlverişli şərait 

yarandığı halda isə onu Ali Sovet Rəyasət Heyətinin sədri vəzifəsinə seçməyi 

planlaşdırırlar" (5). 

Xalqın getdikcə daha da güclənən milli azadlıq istəyi, bir bayraq, bir cəbhə 

ətrafında birləşməsi və özünə rəhbər olaraq Heydər Əliyevi görməsi  və istəməsi 

İmperiya rəhbərlərini qorxudurdu. Nə yolla olursa olsun Azərbaycandakı başla-

yan bu hərəkata bir son vermək istəyən imperiya rəhbərləri silah gücünə əl ata-
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caqlardı ki bu da Azərbaycan tarixində qanlı 20 yanvar gecəsi olaraq öz yerini 

alacaqdı.  
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РЕЗЮМЕ 

КОНУЛ ВЕЛИЕВА 

НАЧАЛО НАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ  

В ослабевающей империи из-за ошибочной внешней и внутренней политики, 

проводимой руководством СССР, страны, которые годами молчали в нарушение своих 

прав на унижение своих национальных ценностей, начали бороться за свою 

независимость.Конечно, одной из самых активных наций был азербайджанский народ. 

Антитурецкая, антиисламская политика, проводимая советским правительством, сделала 

Азербайджан главной целью, играющей роль между тюркскими народами и Турцией и 

имеющей важное геополитическое положение. Советское правительство хотело 

разрушить Азербайджан и держать его под контролем всего Закавказья, совершив геноцид 

против азербайджанских турок в Армении и Нагорном Карабахе. Эта политика советского 

руководства против Азербайджана придаст мощный импульс народному движению. 

Ключевые слова: Запуск народного движения в Азербайджане, митинги, вопросы 

территориальной целостности Азербайджана. 

 

SUMMERY 

KONUL VELİYEVA 

BEGINNING OF THE PEOPLE'S MOVEMENT 

In the weakening empire by the erroneous foreign and domestic policies pursued by the 

USSR's leadership, the nations, who have been silent for years in defiance of their rights to 

humiliate their national values, have begun to fight for their independence.  Of course, one of the 

most active nations was the Azerbaijani people. The anti-Turkish, anti-Islamic policy pursued by 

the Soviet government made Azerbaijan a major target, playing a role between the Turkic 

nations and Turkey, and having an important geopolitical location. The Soviet government 

wanted to break Azerbaijan and keep it under the control of the whole Transcaucasia by 

committing genocide against the Azerbaijani Turks in Armenia and Nagorno-Karabakh. This 

policy of the Soviet leadership against Azerbaijan will give a powerful impetus to the popular 

movement. 

Key words: Launching People's Movement in Azerbaijan, Meetings, Issues of Territorial 

Integrity of Azerbaijan  
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FÜZULİ İNSANIN MƏNƏVİ İNKİŞAFINDA ELM VƏ TƏHSİLİN ROLU BARƏDƏ 
 

Məqalədə M.Füzuli yaradıcılığında insan şəxsiyyətinin formalaşmasına, onun mənəvi in-

kişafına elm və təhsilin göstərdiyi təsirin əhəmiyyətindən bəhs olunmuşdur.  Ölməz şairin insanın 

əxlaqi tərbiyəsi ilə yanaşı əqli tərbiyəsinin də əsas şərt olduğunu təbliğ edən ideyaları  ön plana 

çəkilmişdir. Məqalədə həmçinin Füzuli əsərlərində müəllim şəxsiyyətinə verilən tələblərdən, 

müəllimin pedaqoji ustalığından bəhs edən mütərəqqi fikirlər də diqqətə çatdırılmışdır. 

Açar sözlər: Mənəvi inkişaf, tərbiyə, əxlaq, əqli tərbiyə, əxlaq tərbiyəsi, elm, təhsil, 

müəllim. 
 

Bütün dövrlərdə olduğu kimi müasir dövrümüzdə də hərtərəfli biliyə, yük-

sək mənəvi keyfiyyətlərə malik şəxsiyyət yetişdirmək aktual məsələlərdən biri-

dir. Zəngin tarixi, mədəni və mənəvi irsə malik xalqımızın əsrlər boyu qoruyub 

saxladığı milli-mənəvi dəyərləri yeni nəslə aşılamaq təlim-tərbiyə ocaqlarının ən 

ümdə vəzifələrindəndir. Çünki ulu öndərimiz H.Əliyev çıxışlarında dönə-dönə 

qeyd edirdi ki, “Milli dəyərlərimizi, milli ənənələrimizi yaxşı bilməyən, tarixi-

mizi yaxşı bilməyən gənc vətənpərvər ola bilməz”. 

Bu dəyərlərin gənc nəslə aşılanmasında Füzuli irsinin əvəzsiz rolu vardır. 

Çünki Füzuli əsərləri insanı milli mənliyinə, milli dəyərlərinə sahib çıxmağa 

səsləyir. 

Füzuli Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Azərbaycan dilində bədii nəsrin ilk 

nümunələrini yaratmaqla ana dilimizin, təhsilimizin bugünkü inkişafında əvəzsiz 

xidmət göstərmişdir. Onun əsərlərində elmə, biliyə, təhsilə, mədəniyyətə verdiyi 

qiymət, şəxsiyyətin formalaşmasında və insanın mənəvi inkişafında  onların rolu 

o qədər ustalıqla işlənmişdir ki, bu əsərlər uzun müddət Azərbaycan dili 

anlaşılan bütün ölkələrin məktəblərində dərslik kimi istifadə edilmişdir. Bu 

barədə fikirlərini Ə.Seyidov M.Füzuli oçerkində əsaslandıraraq yazır ki, 

M.Füzuli böyüyən nəslin təlim-tərbiyəsi ilə bağlı zəngin irsə malikdir. Onun 

“Divan-ı” və “Leyli və Məcnun” əsəri orta əsrlərdə gənc nəslin dərs kitabı 

olmuş, bir çox nəsillər bu mənbədən təlim-tərbiyə almışlar. 

Ə.Seyidovun fikrincə, Füzuli yaradıcılığında təhsil-tərbiyənin bütün 

komponentləri öz əksini tapmış, şəxsiyyətin formalaşmasının nəzəri və praktik 

problemləri əhatə olunmuşdur (4, s. 7). 

Elm və təhsilin mənəviyyatımızın təməl prinsipi olduğunu nəzərə alsaq 

Füzulinin insanları doğruluğa, elmə, təhsilə səsləyən fikirləri günümüzdə aktual 

mövzu olaraq qalmaqdadır. 

Şairin əsərlərini oxuduqca onun lirikasının sadəliyi və eyni zamanda dərin-

liyi, elmi-fəlsəfi fikirləri insanı heyrətləndirir. O, məhəbbət şairi kimi tanınsa da, 

əsərlərindəki zəngin elmi biliklər elmə, biliyə nə qədər yüksək qiymət verdiyinin 
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bariz nümunəsidir. 

Məhz müasirlərinin şairi “mövlana” adlandırmaları, həmçinin Füzuli əsər-

lərindəki elmi fikirlər də onun dərin elmi biliyə malik bir şəxsiyyət olmasını 

təsdiqləyir.  

Eyni zamanda Füzuli haqqında alim və söz ustalarının fikirləri də bir daha 

təsdiq edir ki, o dövrünün elmli bir sənətkarı, kamil bir şəxsiyyəti kimi sevilmiş, 

ondan nümunə götürmüşlər. 

Füzuli yaradıcılığını dərindən öyrənən F.Köçərli öz fikirlərini bu cür ifadə 

edirdi: “Füzulinin qələmi-gövhərrizindən vücudə gələn lölö və cəvahirlə tikilmiş 

imarətin divarları elm və məarifin möhkəm bünövrəsi üstündə qərar tutmuşdur 

və afəti-zəmanədən ona bir xovfü xətər yoxdur... Əşari-həkimanə və asari-fəl-

səfanə onun ismi-şəriflərini necə ki dünya vardır... baqi saxlayacaqdır” (3, s. 25). 

Hətta müasirlərinin elmə, sənətə əhəmiyyət vermədiyi bir zamanda yazıb-

yaradan şair onları tənqid edir, elmi, təhsili və mədəniyyəti təbliğ edirdi. Füzuli 

“Çünki elmsiz şeir bünövrəsiz divar kimi olur və bünövrəsiz divar ğayət də 

bietibar olur.”-deyərək elmsiz söz deməyi yarımçıq hesab edir və buna görə də 

bütün elmlərlə maraqlanır, onları öyrənməyə çalışırdı. Belə ki, o təhsilin məzmu-

nundan bəhs edərkən dini biliklərlə yanaşı, dünyəvi biliklərin verilməsinə xid-

mət edən elmlərin: riyaziyyat, həndəsə, astronomiya, kosmologiya, təbabət və s. 

elmlərin əhəmiyyətindən, onların insanın mənəvi inkişafındakı rolundan bəhs 

etmişdir.  

Elm öyrənən insanı yüksək mərtəbəyə qaldıran Füzuli öz elmi ilə lovğala-

nan, elmindən, savadından sui-istifadə edən adamları tənqid edir. Elmin, təhsilin 

yalnız mənəviyyatla birlikdə insanı kamilləşdirdiyini qeyd edən şair “Ənisül-

qəlb” əsərində qeyd edir ki, “alim məğrur olarsa, o elmdən cahil olmaq yaxşıdır” 

(2, s. 73) O, Aristotelin fəlsəfəsini, Hippokratın tibbi görüşlərini tərifləyir, onları 

İbn-Sina və Loğmanla yanaşı təbliğ edir. Həmçinin Əflatunun (Platonun) adını 

hörmətlə çəkərək oxucuya xitabən deyir ki, hətta Əflatunu belə hikmətdən 

xəbərdar güman etmə. Yəni, Füzuli oxucusuna çatdırmaq istəyir ki, insan nə 

qədər çox öyrənsə də, nə qədər bilikli olsa da qürrələnməməli, yenə də yeni bilik 

qazanmaq, öz mənəviyyatını kamilləşdirmək üçün çalışmalıdır. 

 “Əql ilə ələm, bil ki, əkizdir bu cahanda” (4, s. 139)  – deyən şair elmsiz 

əxlaqı yarımçıq hesab edir. Onun alleqorik şəkildə yazılmış “Səhhət və Mərəz” 

əsərindəki fikirləri də bunu sübut edir. Əsərdə göstərilir ki, pis düşüncələr, 

Ədavət, Xovf, Qəm, Həsəd, Həsrət, İztirab kimi mənfi “şəxsiyyətlər” bədən 

ölkəsini istila etmişdir, ruh özünə kömək edəcək birini axtarır və  bu zaman 

Ruhun yardımına yalnız Əql çatır. Məhz Əqlin ordusu bütün mənfilikləri “bədən 

ölkəsin”dən kənarlaşdıra bilir. Mərəz və Səfra hücum etdikdə isə Əxlaq Səhhətlə 

birləşir və yenə də bu xəstəliklərlə mübarizədə Əqldən kömək istəyir. 

“Rindü Zahid” əsərində isə Füzuli insanlara müraciət edərək yazır: “Ey 

varlığın əşrafi, bütün yaranmışların tacı olan insan, özünə bənzər, həm də ağıl, 

mərifət nemətlərindən məhrum olan birinə tabe olma. Mənəvi köləlik zəncirini 

parçala, qəzavü qədərə bel bağlama. Ağlın dəlillərinə əsaslan, yalnız öz səyinə, 

zəhmətinə sənətinə güvən. Ən yüksək mənəvi, əxlaqi keyfiyyətlərə malik 

olanlar, ən xeyirxah adamlar öz əqlinin əməyi ilə yaşayıb başqalarına da xeyir 

verənlərdir” (4, s. 94). 
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Füzuli isə öz divanının müqəddiməsində məktəb günlərini xatırlayaraq 

yazır: “Elə ki, vücudumun gəmisi təbiət yelkənilə uşaqlıq dənizindən hiss və 

idrak sahilinə çatdı, həvavü həvəsin təhrikilə məhəbbət atəşi şölələnib hərarəti 

ruhə təsir etdi... Ədəb kəsbinə rəğbət etdikdə, bəxtimin gülü hünər kəsbi həvasilə 

açıldıqda kamal kəsb etdiyim yer cənnət kimi bir məktəb idi ki, lətif səhnəsi 

cərgə-cərgə qılmanlarla cənnət xəbəri verirdi. Yeni doğmuş bəxt ulduzumun 

cövlangahı ziynətli bir məktəb idi ki, onun fəzasında sərv qədli gözəllər cana 

cənnət müjdəsi verirdi... 

Lakin hələ o yeniyetmələrə elmin dəqiq cəhətləri məlum olmadığından be-

hiştə bənzər məclislərində həmişə aşiqanə şeirlərdən başqa bir şey oxunmazdı və 

mütaliə etdikləri vərəqlərdə cigərsuz qəzəllərdən qeyri birxət tapılmazdı” (4, s. 

14). 

Yuxarıdakı sətirlərdən də göründüyü kimi Füzuli məktəbə, təhsilə böyük 

qiymət vermiş və hətta bunu oxucuya çatdırmaq üçün məktəbi cənnətə 

bənzədərək təhsilin əhəmiyyətini izah etməyə çalışmıdır. Lakin o, dövründə 

elmin daha dərindən tədqiq edilərək uşaqlara öyrədilmədiyindən şikayət edir, 

təhsilin əsası kimi savad təliminin öyrədilməsini vacib hesab edirdi. O, 

düşünürdü ki, şagirdlərə ibtidai təhsil zamanı düzgün yazı, nitq mədəniyyəti və 

sözü “mərifət” geyimi ilə təqdim etmək öyrədilməli, müvafiq bacarıq və 

vərdişlər yaradılmalıdır. O, göstərir ki, bu işdə insanın kamilləşməsi, onun şəx-

siyyətinin formalaşması, mənəvi inkişafı üçün müəllimin rolu böyükdür.  

Şair əsərlərində müəllim şəxsiyyətinə verilən tələblərdən, müəllimin 

üsullarını düzgün seçməli, təlim zamanı yaş və fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə 

alınması prinsipinə əməl etməli olduğundan söz açır. Bu baxımdan “Rindü-

Zahid” əsərində Rindin atasına dediyi sözlər diqqəti çəkir. Rind deyir: “Hərçənd 

hünər qapılarını açdın, sözü fəsahətlə söylədin: səndən necə gizlədim, düyümlü 

ifadələr içərisində məna mənə aydın olmadı. Sən əgər özünün biliyini bildirmək 

istəyirsən, hamımıza ustadsan. Əgər nəsihət vermək istəyisənsə, qarışıq və 

düyümlü ifadələri kənara qoy, hər kəslə onun səviyyəsində danış!” 

Bu ifadələrdən də aydındır ki, yazıçı bilik verən şəxsin (müəllimin) aydın, 

səlis, nitqə malik olmasını təqdirəlayiq görmüş, verilən biliyin asanlıqla anlaşıla 

bilən, qarşısındakı insanın yaş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq verilməsini tələb 

etmişdir.   

Bu gün təhsil qarşısında duran əsas məqsədlərdən biri də gənclərin peşəyə 

yiyələnmələri, onların peşəyönümü işinin düzgün qurulmasıdır. Bu baxımdan 

Füzuli “Rindü Zahid” əsərində əməyin, zəhmətin həyatın əsas mənasını təşkil 

etdiyindən söhbət açaraq, insanlara boş dayanmamamaq, hansısa bir işlə məşğul 

olmaq, peşəyə yiyələnmək kimi xüsusiyyətlər aşılamağa çalışmışdır. Şair 

tənbəlliyi, qəzavü qədərə inanıb işləməkdən boyun qaçıran insanları tənqid edir 

və bildirir ki, insan yalnız əməyi, çalışmağı sayəsində yüksək rütbəyə çata bilər.  

Füzulinin  dövründə qadına tam mənasıyla şəxsiyyət kimi yanaşılmırdı. O, 

dövrünün hakim ideologiyası ilə ziddiyyət təşkil etsə də, təhsilin dünyəviliyi, 

qadınların kişilərlə bərabər təhsil almaq hüququ və s. kimi mütərəqqi pedaqoji 

ideyalar irəli sürmüşdür. O, qadın azadlığına, onun təhsil almasına yüksək qiy-

mət vermiş, qadının siyasi, ictimai və mədəni maarif məsələlərində iştirakını 
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vacib saymış, qadın hüquqlarının müdafiəçisi olmuşdur. Şair bu fikirlərini “Leyli 

və Məcnun” poemasında Leylinin timsalında bariz şəkildə ifadə etmişdir. 

Yazıçı gözəllikləri ilə fəxr edən qızları danlayaraq onları mənəviyyatlarını 

zənginləşdirməyə, bunun üçünsə bilik qazanmağa, təhsil almağa çağırır: 

O puç gözəlliyə bağlanmağın nədir xeyri, 

Kamal kəsb eləmək, çün sənə münasibdir (4, s. 23). Misraları ilə fikrini 

oxucuya çatdırır. 

 “Rindü Zahid” əsərində ata oğluna bilik nəticəsində padşah dərgahına ya-

xınlaşmaq, mənsəb sahibi olmaq mümkün olduğunu xatırladır. Savadlı adamla-

rın yüksək mövqe tutduqlarından söz açır. Oğul isə cahilliyi pisləyir. O deyir ki, 

cahillik ən alçaq mərtəbədir. Lakin onun Rindin dili ilə “insanın mənəvi aləmi 

yüksək olmalıdır, bu isə şahlıqdan və gədalıqdan asılı deyil” fikri yenə də elmin 

yalnız mənəviyyatla birlikdə insana xeyir verdiyini ön plana çəkir.  

Beləliklə, Füzulinin əxlaqın əsas meyarı kimi əqlə və biliyə, təhsilə yüksək 

qiymət verdiyi, onları insanın yüksəlməsi və şərəfi üçün vacib şərtlər saydığı 

aydın olur. Füzuli yaradıcılığının, onun insanı mənəvi paklığa səsləyən əsər-

lərinin təməli elm və maarif  üzərində qurulmuşdur. Bu səbəbdəndir ki, Füzuli 

şeiri bəşəriyyət mövcud olduqca insanlara yol göstərən mayak kimi yanacaqdır.   
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РЕЗЮМЕ 

АЙТАН МАМЕДОВА 

ФУЗУЛИ О РОЛИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В ДУХОВНОМ РАЗВИТИИ 

ЧЕЛОВЕКА 

Эта статья посвящена важности науки и образования в формировании личности и 

ее духовного развития в творчестве Физули. 

Идеи бессмертного поэта, которые пропагандируют, что наряду с нравственным 

воспитанием психическое воспитание также должны быть подчеркнуты. В статье также 

содержатся прогрессивные идеи о требуемых квалификации и педагогического мастерства 

учителя. 

Ключевые слова: Духовное развитие, воспитание, мораль, умственное воспи-

тание, воспитание морали, наукa, образование, учитель. 
 

SUMMARY 

AYTAN MAMMADOVA 

FUZULI ABOUT THE ROLE OF SCIENCE AND EDUCATION IN HUMAN’S 

SPIRITUAL DEVELOPMENT  

This article deals with the importance of science and education in the formation of 

personality and its spiritual development in Fuzuli’s creativity. The immortal poet’s ideas which 

propagate that along with moral upbringing mental education is also a must were highlighted.  

The article also contains progressive ideas on the demanded qualifications and 

pedagogical skills of a teacher. 

Key words: Spiritual development, upbringing, morality, mental education, moral 

upbringing, science, education, teacher. 
 

(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmişdir) 
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TƏLİM FƏALİYYƏTİNİN TƏSİRİ ALTINDA İBTİDAİ SİNİF ŞAGİRDLƏRİNDƏ 

XARAKTERİN FORMALAŞMASI 

 

Məktəbəqədər dövrdən məktəb həyatına keçid uşağın psixikasının inkişafında dönüş nöq-

təsi olaraq qəbul edilir. Məktəb təliminin təsiri altında onun böyüklər, müəllimlər, həmyaşıdları 

və sinif yoldaşları ilə yeni əlaqələri  yaranır, bir sözlə 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 xüsusiyyətlər 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 “Психоло-

гия детей младшего школьного возраста”, Б.С.Волков “Психология возраста: от млад-

шего школьника до старости”, В.К.Загвоздкин “Готовность к школе” kimi kitab və məqa-

lələrdən istifadə olunmuşdur. 

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 (9, s. 251). 6-7 yaşındakı 

uşağı böyük dəyişikliklər gözləyir, o məktəbə gedir, yeni fəaliyyətində və 

ünsiyyətində, digər insanlarla münasibətində qətiyyətli dəyişikliklər baş verir. 

Məktəb təsilinin 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 kifayət 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 üstünlük təşkil edir və buna 

görə də uşaqlar güc tələb edən hərəkətləri dəqiqlik tələb edən hərəkətlərə  
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nisbətən daha yaxşı yerinə yetirirlər. Elə buna görə də onların fəaliyyəti dərsin 

sonunda azalır. Orqanizmadakı 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 müstəqil-

liyin inkişafı (fəaliyyət proqramlarını planlaşdırmaq, həyata keçirmək və s.) 

müşahidə olunur. 

Yaş dövrlərini izah edən məşhur rus psixoloqları L.S.Vıqotski və D.B.Elko-

nin bu yaşın 3 əsas xüsusiyyətini qeyd edirlər. 

- Sosial inkişaf situasiyası; 

- Aparıcı fəaliyyət; 

- Yaşla əlaqəli zehni xüsusiyyətlər (4, s. 4). 

Ümumiyyətlə, ibtidai sinif uşaqlarının inkişafının yaş xüsusiyyətləri bir çox 

elm adamları tərəfindən araşdırılma mövzusu olmuşdur (E.Quliyev, Ə.Ə. Qədi-

rov, L.İ.Aydarovoy, L.S.Vıqotski, V.V.Davidov, A.K.Dusaviçkova, Y.A. Polu-

yanova, V.V.Repkina, Q.A.Çukerman, D.B.Elkonin və s.). V.V.Davidov 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). 

Məktəblinin əsas fəaliyyətinin təlim olmasına baxmayaraq o, hələ də  

oyunlarda fəal iştirak edir. M.Məhərrəmov “Psixologiya” kitabında yazır ki, 

“Bununla birlikdə, oyun uşaqların psixi inkişafına onlarda dözümlülük, təkid-

lilik, cəsarət kimi iradi, müşahidəçilik, tez bələdləşmə kimi əqli intizamlılıq, 

kollektivə tabe olmağı bacarma, qarşılıqlı yardım kimi əxlaqi keyfiyyətlər 

tərbiyələnib möhkəmlənməsinə və xarakter əlamətlərinə çevrilməsinə mühüm 

təsir göstərir” (2, s. 357). Təlim fəaliyyətinin təsiri altında kiçik məktəblilərdə 

iki əsas psixoloji xüsusiyyət ortaya  çıxır: psixi proseslərin iradi şəkildə tənzim-

lənməsi və daxili fəaliyyət planının qurulması. Uşaqların bu qaydalara tabe 

olması onların davranışlarını tənzimləmək qabiliyyətini formalaşdırır. Onların 

gerçəkliklə əlaqələri yenidən qurulur. Təlim fəaliyyətinin 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 məktəbli-

nin 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 ədalətsizlik 

anlayışları  dərk edilir; 

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 
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eksperimental olaraq B.Q.Ananyev, L.İ.Bojoviç və İ.S.Savina öz tədqiqatlarında 

sübut etmişlər (10,9). Kiçik məktəblilər arasında hisslərin inkişafı və sosial 

davranış bacarıqlarının formalaşması müşahidə olunur ki, bu da kollektiv 

daxilində qarşılıqlı münasibətlərin yaranmasına səbəb olur.  

Məktəb təliminin 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 şagirdlərin 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 bacarırlar.  

6 yaşından etibarən uşaqlar həmcinsi olduqları sinif yoldaşı ilə vaxt keçirmə-

yə daha çox meyillidirlər. 12 yaşa qədər bu konformizmin maksimum səviyyəyə 

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 populyarlığa malik olan uşaqların yeni bir mühitə daha tez 

uyğunlaşmalarına, yaşıdları arasında rahat hiss etmələrinə və ümumiyyətlə qarşı-

lıqlı 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 yaşlardan qız uşaqlarına aqressiv 

formada davranmaq qadağan edilir, çünki qızların sosial-psixoloji stereotipi bu 

keyfiyyətləri – xeyirxahlıq, empatiya və simpatiyanı  özündə birləşdirir.  

Təlim fəaliyyətinin əsas məqsədi yalnız yeni bilikləri əldə etmək deyil, həm 

də qazanılan bilik və bacarıqların mənimsənilməsi və təcrübəyə tətbiq edilməsi-

dir. Çünki, artıq məktəblinin aparıcı fəaliyyəti öyrənmək, vəzifəsi təhsil almaq,  

məqsədi bilik əldə etməkdir. B.S.Volkovun fikrinə görə təlim biliklərin, fəaliy-

yət metodlarının və şagirdin inkişaf etdirilməsi üçün sistemli və məqsədə yönəl-

miş mənimsəmə deməkdir (4, 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 məktəblilərin demək olar ki, 

əksəriyyəti oxumağın nə üçün zəruri olduğunu dərk etməkdə çətinlik çəkirlər. 
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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 uşaqların 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 bununla da 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 ilə 

də xarakterizə olunur. Təfəkkür tərzi emosional obrazlıdan mücərrəd məntiqi 

təfəkkürə keçir. Belə ki, uşaq məntiqi təfəkkürün inkişafı sayəsində səbəb-nəticə 

əlaqələrini müəyyənləşdirə bilir. K.D.Uşinski müəllimlərə uşağın ümumiyyətlə 
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formalar, rənglər, səslər, hisslər üzərində düşündüyünü söyləyir və məktəb işinin 

əvvəlində uşaqların düşüncə tərzinin bu özünəməxsusluğunu nəzərə almağı 

təklif edir (8, s. 200). “D.N.Boqojavlenski və N.A.Mençiskaya qeyd edirlər ki, 

oyanmanın irradiasiya prosesi ümumiləşdirməyə gətirib çıxaran təfəkkürün 

tərkib edici işinin fizioloji əsasını təşkil edir. Lakin bu cür ümumiləşdirmələrin 

xarakteri müxtəlifdir. Bu müxtəliflik hər şeydən əvvəl öyrənilən faktların, 

hadisələrin və məfhumların obyektiv təbiətini şərh edən əvvəlki təhlilin 

dərəcəsindən asılıdır.” (3, s. 19).  Kiçik məktəblilərin təfəkkürü 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. 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. Belə ki, 

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 mənim-

sənilməsi ilə əlaqələndirilir. Şagirdlərdə diqqət məktəbdə və məktəbdənkənar 

mühitdə inkişaf edir. 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 ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАСОВ 

ПОД ВЛИЯНИЕМ 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 CHARACTERISTICS OF STUDENTS IN ELEMENTARY CLASSES UNDER 

THE INFLUENCE 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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MULTİKULTURALİZM PEDAQOJİ TƏLİMLƏR KONTEKSTİNDƏ 
 

Məqalə müasir pedaqoji tədqiqatlar arasında xüsusi yer tutan multikultural təhsilin 

metodoloji əsaslarının təhlilinə həsr edilmişdir. Məqalədə ekstremal tolerant və multikultural 

dəyərlərlə zənginləşdirilmiş normativ şəxsiyyətin böyüməsi ilə əlaqədar olaraq, sosial-mədəni və 

etnosiyasi münasibətlər sistemində mövcud olan problemlərə böyük diqqət yetirilmişdir. Gənc 

nəslin tərbiyəsi üçün nəzərdə tutulmuş və ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanan orijinal ideoloji 

quruluşların yaradılması intellektual və mənəvi bir proses kimi qiymətləndirilir. Məqalənin əsas 

motivləri müasir qlobal cəmiyyətin etibarlı gələcəyini təmin etməyə yönəlmiş yüksək humanizm 

və multikultural ideyaları ifadə edən pedaqoji prinsiplərin təhlilidir. 

Açar sözlər: multikultural dəyərlər, tolerant, ideoloji, multikulturalizm, modernləşmə, 

pedaqoji təlim, tərbiyə, kompromis, cəmiyyət, multimədəni 
 

İnsan öz layiqli həyatını təmin etmək üçün təkcə texniki konstruksiyalar 

yaratmır. Sağ qalmaq və varlığın davamlı inkişafını təmin etmək üçün yeni nə-

sillərin ruhani, ideoloji konstruksiyasını yaratmaq daha vacib şərtdir. Bununla 

əlaqədar, əsas məsələ, cəmiyyətdə baş verən dinamik inkişafın çox sürətlə dəyi-

şən təfəkkür tərzinə uyğunlaşdırılmasıdır. Beləliklə, modernləşmə kimi mütərəq-

qi proses təkcə elmi-texniki və texnoloji sferalarda baş vermir. Təfəkkürün məz-

mununda da davamlı modernizasiya prosesləri gedir. Təlim-tərbiyə baxımından 

multikulturalizm ictimai şüurun yeni, daha müasir məzmunu qismində, insanla-

rın sosial davranışında və dünyagörüşündə nizamlı konstruksiya yaratmağa qadir 

olan fenomen kimi qiymətləndirilməlidir. Multikulturalizm pedaqoji təlim baxı-

mından fərdin, cəmiyyətin və bəşəriyyətin özünü və gələcək nəsilləri qorumaq 

instinktini əks etdirir. O, sosial-siyasi və etnik-mədəni proseslərin təsiri altında 

yaranan böhran xarakterli situasiyalarda insanın sağ qalmaq arzusunu ifadə edir 

(1, s. 61).  

Qloballaşma şəraitində isə bu proses daha kəskin formalarda özünü büruzə 

verir. Etnik qonşuluq və qarşılıqlı anlaşma prinsipial olaraq çətinləşir, etnoslar-

arası münasibətlərdə həmrəylik zəifləyir, etnik münaqişələrin sayı artır, dini fa-

natizm və ksenofobiya, şovinizm, “yalançı nasionalizm”, neofaşizm və ekstremi-

zm halları gündəlik xarakter alır. Belə şəraitdə köhnə sosial və etnik-mədəni 

davranış proqramları artıq özünü doğrultmur və beləcə, dünyanın adekvat təsvi-

rinin, müasir dövrün tələblərinə uyğun yeni konstruksiyasının yaradılması yeni-

dən gündəmə gəlir.  

Nəzərə almaq lazımdır ki, multikulturalizm ideyalarını pedaqoji üsullardan 

istifadə etməklə təbliğ etmək və onu pedaqoji təfəkkürün elementinə çevirmək  

çox ciddi əqli çalışmalar, zehni əmək və əxlaqi-mənəvi səfərbərlik tələb edir. 

Pedaqoji auditoriyada multikulturalizmi mütərəqqi ideologiya kimi təqdim 

etmək üçün, ilk növbədə “vətəndaş cəmiyyəti”, “insan hüquqları”, “düzgün  
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siyasət”, “humanizm”, “demokratiya”, “tolerantlıq” “mədəniyyətlərarası dialoq” 

kimi anlayışları dərindən təhlil və izah etmək lazımdır.  

Pedaqoji təlim baxımından təfəkkürün ideoloji konstruksiyasının yaradıl-

ması həm intellektual, həm də ruhani prosesdir. O, müvafiq pedaqoji təlim keç-

miş fərddən yüksək təşəkküllü əqli, fiziki və psixoloji hazırlıq tələb edir. Məhz 

onun sayəsində yüksək səviyyəli idraki kamilliyə, mütləq ziyalılıq səviyyəsinə 

çatmaq olar. Bu baxımdan multikulturalizm bütün pedaqoji yönümlü ideoloji 

təlimlərin yaradılması tarixində ciddi sosial inqilab hesab edilə bilər. Kanada 

filosofu Çarlz Teylorun (ingil. Charles Margrave Taylor - 1931) təklif etdiyi və 

“başqasını tanımaq siyasəti” (ing. policy of appreciation)  adlandırdığı  pedaqoji 

konsepsiyada iddia olunur ki, insan şəxsiyyəti sosial və mədəni mühitlə, 

tolerantlıq, dialoq və qarşılıqlı pozitiv təsir nəticəsində formalaşır (2, s. 14).  

Tolerant və multikultural tərbiyə prosesində multikuktural dəyərlərdən 

bəhrələnmiş insanın əqli və zəkası, onun psixoloji konstruksiyası yüksək 

təşəkküllü rasional generasiyaya məruz qalır. Bununla da, bəşər nəslini qorumaq 

instinkti, özünü və konkret nəsli qorumaq instinktlərindən daha mütərəqqi dəyər 

kimi təzahür edir. Beləliklə, ontoloji baxımdan insanlığın davamlı inkişafı 

ideyası elə tənzimləyici amilə çevrilir ki, fərd şüurlu olaraq şəxsi varlığının 

təminatını digər fərdlərin, bütövlükdə isə bəşəriyyətin var olması kontekstində 

dərk edir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, insanların mənəvi səfərbərliyi tarix boyu, davamlı 

şəkildə dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Bu dəyişikliklərin daha effektli və 

pozitiv olmasında isə çağdaş pedaqogikanın müstəsna rolu və əhəmiyyəti 

olmuşdur. Müasir dövrdə bu faktor fərdin başqalarına və başqa cür düşünənlərə 

münasibətdə yüksək tolerantlıq qabiliyyəti qazanması baxımından əsl zərurətə 

çevrilmişdir. Məhz  yüksək keyfiyyətli dəyərlərə əsaslanan tərbiyəyə və əxlaqi 

intizama rəğmən bu sahədə daha yüksək nəticələr əldə etmək mümkündür. 

Pedaqoji təlim multikulturalizm ideyalarını kütləvi təfəkkürə elə çatdırmalıdır ki, 

o, fərdi eqoizmi və qatı şovinizmi qətiyyətlə üstələyə bilsin və təlim keçən 

fərddə, dinindən, dilindən və etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, başqasına 

təbii insani məhəbbət hissi bərqərar olsun.  

Prinsip etibarilə fəlsəfi-mədəni prizmadan baxıldıqda multikulturalizmin 

məzmunu daha geniş pedaqoji xarakter kəsb edir. Bu isə bəşəriyyətin əxlaqi-

mədəni inkişafının yeni mərhələsindən xəbər verir. Məhz multikulturalizm 

pedaqoji tərbiyə metodu, sosial davranış proqramı və mənəvi elementlərin 

külliyyatı qismində, mədəniyyətə özünün əsas vəzifəsini həyata keçirmək, 

cəmiyyətə ruhani-mədəni təhlükəsizliyini təmin etmək imkanları yaradır. 

Pedaqoji baxımdan mədəniyyətin başlıca vəzifəsi isə insanların bütün heyvani 

instinklərdən və emosiyalardan maksimum uzaqlaşdırılması, onların məzmununa 

yüksək intellekt və əxlaqi normalar qatılması, başqa sözlə, onların davamlı 

şəkildə sosiallaşdırılmasıdır. Bu proses insana digər insanlarla kollektivdə 

yaşamaq bacarığını, kollektivin dəyərlərindən istifadə etmək imkanlarını, başqa 

dəyərlərə hörmətlə yanaşmağı sosial bərabərlik prinsiplərinə əməl etməyi 

öyrədir (3, s. 145). 

Pedaqogikanın əsas vəzifələrindən biri də fərdin pozitiv ideoloji konstruk-

siyasında yüksək kompromis prinsiplərin tərbiyə edilməsidir. Multikulturalizm 
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və tolerantlıq baxımından kompromis, mütərəqqi fərdin əsas məzmunu və vəzi-

fəsi olmalıdır. Kompromis kimi vacib bir fenomen fərqli baxışları olan insanla-

rın barışığa gəlməsində, bütün münaqişələrin emosiyaların diqtəsi ilə deyil, əqlin 

və sağlam düşüncənin köməyi ilə həll edilməsində  çox vacib  alətdir. Pedaqoji 

baxımdan ziyanın, təhsilin və savadın olmaması radikal ehkamçılığa, başqa ide-

yalara qarşı inadkar münasibətə,  kompromisə  israrla  “yox”  deməyə yol açır. 

Bəşəriyyətin əqli-ruhani təkamülü, onun maariflənməsi təkcə əqli imkanla-

rın təkmilləşməsi və yeni biliklərin əldə edilməsi demək deyil. O, həm də insan 

qəlbinin nurlanması, varlığının isə mərifət kəsb etməsidir. Məlumdur ki, “əxlaq-

dan məhrum olmuş intellekt şər doğurur”. Ruhani təkamülün əsas nailiyyəti, qü-

rur hissi yaradan nəticəsi isə kompromisin enerjisinin dərk edilməsindən və onun 

praktikada tətbiqindən ibarətdir.  

Yuxarıda göstərilən çoxsaylı əlamətlərin və dəyərlərin təhlilindən sonra 

belə bir həqiqət ortaya çıxır ki, multikulturalizm mütərəqqi ideoloji konstruksiya 

kimi, tanrı və bəşəri qanunlar qarşısında yüksək bərabərlik prinsiplərinə əsasla-

nır. Yalnız həqiqi multikultural ideyalar tolerantlığı “ən elementar dözümlülük” 

müstəvisindən “həqiqi məhəbbət və hörmət” müstəvisinə çıxarmağa qadirdir. 

Lakin bu olduqca çətin və mürəkkəb bir prosesdir və o qədər də mürəkkəb və 

çətin nəzəri-praktiki və pedaqoji prosedurların həyata keçirilməsini tələb edir. 

Bu prosedurların uğurlu nəticəsi isə qəlbi məhəbbətlə dolu olan, yüksək əxlaqlı, 

mədəni davranışlı, ziyalı şəxsiyyətlərin yetişdirilməsi işi olmalıdır. Məhz 

mütərəqqi ideoloji konstruksiyalar ilə silahlanmış intellektual şəxsiyyət mövhu-

mata, ekstremizmə, etnik-dini dözümsüzlüyə nəinki “yox” deyə bilər, hətta intel-

lektinin gücü sayəsində “yolunu azmış qaynar beyinləri” də “həqq yoluna” 

qaytarar və dünyanın gözəlləşdirilməsi missiyasını uğurla həyata keçirə bilər. Bu 

isə varlığın ən ali məqsədidir.     

Bu gün ölkəmizin təhsil sistemində əsas diqqət təhsilin məzmununun 

modernləşdirilməsinə yetirilir. Bu tendensiya təhsil alanların intellektual 

baxımdan real və potensial imkanlarının artırılması üçün əlverişli şəraitin 

yaradılmasını nəzərdə tutur. Son məqsəd isə bu və ya digər sahələrdə yüksək 

elmi səriştəyə malik olan, öz intellektual və praktiki bacarıqlarını səfərbər 

etməyi bacaran mütəxəssislərin yetişdirilməsidir. Məhz belə mütəxəssis ətraf 

aləmdə baş verən hadisələri və mövcud vəziyyəti adekvat şəkildə qiymətləndir-

məyə, onlar haqqında nüfuzlu və elmi faktlara əsaslanan fikir irəli sürməyə, 

nəhayət mötəbər qərar qəbul etməyə qadir ola bilər.  

Beləliklə, müasir təhsil sisteminin başlıca vəzifəsi, təkcə konkret intellek-

tual və praktiki bacarığa malik olan mütəxəssisləri yetişdirməklə bitmir. Əsas 

məqsəd dünyanın elmi və ruhani mənzərəsindən baş çıxarmağı bacaran, sosial-

mədəni baxımdan fövqəladə şəkildə aktiv olan, çağdaş mədəniyyəti formalaş-

dırmağa və inkişaf etdirməyə qadir olan normativ şəxsiyyətin yetişdirilməsidir. 

Məhz bu halda cəmiyyətin təhlükəsiz gələcəyi zəmanət altına alına bilər.  

Müasir pedaqoji təlimlərə görə, səriştəli mütəxəssis, ilk növbədə dünyanın 

bütün reallıqlarını düzgün qiymətləndirməyi bacaran və baş verən proseslərə 

liberal münasibət ifadə edən mədəni insandır (4, s. 41). Multikultural tərbiyə to-

lerant ruha sahib olan, cəmiyyətin sabitliyinin dayağı kimi yetişən liberal şəxsiy-

yətin yetişdirilməsini öz müqəddəs vəzifəsi hesab edir. O, liberal ideologiyanın 
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əsas formalarından biri kimi, razılıq və sabitlik prinsiplərini reallaşdırmaq, 

mədəni plüralizmi qorumaq kimi təyinat almışdır.  

Müasir multimədəni təlimin, təhsilin və tərbiyənin həyata keçirilməsini 

mötəbər beynəlxalq təşkilatlar - BMT, AB, AŞ və başqa bütün mövcud üsullarla 

dəstəkləyirlər. Məhz həqiqi multikultural təhsil və tərbiyə prosesində 

mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqəsi və aktiv dialoqu ilə bağlı prinsiplər bütöv 

şəkildə reallaşdırılır. Bununla bağlı müasir Azərbaycanda multikultural tərbiyə 

və təhsil aşağıdakı pedaqoji prinsiplərə əsaslanır: 1. İnsan ləyaqətini və yüksək 

etik-mənəvi dəyərləri tərənnüm edən ideyaların təlim-tərbiyə prosesinə cəlb 

edilməsi; 2. Müxtəlif sosial qrupların, fərqli irq və din mənsublarının, çeşidli 

etnosların birgəyaşayış qaydalarının təşviqi və öyrədilməsi; 3. Tolerantlığa və 

yüksək təşəkküllü qarşılıqlı anlaşmaya hazır olmaq mexanizmlərinin və 

qaydalarının təbliği. 

Bu gün ali təhsil müəssisələrində elmin zəngin sirlərinə yiyələnən fərdin 

multimədəni və intellektual dəyərlərdən bəhrələnmiş ekstratolerant şəxsiyyət 

kimi yetişdirilməsi unikal və spesifik məzmunlu tədris texnologiyalarına 

əsaslanır. Bu isə təhsil alanların multimədəni məzmunlu vərdişlərə və dəyərlərə 

yiyələnmələrinə istiqamətlənmiş tədbirlər sistemi kimi təzahür edir (5, s. 175).  
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РЕЗЬЮМЕ 

АЙНУР АЗИЗОВА 

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ В КОНТЕКСТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья посвящена анализу методологических основ поликультурного образования, 

занимающего особое место и место среди современных педагогических исследований. В 

статье большое внимание уделяется проблемам, которые существуют в системе 

социокультурных и этнополитических отношений, в связи с ростом нормативной 

личности, обогащенной экстратолерантными и мультикультурными ценностями. 

Создание оригинальных идеологических конструкций, предназначенных для воспитания 

молодого поколения и основанных на общечеловеческих ценностях, оценивается как 

интеллектуальный и духовный процесс. Основными мотивами статьи являются анализ 

педагогических принципов, выражающих высокий гуманизм и мультикультурные идеи, 

направленные на обеспечение безопасного будущего современного глобального общества. 

Ключевые слова: мультикультурные ценности, толерантность, идеологический, 

мультикультурализм, модернизация, педагогическая подготовка, воспитание, компромисс, 

общество, мультикультурализм. 
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SUMMARY 

AYNUR AZIZOVA 

MULTICULTURALISM IN THE CONTEXT OF PEDAGOGICAL EDUCATION 

The article is devoted to the analysis of the methodological foundations of multicultural 

education, which has a special role and place among modern pedagogical studies. The article 

pays great attention to the problems that exist in the system of socio-cultural and ethno-political 

relations, in connection with the growth of a normative personality, enriched with extratolerant 

and multicultural values. The creation of original ideological constructions intended for the 

education of the young generation and based on universal values is assessed as an intellectual 

and spiritual process. The analysis of pedagogical principles expressing high humanism and 

multicultural ideas aimed at ensuring a safe future of the modern global society are the main 

motives of the article. 

          Key words: multicultural values, tolerance, ideological, multiculturalism, modernization, 

teacher training, education, compromise, society, multiculturalism. 
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YENİYETMƏ VƏ GƏNCLƏRDƏ DÜZGÜN DƏB, GEYİM, ADƏT VƏ  

DAVRANIŞLAR MÜHÜM TƏRBİYƏ  VASİTƏSİ KİMİ 

 

İnsana nəzər salmaqla onun geyim mədəniyyəti, zövq və manerası barədə fikir yürütmək 

mümkündür. Səliqə ilə geyinmiş şəxs özünü rahat və inamlı aparır. Bəzi hallarda adama 

geyiminə görə qiymət verirlər. Hətta bu barədə atalar misalı da vardır: “Adamı geyiminə görə 

qarşılayıb, ağlına görə yola salırlar”. Molla Nəsrəddinin “Ye kürküm, ye” lətifəsi bu baxımdan 

səciyyəvidir. Lakin, hər bir şəxs həm daxildən, həm də xaricdən gözəl olmalıdır. Xarici gözəllik,   

geyim,  dəb,  davranışlar  heç də, hər cür dəbə uymaq,  yeni davranış  qayadlarına əməl etmək, 

əcnəbi  sözlər  işlətmək  və s. deyildir. Təbii və səmimi olan hər şey gözəl  qəbul edilir.   

Açar  sözlər:  Geyim, dəb, davranış, yeniyetmə, gənclər 

 

Həyatda, davranışda özünü başqalarına bənzədən, yaxud pal-paltarından 

tutmuş, sir-sifətinədək özgələşən “bəzəkli kuklalar” bir həqiqəti dərk etməlidirlər 

ki, ifrat dəb, geyim mədəniyyətinə aludəçilik heç də onları hörmətli, nüfuzlu 

etmir. Belələri bəzi xarici filmlərin tərbiyəvi xarakterini, müsbət keyfiyyətlərini 

deyil, mənfi cəhətlərini əxz edir, onları yamsılayırlar və yaddan çıxarırlar ki, 

sadə, təmiz və rahat geyim insana daha çox yaraşır. Hər cür süni yenilik, başqa-

larına özünü bənzətmək heç  də  müasirlik sayılmır. Bu sadəcə müasirlik pərdəsi 

altında özünü gülünc vəziyyətinə salmaqdır. 

Professor Ləzifə Qasımova qiymətli bir əsərində haqlı olaraq milli-mənəvi 

dəyərlər sırasında geyim, dəb, davranış mədəniyyətini mühüm milli dəyərlər 

sırasında hesab edir(1).    

Yaxşı, zövqlə geyinmək deyəndə, heç də tez-tez bahalı paltar almaq, 

geyimi tez-tez dəyişmək nəzərdə tutulmur. Səliqəli, ütülü və təmiz olan, bədənə 

yaxşı oturan sadə geyim hər cür qiymətli paltardan yaxşı görünür. Gənclər 

unutmamalıdırlar ki, paltarın gözəlliyi formanın səliqəliyində, rənglərin yaxşı 

uzlaşmasındadır. Çox rəngli, alabəzək geyim, açıq - saçıq geyimlər bir  tələbəyə,  

ya məktəbliyə yaraşmaz. İnsan geyimində 3 rəngdən çox rəngin olması məsləhət 

görülmür. Zövqlə tikilmiş, rəngi düzgün seçilmiş paltar bədənin gözəlliyini,  

davranış mədəniyyətini üzə çıxarır. Geyim insanın peşəsinə, yaşına,  məşğələ 

növünə və yerinə görə münasib olmalıdır.  

Hər yeni dəbin ardınca getmək də düzgün sayılmaz. Elə geyim seçmək la-

zımıdr ki, o ilk növbədə sağlamlıq üçün lazımlı olsun və insana yaraşsın. Paltar 

onu geyənin yaşına, peşəsinə, vəzifəsinə, işinə uyğun gəlməlidir. Mütəxəssislə-

rin fikrincə, geyim mədəniyyəti iki əsas qaydaya əməl olunmasını tələb edir: 1) 

paltar insanın əxlaq və ədəbini göstərməli, özünəməxsus olmalı, praktik və rahat 

olmalıdır; 2) tez-tez ucuz keyfiyyətsiz mallar almaqdansa (Bir məsələdə deyil-

diyi kimi,  “Mən  elə  varlı deyiləm ki, ucuz şeylər alım”) bir  dəfə bahalı mal al-  
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malı  ki, uzun müddət geyinməli olasan. 

Kişilərin geyimi ilə müqayisədə qadınların geyimi daha zəngin və 

çoxçalarlıdır: arıq və kök, alçaqboylu və hündürboylu, mütənasib qadınlar üçün 

xüsusi modellər mövcuddur. Gödək və kök qızlara qısa və enli paltarlar, eninə 

cizgiləri olan geyimlər məsləhət görülmür. Onlar nisbətən hündür görünmək 

istəyirlərsə, gərək büzməli, qırçınlı, üfüqi cizgili  paltarlara meyil göstərməsin-

lər, bellərinə iri kəmər, qulaqlarına  iri sırğalar taxmasınlar. 

Kök və alçaqboylu qızlar bir rəngli saya geyimlərdən, şaquli mil-mil 

parçalardan və ensiz yaxalıqlardan istifadə etsələr, daha yaxşı görünərlər. Belə 

geyim ansamblı boyu hündür göstərir. Hündürboylu qızlar və qadınlara paltar-

larında uzun kəsiklər qoydurmaq məsləhət görülmür. Onların dabansız ayaqqabı, 

enli yupka və sviter, büzməli don, dama-dama parçadan tikilmiş paltar geyimləri 

məqsədəuyğun olardı. 

Qızlar və qadınlar oğlan və kişilərlə müqayisədə özlərinə paltar seçərkən 

daha çox zövqə və seçicilik səriştəsinə malik olmalıdırlar. Kişi paltarına nisbətən 

qadın geyimində onun sahibəsinin fərdi üslubu və xarakteri daha aydın əks 

olunur. Zövqsüz seçilmiş müxtəlif rəngli qadın paltarları sahibəsinin pis zövqə 

malik olması barədə təsəvvür oyadır. Don, yupka, ayaqqabı, çanta, corab, zinət 

əşyaları rəng harmoniyasının tələblərinə cavab verməlidir. Çanta əgər paltara 

uyğun gəlmirsə, onsuz keçinmək daha yaxşıdır. 

Bir çox yeniyetmə qıaların dəbi, geyimi, hətta  davranış tərzi, işlətdiyi  

sözlər tez-tez  dəyişir. Bunları  da düzgün mədəni  davranış qaydaları hesab 

etmək olmaz.  

Qızların (qadınların) şalvar geyməsi məsələsinə gəldikdə isə, etiraf edək 

ki: şalvar heç də qızların (qadınların) hamısına yaraşmır. Şalvar da qısa don, 

yupka kimi arıq qıçlı qızların (qadınların) gözəl görünməsinə, bəzən onların 

cəlbedici olmasına maneçilik törədir. Şalvar və şalvar-don geyən qızlar və 

qadınlar dəbdəki dəyişikliklərə kor-koranə əməl etməməli, yeniliklərin bədən 

xüsusiyyətlərinə uyğun gəlib-gəlmədiyinin fərqinə varmalıdırlar. Məktəbə, təhsil 

müəssisələrinə gözəl,  səliqəli geyinməli, geyim məktəbli və ya tələbəninin ədəb 

və əxlaqının, davranış mədəniyyətinin  göstəricisidr. 

Mədəni adam sadə, yaxud zövqlə geyinir, paltarının səliqəli, təmiz və 

ütülü olmasına fikir verir, kostyumu, köynəyi, qış və yay geyimləri yaşına, həyat 

tərzinə, sənətinə uyğun seçilir, zahiri görünüşündəki qüsuru nəzərə alır. O bilir 

ki, geyimi yöndəmsiz olarsa, qüsuru daha qabarıq görünəcəkdir. Ona görə də 

geyimin köməyilə ən yaxşı cəhətlərini nəzərə çarpdırmağa çalışır. O, məşhur bir 

həqiqəti – “İnsanda hər şey gözəl olmalıdır” – düşünərək dəbdən yan qaçmır. 

Dəblə geymək mümkündür, lakin zövqsüz geyinmək olmaz. Bəzi qızlar 

müəyyən estetik zövqə malik olmadığından kor-koranə rəfiqələrini yamsılayır, 

eynilə onlar kimi geyinirlər. Ona görə də küçələrdə, toy və nişan mərasimlərin-

də, ad günlərində, teatr və konsertlərdə eyni biçimli geyimdə olan qızlarla çox 

rastlaşırıq. “Filan qız, filan oğlan elə geyinir” təsəvvürü ilə geyinmək yaramaz. 

Həm də birisinə yaraşan paltar, o birsinə yaraşmaya bilər. Dəbə yaradıcı yanaş-

maq lazımdır. Başqasını eyni ilə təkrar etmək zövqsüzlük əlamətidir. Hər kəs öz 

üslubunu, formasını tapmalı və özünəməxsus geyinməlidir. Bir çox  insanlar 

dəbəaludə olub xəstələnənlər olmuşdur. Dəbə kor -korənə əməl etmək də olmaz.   
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Professor Rüfət Hüseynzadə qeyd edir ki, "Ailə üzvləri, ailə başçıları 

özləri də geyimlərinə fikir verməlidirlər. Onlar ev paltarında da səliqəli 

görünməlidirlər. Bəziləri səhvən belə fikirləşirlər ki, evdə necə gəldi geyinmək 

olar, onsuz da heç kim onları görmür. Əslində isə bu özünə, valideynlərə, həyat 

yoldaşına qarşı hörmətsizlik, kiçik bacı və qardaşlarına, övladlarına pis 

nümunədir" (2, s. 255). 

Otaqda səliqəli paltarda gəzmək, ilk növbədə öz əhvalımızın yaxşı olması 

üçün vacib şərtdir. Mənzilin yığışdırılması, naharın hazırlanması, müəyyən təmir 

işlərinin görülməsi üçün ayrıca paltardan istifadə olunmalıdır.  

Qızların evdə çox da bahalı olmayan açıq rəngli pambıq parçadan xalat, 

sarafan, yaxud yüngül qısaqol don, şalvar, yüngül başmaqlar geyməsi 

məsləhətdir. Bu görkəmdə o, rəfiqəsini, tanışlarını çaya, qəhvəyə qonaq edər, 

eyvana, bağa-bağçaya, həyətə çıxa bilər. Mətbəxdə iş görərkən önlük taxmaq, 

saçları ləçəyin altına yığmaq lazımdır. Mənzili yığışdırarkən idman forması, 

şalvar geymək məsləhətdir. 

Gecə köynəyi, pijama yalnız yataqda geyilməlidir. Pijamada, yaxud 

şortiklə  qonaq qabağına çıxmaq və yaxud onun yanında belə oturmaq, yaxud  

hamamdan çıxıb  xalatda  başı  bağlı yemək  stoluna  oturmaq başqalarına  xoş 

təsir  bağışlamaz. Eləcə də pijamada bərbərxanaya, mağazaya getmək, nəqliy-

yata minmək, binanın qabağında, məhəllədə gəzmək yol verilməzdir. Cırılmış, 

çirkli köynəkdə, maykada, küçədə dayanıb siqaret çəkən oğlanlar və kişilərə rast 

gəlmək olur. Bəzi qızlar xalatda, saçına həna yaxıb başını ləçəklə bağlamış 

halda, saçlarına biqudi taxmış vəziyyətdə küçəyə çıxır, qonşuya baş çəkir. Bu, 

həmin adamlarda geyim mədəniyyətinin aşağı səviyyədə olduğunu sübut edir.  

İnsan hər  yanda, hər yaşda təmiz, səliqəli  geyinməlidir. 

 Uşaq və yeniyetmələrin geyim mədəniyyətinin tərbiyə olunmasında vali-

deynlərin rolu böyükdür. Ata-ana gözəl və zövqlə geyinməklə yanaşı, bu vərdişi 

öz övladlarına da aşılamalıdırlar. Valideyn nəzərə almalıdır ki, onun səliqəsiz 

geyinib cəmiyyət içinə çıxması, işə, məclisə getməsi uşağa da siraət edir.  

Ata ayaqqabısının tozunu təmizləmədən onu geyinirsə, uşaq da məktəbə 

belə yollanacaq. Bəzən küçədə, iş yerində, mağazada dünənki yağışdan sonra 

ayaqqabılarını təmizləmədən onları ayaqlarına keçirən adamlarla rastlaşırıq. 

Yaxalığı çirkli köynək geyinən ata, plaşının düyməsi düşmüş ana qızına hansı 

nümunəni göstərə bilər. 

Geyim mədəniyyətinin formalaşmasında valideynlər qədər müəllimlər də 

yüksək təsir gücünə malikdirlər. Professor Akif Abbasovun dediyi kimi  

"Müəllimin geyiminin, hər şeydən əvvəl pedaqoji əhəmiyyəti vardır. Onun gün-

dəlik geyimi məktəblilərdə estetik tələblər, zövq barədə təsəvvür yaradır, müasir 

insanın zahiri görkəminə dair onlara müvafiq istiqamət verir. Bu, bir həqiqətdir 

ki, müəllimin geyimlə bağlı nəsihətlərində daha çox şəxsi nümunəsi şagirdlərə 

güclü təsir edir" (3, s. 167). 

Gənclərin geyim mədəniyyətinin formalaşmasında ailənin də, məktəbin 

də rolu böyükdür. Uşaq ailədə valideyndən, məktəbdə ona dərs deyən müəllim-

dən nümunə götürür. Hər sahədə olduğu kimi, geyimləri, səliqə-səhmanları ilə 

onlara oxşamağa çalışır. Bu mədəniyyət növünün düzgün formalaşması istiqa-
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mətində valideynlər, eləcə də müəllimlər doğru seçim etməklə uşaq və 

yeniyetmələri maarfləndirməlidirlər. 
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РЕЗЮМЕ 

НАЗРИН АЛИЕВА 

ПРАВИЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ О МОДЕ, ОДЕЖДЕ, ПРИВЫЧКАХ И 

ПОВЕДЕНИИ У ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ВОСПИТАНИЯ 

Взглянув на человека, можно составить представление о его культуре одежды, 

вкусе и манере. Человек, одетый аккуратно, ведет себя комфортно и уверенно. В 

некоторых случаях они дают цену за мужскую одежду. Есть даже пример отца по этому 

поводу: ”встречают человека по его одежде, провожают по уму". В этом отношении 

характерен анекдот моллы Насреддина “ешь шуба,ешь”. Однако каждый человек должен 

быть красивым как изнутри, так и снаружи. Внешняя красота, одежда, мода, поведение 

совсем не означает следовать моде, новым правилам поведения, использовать чужеродные 

слова и т.д.  Все, что является  естественным и искренним считается красивым. 

Ключевые слова: одежда, мода, поведение, подростки, молодежь 

 
SUMMARY 

NAZRIN ALIYEVA 

THE CORRECT CONCEPT OF FASHION, CLOTHING, HABITS AND BEHAVIOR IN 

ADOLESCENTS AND YOUNG PEOPLE AS AN IMPORTANT TOOL FOR 

EDUCATION 

 Looking at a person, you can get an idea of their clothing culture, taste and manner. Man, 

neatly dressed, behaving comfortably and confidently. In some cases, they give a price for men's 

clothing. There is even an example of the father in this regard: "meet a person by his clothes, see 

off the mind." In this respect, a characteristic anecdote of Mullah nesreddin “eat, coat,eat.” 

However, every person should be beautiful both inside and out. External beauty, clothing, 

fashion, behavior does not mean to follow fashion, new rules of behavior, use foreign words, etc.  

Everything that is natural and sincere is considered beautiful. 

  Key words: clothing, fashion, behavior, teenagers, youth 

 

 
(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 

edilmişdir) 
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V-VI SİNİFLƏRİN RİYAZİYYAT KURSUNDA ÖYRƏDİLƏN CƏBR ELEMENTLƏRİ 

İLƏ İBTİDAİ SİNİFLƏRDƏ ÖYRƏDİLƏN UYĞUN ANLAYIŞLAR ARASINDA 

ƏLAQƏ VƏ VARİSLİK 

 
Məqalədə V-VI siniflərlə ibtidai siniflər arasında varislik məsələsi araşdırılmışdır. Riyazi 

təlimdə varislik prosesi ibtidai siniflərdən tədris prosesinin sonuna qədər tətbiq olunur və onsuz 

riyaziyyatın, o cümlədən cəbrin tədrisini düşünmək çətindir. Araşdırmalar nəticəsində məlum 

olmuşdur ki, təhsilin pillələri və səviyyələri arasında varislik prinsipi təmin edilməzsə keyfiyyət 

və səmərəlilik haqqında danışmağa dəyməz. Keyfiyətli təlim, səmərəli nəticə əldə etmək üçün 

varislik sistemi yaradılmalıdır. Varislik həm yeni biliklər, həm də əvvəlki biliklər arasında 

müvafiq əlaqə yaratmaq üçün keçmiş materiala arxalanır. 

Açar sözlər: riyaziyyat, cəbr, varislik, tənlik, əlaqə, ibtidai sinif, orta məktəb 

 

Ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan ən mühüm fənlərdən biri riyaziy-

yatdır. Şagirdlərin riyazi səviyyəsi üçün ümumtəhsil məktəbləri məsul olmalıdır. 

Çünki müasir dövrdə inkişaf etmiş dünya ölkələrinin təhsil sistemlərinə nəzər 

saldıqda riyaziyyatın  öyrənilməsinə xüsusi diqqət  ayrıldığını görürük. Bu isə  

şagirdlərin formalaşmasında riyaziyyatın əvəzsiz rolu ilə izah edilir. Çünki 

riyaziyyatın tətbiq edildiyi sahələr çox genişdir. Hər hansı bir peşə sahibi olmaq 

üçün müəyyən riyazi biliyə malik olmaq şərtdir. Bunun üçün orta məktəb 

şagirdlərinin riyazi bilikləri normal səviyyədə olmalıdır. M.İ.Kalinin orta məktəb 

şagirdlərinə bu sözlərlə müraciət edərək bildirmişdir: “Riyaziyyat elmi insan 

zəkasını intizamlı edir, insanı məntiqlə düşünməyə alışdırır. Əbəs yerə demirlər 

ki, riyaziyyat əqlin gimnastikasıdır” (9, s. 112).  Riyaziyyat elmini öyrənmək, 

ona məxsus olan anlayışları və bu anlayışlar arasındakı əlaqələri öyrənməkdir. 

Bütün bunlarla isə ümumtəhsil məktəblərinin riyaziyyat kursunda rastlaşmaq 

mümkündür. 

VI sinfdən sonra şagirdlər riyazi biliklərinə riyaziyyatın xüsusi bölməsi 

olan Cəbr və Həndəsə fənləri ilə davam edirlər. Yəni şagirdlərin I sinifdən VI 

sinifədək tanış olduqları Cəbr və ya Həndəsə elementləri uyğun olaraq eyni adlı 

fənlər vasitəsilə daha dərin və geniş şəkildə öyrədilir. Başqa sözlə desək təlimin 

bu mərhələsindən sonra öyrədilən bu iki fənnin elementləri  artıq aşağı siniflərdə 

öyrədilib və demək olar ki fənlərin təməli artıq qoyulub. Riyaziyyatın bütün 

bölmələrində olduğu kimi Cəbr fənnində də varislik  tam təmin olunmuşdur.   

Varislik və əlaqəlilik digər fənlərlə müqayisədə riyaziyyat fənnində daha 

sistematik olaraq nəzərə çarpır. Riyazi təlimdə bu ardıcıllıq ibtidai siniflərdən 

tədris prosesinin sonuna qədər tətbiq olunur və onsuz riyaziyyatın o cümlədən 

cəbrin tədrisini düşünmək çətindir.  

Varislik  pedaqoji  proseslə  bağlı  olub təlimin keyfiyyətinin yüksəlməsinə  
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xidmət etməklə, sistematiklik və ardıcıllıq prinsipinin məhdud hissəsi hesab edi-

lir. Məlumdur ki, qarşılıqlı əlaqədə olan pedaqoji şərtlər əsasında biliklərin 

şüurlu mənimsənilməsi və möhkəmləndirilməsi təmin olunur. Burada iki tələb 

ödənilməlidir: 

1. Biliklər ciddi ardıcılıqla elə mənimsənilməlidir ki, hər sonrakı anlayış özün-

dən əvvəlki anlayışa istinad etməli və əvvəlki anlayış özündən sonra gələn 

anlayışda özünün sonrakı inkişafını tapmalıdır; 

2. Biliklər təcrübəyə əsaslanmaqla həyatda tətbiqini tapmalıdır.  

Digər fənlərdən fərqli olaraq, riyaziyyat təlimində varislik I sinifdən XI 

sinfə qədər tətbiq olunur və bu riyazi təhsilin ayrılmaz komponentidir. Təhsil 

sistemində mövcud olan mərhələlər məhz varislik əsasında əlaqələnir, biri 

digərini tamamlayır” (4, s. 107). 

Qeyd edək ki, ali məktəbdə tədris olunan riyazi analiz fənninin elementləri 

də orta məktəbdəki cəbr kursunda öyrədilir. Bu elementlərin aid olduğu mövzu 

və ya mövzular yuxarı siniflərdə davam etdirilərək bir az geniş şəkildə təkmilləş-

dirilir. Proses orta məktəbdə törəmə və inteqral mövzularının mənimsənilmə-

sinədək davam edir. Riyaziyyatın həm tətbiqi həm də dünyəvi elm olduğunu,  

cəbr fənninin isə riyaziyyatın mühüm hissələrindən biri olduğunu nəzərə alaraq 

bu anlayışlara və onunla bağlı məsələlərə geniş yer verilməli, mövzuların təməli 

möhkəm və əsaslı qoyulmalı, şagirdlərə uyğun olan üsulla tam şəkildə işıqlandı-

rılmalıdır. 

Y.A.Komenski varislik haqqında yazir: “Təbiət daima irəliyə doğru hərə-

kətdədir, heç vaxt dayanmır, heç vaxt köhnəni atıb ancaq yenilikdən yapışmır, 

lakin əvvəl başladığını davam etdirərək, onu genişləndirir, inkişaf etdirir və axıra 

çatdırır” (5, s. 278). 

Təlim prosesində fənlərarası əlaqələri, varisliyi təmin etməklə, orta və ali 

pedaqoji məktəblərdə riyazi analiz anlayışlarının əhatəli və dərindən öyrənilmə-

sinə nail olmaq üçün, orta məktəbdə qazanılmış bilik və bacarıqlara istinad et-

məklə ali məktəbdə tədris saatlarından səmərəli istifadə olunmalıdır. Bunun 

üçün ali məktəbdə riyazi analiz kursunun tədrisi prosesində orta məktəbin “Cəbr 

və analizin başlanğıcı” kursu ilə bu fənn arasında varislik və fənlərarası əlaqə 

təmin edilməlidir (7, s. 6). Göründüyü kimi riyaziyyatın ibtidai kursundan ali 

məktəbdə tədris olunan riyazi fənlərə qədər bütün mərhələlərdə mövzular arasın-

da varislik və əlaqəlilik  var. 

Pedaqoji-psixoloji tələblərə əsasən tədrisdə bütün ümumiləşdirmə növləri-

nin aparılmasında bağçadan yuxarı siniflərə qədər anlayışların müxtəlif pillələ-

rdə öyrənilməsində tam varislik olmalıdır. Təlim prosesində şagirdlərdə riyazi 

anlayışların yaradılması xüsusiyyətlərindən biri də bu prosesdə varisliyin göz-

lənilməsidir. Ümumi riyazi təhsilin məzmunu, qarşıya qoyulmuş məqsədi yerinə 

yetirmək prinsipinin əsasında şagirdlər üçün müvafiq olan, həcm etibarı ilə 

yığcam və təcrübi əhəmiyyətli material seçməklə müəyyən edilir. Bu zaman 

varislik prinsipini və ya ağıllı konservatizmi rəhbər tutmaq lazım gəlir (6, s. 41). 

I-IV siniflərin riyaziyyat kursu inteqrativ kursdur. Şagirdlərə hesab mate-

rialına dair nəzəri biliklər verilən zaman  onlara ədəd analyışının ümumiləşdiril-

məsi, hesab əməlinin nəticəsi ilə komponentləri arasındakı asılılığın ümumi 

təkliflər şəklində ifadə edilməsi, induktiv mühakimə əsasında müəyyən 
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qanunauyğunluğun analitik şəkildə göstərilməsi və s. öyrədilir ki, bunlar da cəbr 

elementlərinə aiddir. 

Ümumiləşdirmələrin ifadə edilməsində konkretlikdən mücərrədliyə 

keçməkdə cəbri biliklərdən vasitə kimi istifadə olunur. İbtidai siniflərdəki cəbr 

elementləri elə hesab materialının öz təbiətindən doğur və bu iki fənnin təbii 

əlaqəsini göstərir (8, s. 30-31). 

V-VI siniflərdə məsələlərin cəbri üsulla həllinə də yer ayrılıb. Məsələnin 

cəbri üsulla (tənlik qurma yolu ilə) həlli daha əlverişli olduqda  bu üsul tətbiq 

olunsa da, bu metodun başqa məqsəd daşıdığını əsaslandıran tədqiqatçılar var. 

Tədqiqatçı alim O.Cəfərov  bunu belə əsaslandırır ki, məsələnin cəbri üsulla 

həllinə üstünlük verən metodistlər bunu riyazi modelləşdirmə ilə əlaqələndirirlər. 

Belə ki, hazırda riyazi modelləşdirmə geniş vüsət almışdır. Hələ aşağı siniflərdə 

ondan istifadə olunmalıdır. Ümumiyyətlə, I-IV siniflərdə məsələ həlli vasitəsilə 

şagirdlərin cəbri metodla tanış edilməsi perspektiv məsələdir, çünki cəbri 

aparatın əyani və illüstrativ vasitələrin köməyi ilə ibtidai və V-VI siniflərə daxil 

edilməsi şagirdləri tənliklər nəzəriyyəsi elementləri ilə tanış etməyə imkan verir. 

Əslində hesab materialı təlimində ümumiləşdirmələrin aparılması və bu işdə 

cəbr elementlərindən istifadə edilməsi şagirdlərin ədədlər nəzəriyyəsinə dair 

biliklərinin genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsini təmin edir (3, s.139).  

İbtidai siniflərdə cəbr elementlərinin öyrədilməsi aktual məsələdir. Bu 

məsuliyyətli işi öz öhdəsinə götürən müəllim  cəbr elementlərini, o cümlədən bu 

elementlərin hansı ardıcıllıqla tədris ediləcəyini bilməlidir. Yuxarı siniflərdəki 

materialı mənimsədən müəllim üçün aşağı sinifdə giriş qoyulmalıdır. Daha 

doğrusu gələcəkdəki materialın istinad edəcəyi mənbə yaratmalıdır. Çünki 

mövzular varisliyə əsaslanaraq tədris olunduqda şagirdlər materialı daha yaxşı 

mənimsəyirlər.  Həmçinin ibtidai sinifdə dərs deyən müəllim  hesab materialı ilə 

cəbr elementlərini əlaqələndirməyi və bu əlaqələndirməyə xidmət edən praktik 

tapşırıqlar seçməyi bacarmalıdır. Göründüyü kimi, V-VI siniflərdə cəbr 

elementlərinin öyrədilməsi  ibtidai siniflərdə uyğun elementlərin necə mənim-

sənməsindən asılıdır. 

 Cəbrin propedevtik və sistematik kurslarının öyrənilməsi üçün şagirdlərin 

ibtidai siniflərdə cəbr elementləri ilə tanış olmaları şərtdir. Çünki cəbri 

anlayışların mahiyyətinin açıqlanması  üçün şagirdlər konkretləşmədən istifadə 

edirlər.  

Məhz ibtidai siniflərdə  riyaziyyat kursunda cəbr elementlərinin tədrisi 

imkan yaradır ki, şagirdlər müəyyən riyazi anlayışlarla (dəyişən, tənlik, bəra-

bərsizlik və s.) tanış olsunlar. Cəbr elementlərinin şagirdlərə mənimsədilməsi 

onlarda  ədədlər və əməllərin bir sıra xassələrini ümumiləşdirilmək, hərfi ifadə, 

bərabərlik, tənlik kimi mühüm riyazi anlayışları formalaşdırmaq   kimi vacib 

vərdişləri aşılamaq imkanı yaradır.   

İbtidai siniflərin riyaziyyat kursuna tənlik anlayışının daxil edilməsinin bir 

sıra məqsədləri vardır. Ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai və orta pillələri 

arasında varisliyi təmin etmək baxımından və riyaziyyatın fundamental anlayışı 

kimi tənliklərlə uşaqların erkən tanış edilməsi baxımından qiymətləndirilir. 

İbtidai siniflərdə tənlik anlayışına dəyişəni olan bərabərlik kimi yanaşılır və 

onun həlli dedikdə hərfin hansı qiymətində doğru bərabərliyə çevirilməsi başa 
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düşülür. Başqa anlayışlarda olduğu kimi tənlik anlayışının daxil edilməsində də 

hazırlıq mərhələsi həyata keçirilir (2, s. 217). 

İbtidai təhsilin I sinfində ilk yarımildə hələ on dairəsində toplama və 

çıxma əməllərini öyrənərkən şagirdlərə tənlik anlayışı müəyyən tapşırqlar 

vasitəsilə öyrədilir.  

On dairəsində toplama  və çıxma əməlləri öyrədilərkən tənlik anlayışı               

+ 5 = 9, 

       -3 = 7 kimi misallar vasitəsilə öyrədilir ki, bu da yuxarı siniflərdə keçiləcək 

məchul anlayışına və ya tənlik qurma yolu ilə məsələ həllinə, natural və rasional 

ədədlər üzərində tənliklərin həllinə təminat verir.  

Məsələn, I-II sinif riyaziyyat dərsliyində  olan bəzi misallardan nümunə 

göstərək: 

- Boş dairələrdəki ədədi müəyyən edin:  

 

10 dairə olması üçün neçə dairə çatmır? (10, s. 30). 

 

Verilən ədəd dairələrin ümumi sayını göstərir. 

 

Boş hissədə neçə dairə olmalıdır? (10, s. 44) 

 

- Misalları həll et: 

5 +  = 17   ;              15 - = 10  (11, s. 10). 

Bu və bu tip çalışmalar tənliklər mövzusunu öyrənərkən istinad edilə 

bilən çalışmalardır. Şagidlər bu misalları həll edərkən tənlik termini ilə tanış 

olmadan əslində tənlik həll edirlər. Tənlik termini onların nitqinə sonradan daxil 

edilir. Yəni min dairəsində ədədləri öyrəndikdən sonra artıq onlar “tənlik”, 

“tənliyin həlli”, “məchul”  “məlum” anlayışlarını başa düşməklə yanaşı artıq 

sadə tənlikləri həll edirlər. Belə ki, III sinifdə artıq şagird aşağıdakı kimi 

tapşırıqları həll edir. 

- 2-ni hansı ədədə vurduqda 14 alınar?   Suala uyğun tənliyi seç. 

a) 24:n=6 

b) n-5=19 

c) 2xn=14    ( 12, s. 127).   

V sinifdə 45-x = 36 (13, s. 150) tipli misalların, natural ədədlərin köməyi 

ilə tənliklərin qurulması, dəyişənin verilmiş qiymətləri üçün ifadənin 

qiymətlərinin tapılması, natural ədədlər çoxluğunda tənliklərin həll edilməsi, 

sadə bərabərsizliklərin natural həllərinin tapılması və ya VI sinifdə  5x+12 = 

8x+30 (14, s. 104) tipli misalların, şifahi söylənilən tənliyin yazılması və əksinə, 

yazılı şəkildə verilmiş tənliyin və ya ifadənin şifahi söylənilməsi, rasional 

ədədlər çoxluğunda tənliklərin həll ediməsi və s. kimi mövzuları tədris edən 

müəllim üçün artıq mövzunun girişi aşağı siniflərdə qoyulmuşdur.  

V-VI siniflədə tənlik, bərabərsizlik və funksional asılılıq propedevtikasının 

tədrisi isə – şagirdlərin müasir riyaziyyatın elementləri və dili ilə tanış edilməsi 

məqsədini daşıyır  (3, s. 55). 

 Cəbri biliklərdən olan tənlik anlayışının ibtidai siniflərdə öyrədilməsi; 

8 

? 5 

9 
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- İbtidai biliklərlə  V-XI siniflərin riyaziyyat kursları arasında varisliyin təmin 

edilməsi; 

- Funksiya anlayışı kimi tənlik anlayışının da riyaziyyatın ən mühüm 

anlatışının olması 

-  Tənliyin riyazi modelləşdirmənin əsas növü olmaqla, məsələ həllində tətbiq 

olunan operativ vasitələrdən biri olması; 

- Tənlik anlayışının – münasibət anlyışının bir növünün olması məqsədini 

daşıyır (8, s. 42). 

Hal-hazırda orta məktəblərdə tətbiqinə başlanmış fənn kurikulumları,  

siniflər arasında varislik zərurətini nəzərə alınmaqla hazırlanmışdır. Haqqqında 

danışılan varislik və əlaqəlilik riyaziyyatdan fənn kurikulumlarında həyata 

keçirilən alt standartlardan da aydın görünür.Ümumi orta təhsil səviyyəsinin 

kurikulumları ibtidai, tam orta təhsil səviyyəsinin kurikulumları isə ümumi orta 

təhsil səviyyəsinin nəticələrinə görə tərtib olunmuşdur. Şagirdlərin öyrənməsi 

üçün nəzərdə tutulan biliklər  varislik əsasında daha sadədən daha mürəkkəbə 

doğru inkişaf etdirilməklə standartlarda öz əksini tapmışdır. Nümunə olaraq I-VI 

siniflərin riyaziyyat fənn kurikulumundan Cəbr və funksiyalar məzmun xətti 

üzrə olan alt-standartlara nəzər salaq  

I sinif üzrə 

2.2.2.Tənliklər haqqında ilkin təsəvvürü olduğunu nümayiş etdirir (1, s. 16). 

II sinif üzrə 

2.2.2. Hesab əməllərinə aid  tənliklər haqqında təsəvvürü olduğunu nümayiş 

etdirir (1, s. 19). 

III sinif üzrə 

2.2.2. “Məchul”, “tənlik”, “tənliyin həlli” anlayışlarını başa düşdüyünü nümayiş 

etdirir (1, s. 21). 

IV sinif üzrə 

2.2.2. Sadə tənlikləri həll edir (1, s. 23). 

V sinif üzrə 

2.2.2. Natural ədədlər çoxluğunda tənlikləri həll edir (1, s. 25). 

VI sinif üzrə 

2.2.2. Rasional ədədlər çoxluğunda tənlikləri həll edir (1, s. 27).   

Göründüyü kimi I sinifdə dəyişəni olan ifadələr və tənliklər haqqında ilkin 

təsəvvürlərə malik olan şagird zamanla, ardıcıl şəkildə, mərhələli olaraq artıq VI 

sinifdə rasional ədədlər üzərində tənlikləri müstəqil olaraq həll edir. Hər sonrakı 

alt standartın həyata keçməsinə əvvəlki alt satandart təminat verir. Yəni hər 

hansı alt standartın tələbinə cavab vermək üçün, əvvəlki alt satandart 

reallaşdırılmalıdır.  Yuxarı sinifdə gerçəkləşməsi nəzərdə tutulan alt standart 

özündən əvvəlki sinifdəki altstandartın bir az geniş və nisbətən mürəkkəb 

şəklidir.   

Riyaziyyat təlimi prosesində varisliyin reallaşdırılması və ya təmin edilmə-

si–tədrisin sürətini, intensivliyini artırmaqla yanaşı, mənimsəmə keyfiyyətini də 

yüksəldir. Çünki təlimdə varislik həm də inkişafetdirici təkrarı təmin edir. Belə 

ki, təkrar edilən anlayışlar sırasına yeniləri daxil edilir və bununla da təlim 

prosesində spiralvari inkişaf təmin olunur (7, s. 11). 
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Riyaziyyat dərslərində müəyyən nəticə əldə etmək üçün, riyazi səviyyələri 

yüksək olan şagirdlər yetişdirmək üçün, riyaziyyat dərslərinin keyfiyyətli olması 

üçün müəyyən şərtlər mövcuddur. Təbii ki, bu şərtlərə  təcrübəli müəllimdən  

müasir texniki avadanlığadək hamısı daxildir. Bu imkanların hamısına sahib 

olan müəllim dərslərini varislk prinsipi əsasında qurmazsa, arzuedilən nəticə və 

keyfiyyət əldə oluna bilməz, öyrədilən biliklərdə zamanla boşluq yaranacaqdır. 

Çünki varislik, özündən əvvəl gələnin genişlənməsinə və dərinləşdirilməsinə 

xidmət edir və etməlidir.  
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РЕЗЮМЕ 

АЙНУРА СЕЙИДОВА 

СВЯЗЬ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОБУЧЕНИИ ЭЛЕМЕНТАМ АЛГЕБРЫ В 

КУРСАХ МАТЕМАТИКИ V-VI И НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

В статье  рассматриваются вопросы преемственности в обучении элементам 

алгебры в средней школе. В ней констатируется, что в средней школе в обучении 

математике вцелом, алгебра в частности преемственность применяется в начальных 

классов до конца учебного процесса. Исследования показали, что не стоит говорить о 

качестве и эффективности, если не достигнут принцип преемственности между уровнями 

образования. Качественное обучение должно создать систему преемственности для 

достижения эффективных результатов. Наследование опирается на прошлый материал для 

создания соответствующей связи между новыми знаниями и предыдущими знаниями. 

Ключевые слова: математика, алгебра, преемственность, уравнение, cвяз, 

начальная класс, средняя школа 

 

 

 

 

 



 

 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2020 № 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

253 

SUMMARY 

AYNURA SEYIDOVA 

CONNECTION AND INHERITANCE BETWEEN THE ALGEBRAIC 

ELEMENTS TAUGHT IN THE MATHEMATICS COURSE OF V-VI CLASSES AND 

CORRESPONDING DEFINITIONS TAUGHT IN THE ELEMENTARY CLASSES 

The article explores the issue of inheritance between the elementary classes in the V- VI 

classes. The process of inheritance is applied beginning from the elementary classes till the end 

of the teaching process and it is impossible to think of teaching mathematics, including algebra. 

The researches have shown that it is not worth talking about quality and effectiveness unless the 

principle of succession is reached between the stage and levels of education.Inheritance systems 

should be established to ensure effective training.Inheritance relies on the past material to create 

an appropriate link between both new knowledge and previous knowledge. 

Key words:  mathematics, algebra, inheritance, equation, contact, elementary classes, 

secondary school 
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ŞAGİRDLƏRİN ELMİ DÜNYAGÖRÜŞÜNÜN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİNDƏ İKT -dən 

İSTİFADƏNİN  ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

Məqalədə müasir qloballaşan dünyada informasiya texnologiyalarının istifadə imkanları 

və bunun təlim prosesinə tətbiqinin müasir problemlərindən bəhs olunur. Vurğulanır ki, məktəb-

lərdə yuxarı sinif şagirdlərinə təlim zamanı İKT-dən istifadənin əhəmiyyəti təlim prosesinin 

prioritet məqamlarındandır. 

Açar sözlər: İKT, təlim, məktəb, tərbiyə, informasiya, müasir təlim metodları 

 

Çağdaş dünyada təlim və tərbiyəni müasir elmi-texnoloji prinsiplər əsasın-

da təşkil etmək təhsilin səviyyəsinə birbaşa təsir göstərən amildir. Təhsil prosesi 

o zaman effektivlilik göstərir ki, təlimdə yeni texnoloji imkanlardan istifadə 

edərək şagirdlərə mənimsətmə əsas meyar kimi götürülsün. Bu mənada Azər-

baycan Respublikasında da təhsil sahəsində aparılan islahatlar, görülən tədbirlər, 

imzalanan sərəncam və qərarlar xüsusi əhəmiyyət daşımaqla öz bəhrələrini 

verməkdədir. Ölkə prezidenti İlham Əliyevin 24 oktyabr 2013-cü il tarixli sərən-

camı ilə “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” 

(2) təsdiq edildi və bu sərəncamdan irəli gələrək təhsil sahəsində struktur 

islahatlar həyata keçirildi. Görülən işlər sırasında təhsildə yeni texnologiyaların 

tətbiqi də xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. 

Təcrübə göstərir ki, təhsil sistemində İKT-dən istifadənin aşağıdakı 4 əsas 

istiqaməti vardır: 

1. İKT öyrənilmə obyekti kimi; İKT təlim-tərbiyə prosesində bir vasitə kimi; 

İKT pedaqoji idarəetmə sisteminin bir komponenti kimi; İKT elmi-pedaqoji 

tədqiqatların effektliliyinin yüksəldilməsi vasitəsi kimi. 

İnformasiya texnologiyalarından istifadə bacarıqları aşağıdakılardan ibarətdir: 

2.  Baza xarakterli bacarıqlar (klaviatura, siçan, printerdən istifadə, fayllar və 

disklərlə əməliyyatlar); 

3. Sandart proqram təminatına malik olmaq (mətnlərin işlənilməsi, cədvəllərin 

yaradılması, verilənlər bazası və s.); 

4. Şəbəkə qoşmalarından istifadə edilməsi (elektron poçt, İnternet, veb-

brauzer). 

Buna görə Proqram təminatı aşağıdakılardan ibarətdir.  Əməliyyat sistemi 

MS Windows XP; MS Word; MS Excel; MS Power Point; MS Outlook; İnternet 

Explorer; Adope Acrobat Reader; Arxivləşdirici proqram (WinRAR, WinZip)  

(4, s. 187).  

Hazırkı dövrdə ibtidai kommunikativ bacarıqların inkişaf etdirilməsi 

aşağıdakı mühiti formalaşdırır: 
 

Məqalə tarixçəsi: 

Göndərilib: 03.03.2020, qəbul edilib: 02.04.2020 
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1. Ümumiyyətlə, özfəaliyyət prosesində kollektivlə birgə mövcud həyati 

prosesləri yüksək səviyyədə planlaşdırmaq və təşkil etmək bacarığı; 

2. İnformasiya fəaliyyəti ilə məşğul olmaq bacarığı. 

İbtidai siniflərdə informasiya texnologiyalarının tətbiqinin əsas məqsədi 

aşağıdakı bilik və bacarıqların formalaşdırılmasından ibarətdir: 

1. İnformasiya və bilik əldə edilməsi, onun əhəmiyyətinin dərk edilməsi; 

2. İnformasiya obyektlərini axtarmaq, tapmaq və yaymaq; 

3. Müəllimin rəhbərliyi altında obyekt və prosesləri müşahidə etmək, 

qeydlər aparmaq, ölçmək, təsvir etmək; 

4. Şəxsi kommunikasiya vasitələrindən istifadə etmək; 

5. Sadə hərəkətli obyektlərin ekranda əmrlər, göstərişlər vermək və onu 

idarə etmək. Sadə proqramlar tərtib etmək və idarəçiliyi həyata keçirmək;  

6. Alınan biliklərə uyğun texnologiyalardan istifadə etmək və bu sahədə 

fəaliyyətini gücləndirmək (internetlə bağlı, kompüterə qoşulan qurğularla və s.);  

7. Mətni kompüterə daxil etmək;  

8. İnformasiya texnologiyaları ilə işləyərkən texniki-təhlükəsizlik və 

sağlamlıq qaydalarına əməl etmək;  

9. Ətraf aləmdəki informasiya və informasiya prosesləri haqqında tə-

səvvürlər formalaşdırmaq.  

Dərs zamanı şagirdlər müvafiq ilkin bilikləri əldə etdikdən sonra 

kompüterdən istifadə edə bilirlər. Onlardan istifadə formaları müxtəlifdir. 

Bunlardan bəzi nümunələrə nəzər salaq: Sinifdə şagirdlər stol üstündə işləmək 

üçün sinfi ayrı-ayrı stollara müvafiq 2 qrupa bölməklə, bir qrupda nəzəri, digər 

qrupda kompüterdə praktik işi icra etmək olar. Eyni zamanda bir kompüterin 

arxasında növbə ilə iki şagirdin işləməsi də mümkündür. 

Qeyd edə bilərik ki, onların baş verməsi üçün uzun müddətli  vaxt 

lazımdır, elə hadisələr də vardır ki, onların başa çatması üçün çox qısa bir 

müddət tələb olunur. Məhz belə hadisələri əyaniləşdirərək şagirdlərə göstərmək, 

onlarda dəqiq elmi təfəkkür formalaşdırmaq YİT-siz qeyri mümkündür. Bu 

hadisələrin elmi əsaslarının multimedia texnologiyası ilə açılaraq göstərilməsi 

onların əqli fəaliyyətlərini inkişaf etdirməklə onlarda daha doğru, düzgün, 

möhkəm elmi biliklərin formalaşdırılmasını təmin edir. 

İnformasiya texnologiyaları elmilik prinsipinin qarşısında dayanan bu 

vəzifələrin həyata keçirilməsinə kömək göstərir. Belə ki, bu və ya digər texniki 

vasitənin tətbiqi nəticəsində şagirdlər elmi anlayışları, tərifləri, qanun və 

nəzəriyyələri, teoremləri qavrayır, bilikləri fəal surətdə tətbiq etmək bacarıqları 

qazanırlar. 

Təlim paradiqmasında (distansion və ənənəvi əyani təlimdə olduğu kimi) 

son illərdə müəllimin mərkəzi rol oynadığı təlim metodlarından öyrənənin şəx-

siyyəti və inkişafına əsaslanan metodlara keçilməsi müşahidə edilir (5, s. 72). 

Başqa sözlə desək, məktəbli öyrətmə-öyrənmə fəaliyyətlərinin mehvərinə çevri-

lir və müasir texnologiyalardan yararlanmaqla öyrənmə fəal bir şəkildə və axta-

rış-sorğu formasında aparılır. Bütün bunlara qısa şəkildə nəzər saldıqda təlim 

prosesində İKT-dən istifadə edilməsinin bir sıra üstünlüklərə malik olduğunu 

görmək olar.  

Təhsil sahəsində informasiya texnologiyalarının nailiyyətlərindən istifadə 
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edilməsinin üstünlükləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

-Təhsilin fərdiləşməsində. İnformasiya texnologiyalarından istifadə etmək-

lə müxtəlif səviyyəli təhsil planlarına malik olmaq olar. Bu halda şagirdlər 

özlərinin elmi səviyyəsinə uyğun olaraq təhsil prosesini izləyirlər. Habelə onlar 

özlərinin istedadı, marağı və bacarığı əsasında və eləcə də müəllimin köməyi 

olmadan təlim proqramları vasitəsi ilə istedadlarını biruzə verə bilirlər. 

- Tədris keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında. Texnologiyadan faydalanmaq 

və yeni tədris üsullarından istifadə etməklə təhsilin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq 

və artırmaq mümkündür. 

- Dərsin əyaniləşdirilməsində. Digər əyani vasitələr daha az təsirli olduqda 

informasiya texnologiyaları tətbiq edilir. Çünki bu zaman daxili əks əlaqə çox 

güclü həyata keçirilir. Yəni şagird öz-özünü korrektə edərək düzgün istiqamət 

götürə bilir. 

- Təhsil prosesində stimul yaratmaqda. Təhsil prosesində informasiya 

texnologiyalarına müraciət etdikdə həqiqətən də mətn, qrafik təsvir, film, 

animasiya və s. müxtəlif imkanlardan istifadə etmiş oluruq ki, bu da şagirdlərin 

təhsilə olan marağının artmasına və onda stimulun yaradılmasına yardım edir. 

- Təhsildən mütəmadi istifadə edə bilməkdə. Belə təhsil sisteminin xüsusi 

zaman və məkana ehtiyacı yoxdur. Çünki informasiya texnologiyalarının 

yaratdığı nailiyyətlərdən istifadə etməklə hər yerdə və hər bir vaxt təhsil almaq 

imkanı yaranır. 

- Geniş səviyyədə əlaqə yaratmaq imkanında. İnternet, elektron poçt, 

videokonfrans vasitəsilə müxtəlif məkanlarda insanlarla əlaqə qurmaq, fikir 

mübadiləsi və başqalarının fikir və bilikləri haqqında məlumat əldə etmək 

imkanı yaradır. 

Məktəblilər internetin mənimsənilməsi sayəsində siniflərdə sinifdənxaric 

mühitlərlə əlaqə yarada bilir və onu əhatə edən ətraf aləmdən fərqli daha geniş 

mühiti və mədəniyyətləri də dərk edə bilirlər. Elektron poçtu və ya videokon-

franslar vasitəsilə hər hansı bir şəhər, vilayət və ya ölkədə yaşayan məktəbli öz 

təcrübələrini başqa şəhər, vilayət və ölkə məktəbliləri ilə bölüşə bilirlər.  

- Əməkdaşlıq fürsətinin yaradılmasında. İnformasiya texnologiyalarından 

istifadə etmək şagirdlər üçün yeni imkanlar yaradır. Bu imkanlardan istifadə 

etməklə şagirdlər digər insanlarla əməkdaşlıq yarada bilir və müxtəlif mövzular 

üzrə onların fikirlərindən bəhrələnmiş olurlar.  

- Araşdırma işinin həyata keçirilməsində sürətli hərəkət etməkdə. Şagirdlər 

informasiya texnologiyalarının nailiyyətlərindən istifadə etməklə lazım olan 

informasiyaları rahatlıqla araşdıra, onları sistemləşdirə və müəyyən bir nəticəyə 

gələ bilirlər.  

- Şagirdlərin araşdırma hissini hərəkətə gətirməkdə. Təhsil prosesində in-

formasiya texnologiyalarından istifadə etməklə şagirdlərin hiss və həyəcanlarını 

hərəkətə gətirib onları rəğbətləndirmək olar. Bununla da onların tədqiqatçı kimi 

yetişməsində imkan əldə etmək mümkündür.  

Bu texnologiyalardan bir dərsdə istifadə etmək müəllimdən xüsusi bilik, 

bacarıq, vərdiş tələb edir. Belə dərslər pedaqoji təlim texnologiyası olan kons-

truktiv təlimlə qurulur. Bu dərslərin məqsədi informasiya texnologiyaları vasitəsi 

ilə təlim prosesində şagird təfəkkürünü, düşüncəsini bir məcraya yönəldib dü-
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şüncə anlayışları sahəsində bilik qazanmaq, inkişaf etdirmək məqsədinə yönəl-

məkdir. Belə dərslərdə müasir texnoloji avadanlıqlardan istifadə labüddür. 

“Müəllim dərsləri qurarkən slaydlardan, multimediyadan istifadə edir və bunları 

dərsin hansı hissəsində istifadə edəcəyini, onların məntiqi ardıcıllıqla yerləşdiril-

məsini əvvəlcədən planlaşdırmalıdır”  (5, s. 38).  

Müəllim dərsdə nə edəcəyini, hansı suallar qoyacağını, hansı intellektual 

və sosial bacarıq və vərdişləri inkişaf etdirəcəyini, şagirdlərin hansı təlim forma-

sına nail olacağını, dizaynda göstərməlidir. Müəllimlər təhsil dizaynında bu 

prinsipləri diqqət mərkəzində saxlamalıdırlar.  

- Təhsil prosesində şagirdin məşğuliyyət prinsipi baxımından. Bu prinsipi 

rəhbər tutmaqla təhsil prosesini elə formada qurmaq lazımdır ki, şagird mövzu-

nun daxilinə nüfuz edib onu öz məsələlərindən biri hesab etsin. Texnologiyalar-

dan istifadə müəllimlər üçün belə imkan yaradır. 

- Elmin istehsalında öyrənənin fəallığı prinsipinə riayət etmək baxımından. 

Bu prinsipə görə bütün informasiyalar müəllim tərəfindən şagirdə ötürülmə-

məlidir. Bəlkə şagird sinifdə öz dostları ilə əməkdaşlıq çərçivəsində və 

müəllimin istiqamətləndirməsi nəticəsində yeni elmi biliklər əldə etməlidir ki, bu 

prinsip də texnologiyaların tətbiqi ilə mümkündür.  

- Layihə tipli təhsil fəaliyyətlərinin icrası prinsipi baxımından. Təhsil 

prosesi informasiya və texnologiyalar əsasında qurulduqdan sonra müəllimlər 

siniflərdə qrup layihələri təqdim etməli və şagirdlər də öz növbəsində kiçik 

qruplar şəklində texnologiyaların imkanlarından istifadə etməklə təhsil verilir və 

qiymətləndirilir.  

- Təhsil ləvazimatları və ədəbiyyatlarının yayılması prinsipi baxımından. 

İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyalarına əsaslanan təhsil planında 

önəmli yeri şagirdlərin elektron və qeyri–elektron təhsil ləvazimatlarına və elmi 

ədəbiyyatlara yiyələnə bilməsidir.  

- Təhsil anlayışlarının təqdim edilməsində müqayisə prinsipinə riayət 

etmək baxımından. Müəllim, informasiya və telekommunikasiya texnologiyası 

əsasında hər hansı bir məsələni planlaşdırarkən onu müxtəlif cəhətlərdən diqqət 

mərkəzində saxlamağı bacarmalıdır.  

- Qeyri xətti (nonlinear, qeyi-xətti) struktur ilə məzmunun təşkilatlandırıl-

ması baxımından. Ənənəvi təhsil prosesində müəllim bir xətli təhsil prosesi ilə 

bütün şagirdləri bir mərhələdən növbəti mərhələyə keçirməyə çalışır. Amma 

informasiya texnologiyaları üzərində qurulan təhsil prosesində müəllim çalışır 

ki, şagirdlərin bacarıq səviyyəsinə uyğun olaraq növbəti addımlar ata bilsin. 

Başqa sözlə bütün şagirdlər müəyyən bir xətt üzrə hərəkət etmir, bəlkə də 

bacarıq və qabiliyyətləri əsasında təlim üçün öz yolunu seçmiş olurlar. 

- Multimedia xüsusiyyətlərinə əsaslanan təhsil fəaliyyətlərinin təqdimi, o 

cümlədən səs, təsvir, qrafika, film və s. baxımından müəllim informasiya texno-

logiyalarına əsaslanan təhsildə multimediyadan təhsil prosesini cəlbedici etmək-

də və onun məntiqi nəticəsi oların təhsilin keyfiyyətini artırmaqda istifadə etsin. 

Təhsil prosesində müasir informasiya texnologiyalarından istifadə edildiyi za-

man təlim dizaynından bu prinsipdən istifadə etmək olar. 

Kompüter bəzən çox funksiyalı müasir məktəb lövhəsi rolunu oynayır. O 

tədris prosesində əyaniliyin səviyyəsini yüksəltməyə imkan verir. Kompüterin 
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köməyi ilə idarəetmə prosesində həm müəllim, həm də şagirdlər mətnlərə əks 

əlaqə yolu ilə müdaxilə edə bilirlər. 

“Kompüter məktəblilərin fəaliyyətinə nəzarətin keyfiyyətini dəyişməyə 

imkan verir və eyni zamanda təlim prosesinin idarə edilməsinin elastikliyini 

təmin edir” (4, s. 142). Kompüterlə işləyərkən hər bir məktəbli cavabı tapmaq 

üçün istədiyi qədər fikirləşə bilər; sorğu zamanı biliklərin subyektiv 

dəyərləndirilməsi aradan qalxır, çünki kompüter düzgün yerinə yetirilmiş 

tapşırıqların sayını hesablayaraq qiymət verir; cavabın bir anlıq təhlili aparılır ki, 

bu da sorğu alınanın öz biliyinə əmin olmasına, düzgün verilməyəni redaktə 

etməsinə, yaxud da kömək üçün müəllimə müraciət etməsinə imkan verir. 

Hazırda kompüter texnologiyaları uşağın təlimin və inkişafı üçün keyfiyyətcə 

yeni məzmununa uyğun gələn biliklərin ötürülməsinin yeni üsuluhesab edilə 

bilər. Bu üsul uşağa maraqla öyrənməyə, informasiya mənbələrini tapmağa, 

intellektual fəaliyyət intizamını yaratmağa imkan verir.Səthi öyrənməyə meylli 

olanlar belə hesab edirlər ki, kompüterlər təlim yükünü artırır və eyni zamanda 

kompüter texnologiyaları zamana qənaət edir. Lakin müvəffəqiyyət qazanmaq 

oriyentasiyası olan şagirdlər isə razılaşırlar ki, kompüterlər vaxta qənaət etməyə 

və daha səmərəli işləməyə imkan verir, informasiyanın əlçatanlığı artır, lakin 

informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə təlim materialının həcminin arta 

biləcəyi şagirdləri narahat edir. 

Şagirdlərdə həyati bacarıqların inkişaf etdirilməsi və formalaşması həmişə 

ön plana çəkilmişdir. Şagird öyrəndiyini tətbiq etməyi bacarmalı, düşdüyü 

vəziyyətdən çıxış yolunu tapmağa hazır olmalı, çətinlikləri asanlıqla dəf 

etməlidir. Buna görə də müəllim şagirdlərin səviyyəsinə uyğun məntiqi 

tapşırıqlar tərtib etməli, onları sistemləşdirməli və sonra birlikdə səhvləri tapıb 

araşdırmalı və həlli yollarını axtarmalıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ЗАКИЯ АБДУЛЛАЕВА 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ В РАЗВИТИИ 

НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 В статье рассказывается о возможностях использования информационных 

технологий в современном глобализирующемся мире и современных проблемах его 

применения в учебном процессе. Подчеркивается, что значение использования ИКТ во 

время обучения в школах для старшеклассников является одним из приоритетных 

моментов учебного процесса. 

Ключевые слова: ИКТ, обучение, школа, воспитание, информация, современные 

методы обучения 
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SUMMARY 

ZAKIYA ABDULLAYEVA 

THE MAIN DIRECTIONS OF USING ICT IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS ' 

SCIENTIFIC OUTLOOK 

 The article describes the possibilities of using information technologies in the modern 

globalizing world and modern problems of its application in the educational process. It is 

emphasized that the importance of using ICT in schools for high school students is one of the 

priorities of the educational process. 

Key words: ICT, training, school, education, information, modern teaching methods 

 

 
(Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor F.Rüstəmov tərəfindən təqdim 
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STASİONAR MƏNBƏLƏRİN SUMQAYIT ŞƏHƏRİNİN ÇİRKLƏNMƏSİNƏ TƏSİRİ 

VƏ ONUN HƏLLİ YOLLARI 
 

Cəmiyyət və eləcə də bütün canlılar təbiətlə təmasda olduqları üçün bir-birilərinə 

qarşılıqlı təsir göstərirlər. Əsrlər boyu bu təsir təbiətin ekoloji tarazlığını pozmamış və insan 

həyatı üçün təhlükə yaratmamışdır. XX əsrdə elmi-texniki inqilab nəticəsində insanların təbiətə 

təsirinin sürəti və miqyası fövqəladə dərəcədə artmışdır. Şəhərlərin, fabriklərin, zavodların 

sayının sürətlə artması, təbiətlə cəmiyyət arasındakı qarşılıqlı münasibət kəskinləşməsinə səbəb 

olmuşdur. Buna görə də təqdim olunan məqalə öz aktuallığı ilə seçilir. Belə ki, məqalədə ətraf 

mühitə ən çox mənfi təsiri sənaye sahələrindən bəhs edilir. Respublikamızda stasionar mənbələr 

əsasən Abşeron yarımadasında və Sumqayıt şəhərində cəmlənmişdir. Sumqayıt şəhərində 

atmosferə atdığı zərərli tullantılar həcminin az, ancaq tərkibcə çox təhlükəli olan kimya sənayesi 

obyektləri üstünlük təşkil edir. Bu səbəbdən tədqiq olunan şəhərin stasionar mənbələrin atdığı 

tullantıları ətraf mühitə təsirini öyrənmək aktuallığı ilə seçilir. Təqdim olunan məqalədə bu 

problem ətraflı öyrənilmiş və həlli yolları araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: torpaq örtüyü, stasionar mənbələr, kimyəvi maddələr, flüor, alüminium, xlor 

 

Sumqayıt republikamızın şəhərlərinin içərisində ən fəlakətli ətraf mühitə 

malik şəhərdir. Hər il orta hesabla stasionar mənbələrdən 96,5 min ton zərərli 

maddələr respublikamızın atmosferinə buraxılır. Sumqayıtda fəaliyyət göstərən 

zavod və fabriklərin havanı çirkləndirilməsində rolu müxtəlif və böyükdür. 

Şəhərdə mövcud olan sənaye müəssisələrdən atmosferə atılan tullantıların illik 

ümumi miqdari 31,9 min ton təşkil edir (4).  

Sənaye müəssisələrində atmosferi çirkləndirici stasionar mənbələrin sayı 

2573 ədəddir, onlardan 2251 ədədi mütəşəkkil, 322 ədədi qeyri-mütəşəkkil 

mənbələrdir. Qaz-toz təmizləyici qurğularin sayı 331-dir ki, onlardan 150-i 

normal vəziyyətdə istismar edilmiş, digərləri isə istehsal sahələrinin fəaliyyət 

göstərmədiklərinə görə hazırda istismar olunmur. Ən son məlumatlara əsasən isə 

Azərbaycanın Sumqayıt şəhərində yerləşən stasionar çirkləndirmə mənbələrin-

dən il ərzində atmosferə 10 min tondan çox zərərli tullantılar atılır (2,  s. 3).  

Sumqayıtda mövcud olan stasionar mənbələrin ətraf mühitə təsiri 

müxtəlifdir. Onlardan ən çox atmosferi çirkləndirən zavod biri “Azəralüminium” 

ASC-dir. Alüminium zavodu şəhərin 2 km-də yerləşir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

şəhərdə fəaliyyət göstərən Alüminium zavodunun bütün fəaliyyəti dövründə 

ətraf mühitə zərərli təsirləri, şəhər atmosferinin ümumi çirklənməsində xüsusi 
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çəkisi həmişə yüksək olmuşdur. Belə ki, 80-90-ci illərdə şəhər müəssisələrinin 

hamısının fəaliyyətdə olduğu dövrdə müəssisənin şəhər atmosferinin çirklənmə-

sində payı 25-30% səviyyəsində olmuşdur. Əvvəllər Superfosfat zavodunda Alü-

minium-flüorid sexinin istismarda olduğu nəzərə alınmaqla, flüorlu birləşmələrlə 

şəhər ərazisi atmosferinin çirklənməsində Alüminium zavodunun payı 90-95%-

dən çox olmuşdur. Bunun digər səbəbi istehsal sahələrində qaz-toz tutucu qurğu 

olmadığına görə atmosferə buraxılan tüstünün tərkibində hidrogen flüoridli 

birləşmələrin miqdarı norma həddindən bir neçə dəfə yüksək qiymət almışdır.  

Tədqiq olunan şəhərdə digər atmosferi çirkləndirən zavod isə «Azkom-

pozit» Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətdir. Burada istehsal olunan iri diametrli 

şüşə lifli boruların istifadəyə yararsız hissələrinin ümumşəhər poliqonunda 

yandırılması da atmosferin çirklənməsinə səbəb olub. Bu zaman əmələ gələn 

tüstü qazları çox sürətlə şəhər ərazisinə yayılır və sakinlərdə narahatlığına və 

onların səhhətində müəyyən problemlər yaradır.  

Şəhərin atmosfer hövzəsini çirkləndirən digər mənbə isə «Azərikimya» 

Dövlət Şirkətinin müəssisələrində baş verən dayanmalardır. Son aylar ərzində 

«Etilen Polietilen» zavodunun «EP-300» istehsalatında tez-tez baş verən dayan-

malar nəticəsində atmosferə atılan çirkləndiricilərin miqdarı da artmışdır. «EP-

300» istehsalatında baş verən dayanmalar, həmçinin təmirə hazırlıq işləri nəticə-

sində məşəl qurğusundan atılan natamam yanma məhsulları (karbohidrogenlər) 

ilə atmosfer hövzəsinin çirkləndirmə hallarının sayının çoxalması müşahidə 

edilir.  

 Bundan başqa Sumqayıt şəhərinin ekologiyasının pozulmasında “Kimya-

sənaye”  İstehsal Birliyinin də rolu az deyildir. Sumqayıt yeganə şəhərdir ki, 3 

müəssisəsi xlor buraxır. Nazirlər Sovetinin 18 iyul 1991-ci il 567 N-li Qərarına 

əsasən Sumqayıtda heç bir kimyəvi müəssisə tikilməməli idi. Buna baxmayaraq, 

həmin vaxtdan bəri “Sintezkauçuk” birliyində “EP-300”, “Üzvisintez” birliyində 

“Polimer-120” və başqa müəssisələr tikilib, istifadəyə verilmişdir (şəkil 1)  

 
Şəkil 1. Üzvi sintez zavodunun sxemi 
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Bunlardan başqa şəhərin girəcəyində asfalt zavodu tikilib istifadəyə veril-

mişdir. Təəssüflər olsun ki, bu və ya digər müəssisələr müvafiq orqanların 

(sanepidemistansiya, təbiətin mühafizə komitəsi və s.) icazəsi olmadan inşa 

olunmuşlar. Həm də bu müəssisələrin tikildiyi zamanı layihələrdə böyük 

nöqsanlara yol verilmişdir. Havaya atılan zərərli maddələr külək vasitəsilə bütün 

şəhəri bürüyür. Bu baxımdan “inşaatçılar” və “Kimyatikinti” yaşayış qəsəbələri 

daha pis vəziyyətə məruz qalırlar. 

Ümumilikdə, şəhər üzrə istehsal olunan sənaye məhsulunun 60 %-dən 

çoxu kimya və neft-kimya sənayesi müəssisələrinin payına düşür. Ölkənin iri 

kimya və neft-kimya müəssisələrindən "Etilen-polietilen", "Səthi aktiv maddə-

lər", "Sintezkauçuk" və "Üzvi sintez" zavodları, "Sumqayıt Superfosfat" ASC və 

«Azərbaycan məişət malları» ASC və "Sumqayıt asqarlar" ASC Sumqayıt 

şəhərində yerləşir və fəaliyyət göstərir və onların atmosferə atdığı tullantılar 

aşağıdakı cədvəldə verilmişdir (Cədvəl 1). Cədvəldən göründüyü kimi Kimya 

sənayesi istehsalat birliyi civə buxarların ilə atmosferin çirkləndirir ki, buda 

şəhərdə məskunlaşan əhalidə ağciyər, sinir sistemi xəstəliklərinin artması ilə 

nəticələnir. Civə ilə yanaşı xlorun mövcud olan üç müəssisədə əsas 

tullantılarından biri olması bu prosesi daha aktivləşdirir.  

Cədvəl 1   

Sumqayıt müəssisələri tərəfindən atmosferə buraxılan əsas 

inqredientlər  
Müəssisələrin adları Atmosferə buraxılan inqredientlər 

Sumqayıt “Kimya sənayesi” istehsal 

birliyi 

Xlor, Sulfat turşusu, Karbon qazı Civə 

buxarları 

Sumqayıt etilen və propilen zavodu Xlor, Dixloretan, Karbon oksidlər 

Sumqayıt üzvi sintez zavodu Xlor, Karbohidrogenlər, Dixloretan 

Karbon oksidləri 

Sumqayıt superfosfat zavodu Forsfor birləşmələri,Karbon oksidlər 

Florid birləşmələr 

Sumqayıt çöküntülər zavodu Fenollar, Müxtəlif tərkibli yağlar 

Formaldehid 

Sumqayıt boru-prokat zavodu Azot oksidləri, Karbon oksidləri 

Müxtəlif ölçülü toz hissəcikləri  

Kükürd oksidlər 

 

Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın gənclik şəhəri sayılan Sumqayıtı 

dünyanın ən çirkli şəhərləri sırasında elan etmişlər. Dünyanın onlarla institutu-

nun mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanmış siyahıda Sumqayıt dünyanın ən çirkli 

şəhərləri arasında 9-cu yeri tutmuşdu. Bir maraqlı faktı da  qeyd  etmək  lazımdır  

ki, Nyu-York şəhərində yerləşən “Blacksmith institute” təşkilatı qlobal çirklən-

məyə dair “30 çirkli yer” adlı hesabatında Sumqayıt şəhərini 7 ölkənin «10 ən 

çirkli şəhəri» siyahısına salmışdır. Bu siyahıya əsasən, Sumqayıt dünyanın 10 ən 

çirkli şəhəri içərisində Ukrayna Çernobılından sonra ikinci yeri tutur. Müşahidə-

lər  zamanı  Sumqayıt şəhərində əsas çirkləndiricilərdən olan tozun orta sutkalıq 

qatılığı 1,3 dəfə, azot 4-oksid və hidrogen flüorid 2,2 dəfə, xlor isə 2,7 dəfə 

YVQH-nin keçməsi müşahidə olunmuşdur.  
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Sumqayıt şəhərində mövcud stasionar mənbələrinin yaratdığı ekoloji prob-

lemləri həll etmək üçün bir sıra tədbirlər planın həyata keçirilməsinin vacibliyi 

olduqca aktualdır. Bu problemi həll etmək repsublika səviyyəsində Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən bir sıra tədbirlər planı hazırlanmış və həyata 

keçirilmişdir (1). Onlardan bəziləri aşağıda qeyd edilmişdir: 

- Hər bir müəssisə hansı və nə qədər təbii ehtiyatlardan istifadə etməsi, eləcə 

də ətraf mühiti çirkləndirən tullantılar haqqında ekoloji pasportu olmalıdır. 

Müqayisə üçün onlarda həmçinin xarici ölkələrdəki analoji müəssisələrin də 

pasport olmalıdır. Belə pasportları olmayan müəssisələrin iş fəaliyyəti 

dayandırılmalıdır; 

- heç bir müəssisə, xüsusilə metallurgiya, kimya, neft kimyası, energetika və 

s. ekoloji zərərsizliyi tam sübut və təmin olunmamış istifadəyə verilməməli-

dir. Ümumiyyətlə, bərk, maye və qaz halında olan tullantıların zərərsizləşdi-

rilməsi üçün bütün istehsal sahələri müasir tələblərə cavab verən təmizləyici 

qurğularla tam təmin olunmalıdır. 

- Ətraf mühitdə baş verəcək nəticələri nəzərə almadan istehsal gücünü 

artırmaq məqsədilə təbii ehtiyatlardan intensiv istifadənin genişləndirilməsi-

nə yol verilməməlidir. 

- ekoloji böhran vəziyyətində olan zonalarda vəziyyəti normalaşdırmaq üçün 

həm təşkilat, həm də iqtisadi baxımdan zəruri olan şərait yaradılmalı, təbiəti 

mühafizə fəaliyyətinin  maliyyələşdirilməsinin etibarlı mənbəyi müəyyən 

olunmalıdır. 

- təbii ehtiyatlardan istifadənin və təbiəti mühafizə fəaliyyətinin tənzim 

olunmasını təmin edən, elmi cəhətdən əsaslandırılmış texniki-normativ 

sənədlərin vahid sistemi yaradılmalıdır ki, qısa müddətdə təxirəsalınmaz 

məsələləri həll etmək üçün lazımi mexanizm yaradılsım; 

- biz bazar münasibətlərinə, faktiki olaraq heç bir təbiəti mühafizəni tənzim 

edən sistem olmadan keçirik. Buna görə də tezliklə ekoloji ödəmələr 

sisteminin, qanunvericilik aktların və digər ekoloji normativ aktlarının 

hazırlanması respublikanın təbiəti mühafizə xidmətinin təxirəsalınmaz 

vəzifələrindən biri hesab edilməlidir. 

Sumqayıt şəhərində xüsusilə kimya sənayesi sahələri inkişaf etdiyi üçün 

bu sahənin yaratdığı ekoloji problemlərin azaldılmasına diqqət ayrılaraq bir sıra 

xarici şirkət ilə müqavilə bağlanmış və texniki təchizatları bərpa edilmiş və 

yeniləri alınmışdır. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq ölkədə ən çirkli şəhər 

olaraq Sumqayıt hələ də qalmaqdadır. Çünki stasionar mənbələrdən axıdılan 

çirkab suları və tullantıları ətraf mühitə tökülərək orada da qalır (Şəkil 2). Bu 

tullantıların təmizlənməməsi və uzun müddət orda qalması atmosfer sirkulyasi-

yası nəticəsində turş yağışların yağmasına, insanların sağlamlığına və s. öz 

mənfi təsirini göstərir. Mühafizə tədbirlərini artırmaq məqsədilə Sumqayıtda 

Xarici İqtisadi Zonanın (XİZ) yaradılması aktualdır. XİZ Azad İqtisadi Zonadan 

fərqi ondan ibarətdir ki, AİZ-ə xas olan fəaliyyət istiqamətləri (istehsal, ticarət, 

elmi-texniki xidmət, ixrac, bank-kredit) burada eyni zamanda təşkil olunmaqla 

ərazinin bütün imkanlarından qarşılıqlı formada səmərəli istifadə etməyə və 

bütövlükdə iqtisadiyyatı dirçəltməyə imkan verir. Sumqayıt şəhərində də XİZ 

yaratmağın əsas məqsədi bundan ibarətdir. Həmçinin yaradılan zona ekoloji 
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problemlərin həlli də öz rolunu ounayacaq  (5,  s. 6).  

 
Şəkil 2. Sumqayıt şəhərində mövcud olan stasionar mənbələrinin ətraf 

mühiti çirkləndirməsi. 
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РЕЗЮМЕ 

ГЮЛНАР ГАДЖИЕВА, ЗУЛЕЙХА АЙЮБОВА, ГЮЛЬХАР РЗАЕВА 

ВЛИЯНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГОРОДА 

СУМГАЙЫТ И ПУТИ ЕГО РЕШЕНИЯ 

Общество и так же все живые существа взаимодействуют с природой, поэтому они 

тоже взаимодействуют друг с другом. На протяжении веков этот эффект не нарушал 

экологическое равновесие природы и не представлял угрозы для жизни человека. В 

результате научно-технической революции в двадцатом веке скорость и масштабы 

воздействия человека на природу чрезвычайно возросли. Быстрый рост числа городов, 

фабриков и заводов привел к ухудшению отношений между природой и обществом. 

Именно поэтому представленная статья актуальна. Таким образом, в статье 

рассматриваются наиболее негативные воздействия на отрасль. В нашей стране 

стационарные источники сосредоточены в основном на Апшеронском полуострове и в 

Сумгаите. В Сумгаите в атмосфере преобладает химическая промышленность, которая 

имеет небольшое, но очень опасное количество выбросов. По этой причине изучение 

воздействия на окружающую среду города от стационарных источников выбросов имеет 

важно значение. В представленной статье эта проблема была тщательно изучена и 

исследована. 

Ключевые слова: почвенный покров, стационарные источники, химикаты, фтор, 

алюминий, хлор 

 

SUMMARY 

GULNARHAJIYEVA, ZULEYKHA AYYUBOVA , GULKHAR RZAYEVA 

THE INFLUENCE OF STATIONARY SOURCES IN THE POLLUTION OF SUMGAIT 

CITY AND WAYS OF THEIR SOLUTION 

Society and all living beings also interact with nature, so they also interact with each 

other. For centuries, this effect did not violate the ecological balance of nature and did not pose a 

threat to human life. As a result of the scientific and technological revolution in the twentieth 

century, the speed and scale of human impact on nature has increased tremendously. The rapid 

increase in the number of cities, factories and factories has led to a deterioration in the 

relationship between nature and society. That is why the submitted article is relevant. Thus, the 

article discusses the most negative impacts on the industry. In our country, stationary sources are 

concentrated mainly on the Absheron Peninsula and in Sumgait. In Sumgayit, the atmosphere is 

dominated by the chemical industry, which has a small but very dangerous amount of emissions. 

For this reason, studying the environmental impact of a city from stationary sources of emissions 

is important. In the presented article, this problem was thoroughly studied and investigated. 

Key words: soil cover, stationary sources, chemicals, fluorine, aluminum, chlorine 

 

 

 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmişdir) 
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ŞƏKİ-ZAQATALA İQTİSADİ-COĞRAFİ RAYONUNDA ƏHALİNİN 

MƏSKUNLAŞMASI İLƏ İNFRASTRUKTUR SAHƏLƏRİNİN YERLƏŞMƏSİ 

ARASINDA ƏLAQƏ 

 

Məqalə Şəki-Zaqatala iqtisadi coğrafi rayonunda əhalinin hündürlük qurşaqları üzrə 

yerləşməsi ilə infrastruktur sahələrin yerləşdirilməsi arasındakı əlaqədən bəhs edir. Tədqiqat 

apardığımız müddətdə əhalinin məskunlaşdırılması və ərazidən istifadədə yaranan fərqlərə 

xüsusi diqqət yetirilmişdir. Belə ki, yüksək dağlıq yerlərdə infrastruktur sahələrinin xüsusi 

çəkisində azlıq müşahidə edilməkdədir. Dağətəyi və düzən sahələrdə isə həm əhalinin 

məskunlaşması, həm torpaqların mənimsənilməsi, həm də infrastrukturun xüsusi çəkisi nisbətən 

çoxdur. Bu da iqtisadi-coğrafi rayonun sosial-iqtisadi inkişafına birbaşa təsir edir. Ümumiyyətlə 

deyə bilərik ki, infrastruktur sahələrinin yerləşməsi ilə  əhalinin ərazi üzrə məskunlaşması 

arasında çox sıx əlaqə vardır. Həmçinin əhalinin yerləşməsində başlıca amillər təbii şəraitə 

əhalinin komfortluğuna (rahatlığına) təsir göstərən əsas elementlər, yəni relyefin müxtəlifliyi və 

iqlim göstəriciləridir. Bu göstəricilərə yay və qış temperaturları, rütubətlik, yağıntıların rejimi, 

isti dövrün davam etməsi, şaxtalı və küləkli günlərin miqdarı, günəş radiasiyası və s. aiddir. 

Bütün deyilənləri nəzərə alaraq ərazidə infrastruktur sahələrinin səmərəli yerləşdirilməsini təşkil 

edə bilərik.       

Açar sözlər: infrastruktur, meyillik, əhali, relyef, areal 

 

İnfrastruktur sahələrinin formalaşmasında təbii amillərin rolu barədə ilk 

məlumatlar 1930-cu illərində iqtisadi coğraflar tərəfindən irəli sürülmüşdür. 

T.G.Həsənov isə hesab edir ki, təbii və sosial-iqtisadi obyektlərin qarşılıqlı 

şəkildə əlaqələndirilməsi problemləri əsas etibarilə dağlıq ərazilərdə olan inzi-

bati rayonlarda xüsusi əhəmiyyət kəsb edir (9, s. 22). İnfrastrukturun sahələrinin 

formalaşması və yerləşdirilməsi prinsipləri təsərrüfatın hər hansı sahəsində 

olduğu kimi məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsinin öyrənilməsi və ərazi təşkili 

prinsiplərini də əks etdirir. Belə ki, infrastrukturun yerləşdirilməsi bu sistemin 

elementlərinin ölkə ərazisi üzrə paylaşdırılmasına, təşkili isə nəinki onların 

yerləşdirilməsi, həmçinin onların bir-birilə əlaqələrini göstərir (1, s. 24). Bu 

zaman regionun inkişaf potensialını müəyyən etmək üçün təbii amillər nəzərə 

alınmaqla təhlillər aparılır, onun üstün cəhətləri müəyyən edilir. Tədqiq edilən 

Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonu Azərbaycan Respublikasının şimal-qərb 

hissəsində Böyük Qafqaz dağlarının cənub yamacında yerləşir. İqtisadi-coğrafi 

rayonun ərazisinə Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz və Qəbələ inzibati 

rayonları daxildir. Onun ərazisi 8,84 min km2, əhalisinin sayı 616,8 min nəfər 

(2017-ci il) olmaqla, ölkə ərazisinin 10,2%-ni, əhalisinin isə 6,2%-ni burada 

cəmlənmişdir. Əhalinin sıxlığı hər km2-də 70 nəfərdir ki, bu da orta respublika 

göstəricisindən (114 nəfər) aşağıdır. İqtisadi-coğrafi rayonda məskunlaşma 

sistemi 6 inzibati rayon, 6 şəhər, 8 qəsəbə və 336 kənd yaşayış məntəqəsi ilə 
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təmsil olunur (3). Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonu 185 km məsafədə Rusi-

ya Federasiyasının Dağıstan Respublikası, 150 km məsafədə isə Gürcüstan Res-

publikası ilə həmsərdəddir. Bu da regionun geosiyasi vəziyyətinin formalaşma-

sında müstəsna rol oynayır. Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunun ərazisi 

özünəməxsus relyefi və təbii şəraitinin xüsusiyyətləri ilə fərqlənir.  

İnfrastruktur sahələrinin formalaşmasında əsas təbii amillərdən biri relyef-

dir. Relyef yaşayış məntəqələrinin formalaşmasına birbaşa təsir edir ki, bu da 

onlarda infrastrukturun ərazi təşkilinə birbaşa təsir edir. Dağlıq rayonlar özləri-

nin kəskin parçalanmış relyefi, əkin sahələrinin kiçik konturluğu, onların çətin 

mexanikləşdirilməsi, məskənlərin kiçikliyi və məsafəcə bir-birindən uzaqlığı, 

sosial məişət və nəqliyyat infrastrukturu ilə çox zəif təmin olunması ilə səciyyə-

lənir. Bütün bunlar dağlıq rayonların geniş planda öyrənilməsinə diqqəti təxirə-

salmaz dərəcədə vacib edir (11, s. 87). Çünki əks halda dağlıq ərazilərin infra-

struktur sahələrinin inkişaf səviyyəsi digər regionlardan fərqli olaraq daha da 

geri qala bilər. Müasir Qafqaz dağları çökmə, intruziv və effuziv süxurlardan 

təşkil olunmuşdur. Böyük Qafqazda şiddətli qalxmalar miosenin axırında–plio-

senin əvvəlində, pliosenin axırında–dördüncü dövrün əvvəlində və orta dördüncü 

dövrdə baş vermişdir. Qafqazda baş verən ən şiddətli tektonik qalxmalar 

miosenin axırında–pliosenin əvvəlində onun qərb və mərkəz hissəsində, pliose-

nin axırında–dördüncü dövrün əvvəlində isə onun şərq və mərkəz hissəsində baş 

vermişdir. Bu ərazilərin geoloji quruluşu sənaye üçün perspektivli olan kolçe-

dan-polimetal yataqlarının mənimsənilməsi baxımından o qədər də əlverişli 

deyildir. Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonu geoloji-geomorfoloji xüsusiyyət-

lərinə görə iki – dağlıq və düzənlik zonaya ayrılır. Dağlıq zonaya Baş Qafqaz 

silsiləsinin Mazımçayla-Göyçay arasında qalan şimal hissə aiddir. Burada kəskin 

parçalanmış relyef formaları daha üstün mövqe tutur. Orta və aşağı dağlıq qur-

şaqlar əsasən meşə sahələrli ilə örtülü olub, lakin bu ərazilərdə meşələrin qırıl-

ması nəticəsində aşınma, yuyulma, sürüşmə, ucqun və sel hadisələri intensiv 

xarakter almışdır. Cənub hissəni əhatə edən Qanıx-Əyriçay dərəsi cavan çökün-

tülərdən, dördüncü dövrün çay gətirmələrindən təşkil olunub, düzənlik hissələri 

allüvial və allüvial-prollüvial mənşəlidir. Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonu 

şimaldan əhatə edən Baş Qafqaz silsiləsi 3000 m-dən artıq yüksəkliklərə malik-

dir. İqtisadi-coğrafi rayonun dar dərələrlə parçalanmış cənub yamacları Qanıx-

Əyriçay dərəsinə düşərək cənub-qərb hissədə dağətəyi hissələrə keçir. Qanıx-

Əyriçay dağətəyi maili düzənliyi şimal-qərbdən cənub-şərqə 120 km məsafədə 

uzanır (4). Ərazi şimal-şərqdən cənub-qərbə olan ümumi meyllikdən başqa, 

düzənliyin qərb hissəsi cənub-şərqə, şərq hissəsi isə şimal-qərbə doğru meyil-

lidir.  

Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonu ərazisində əhalinin yerləşdirilməsin-

də şaquli zona üzrə böyük fərqlər vardır. Belə bir qeyri bərabərlik şaquli qurşaq-

lar üzrə təbii-coğrafi şəraitin – iqlimin, torpaq və bitki örtüyünün müxtəlifliyin-

dən, relyefin parçalanma dərəcəsindən və s.-dən asılı olmaqla bərabər, həm də h-

əmin qurşaqların müxtəlif dərəcədə sosial-iqtisadi inkişaf xüsusiyyətləri ilə də 

əlaqədardır (12, s. 48). Bu amil özünü infrastruktur sahələrinin yerləşdirilməsin-

də də göstərmişdir. Belə ki, apardığımız müşahidələr göstərir ki, əhalinin 

məskunlaşdırılması və ərazidən istifadə də yaranan fərqlər yüksək dağlıq yerlər-
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də özünü daha qabarıq şəkildə göstərir və burada infrastruktur sahələrinin xüsusi 

çəkisi azalır. Dağətəyi və düzən sahələrdə isə həm əhalinin məskunlaşması, həm 

torpaqların mənimsənilməsi, həm də infrastrukturun xüsusi çəkisi artır. Bu da 

iqtisadi-coğrafi rayonun sosial-iqtisadi inkişafına birbaşa təsir edir.  

 Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonu əsasən dağ-çöl, dağ-meşə, subalp 

və alp çəmənlikləri, nival sahə kimi yüksəklik qurşaqları ilə təmsil olunmuş, 

ərazisinin 54%-i 5o, 18%-i 5-10o, 22,4%-i 10-15o, 5,6%-i isə 15o və ondan 

yüksək meylli sahələrdə yerləşir (5). Ərazinin ən yüksək zirvəsi Balakənlə 

Zaqatala inzibati rayonları arasında olan Quton (3648 m) dağıdır. Orta və aşağı 

dağlıq qurşaqlar əsasən meşələrlə örtülüdür. İqtisadi-coğrafi rayonunun dağlıq 

və düzənlik qurşaqlarında tektonik sınmalar və çatlar boyu ərazilər su mənbələri 

ilə zəngin olduqları üçün burada yaşayış məntəqələri (əsasən, kəndlər) zəncirvarı 

şəkildə salınmışdır. Bəzi hallarda bu kənd aqlomerasiyalarının yaranmasına 

səbəb olmuşdur. Ərazidə məskunlaşma areallarının daha sıx olduğu, son illər 

yaşayış məntəqələrinin geniş vüsət aldığı, yeni ixtisaslaşdırılmış təsərrüfat 

sahələrinin inkişaf etdirildiyi, eləcə də infrastrukturun genişləndirilməsi üçün 

münbit şəraitin olduğu yer Baş Qafqaz silsiləsinin cənub ətəkləri ilə Acınohur 

öndağlığı arasıda yerləşən Qanıx-Əyriçay vadisidir. Bu ərazi respublika 

miqyasında fındıq, qoz, şabalıd, qızılgül istehsal edən mühüm ixtisaslaşdırılmış 

sahələrdən biridir.        

 İnfrastruktur sahələrinin inkişafı bilavasitə əhali məskunlaşmasının xa-

rakteri ilə əlaqədardır. Bu ilk növbədə yaşayış məntəqəsinin tipindən, böyüklüy-

ündən, mövcud ixtisaslaşdırılmış təsərrüfat sahələrindən, yol-nəqliyyat infra-

strukturundan, təbii şərait və ehtiyatlarla yanaşı regionun iqtisadi bazasından və 

s. amillərdən asılıdır. Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda istər şəhər, istərsə 

də kənd yaşayış məntəqələri əsas etibarilə 200-500 m yüksəkliklər arasında 

yerləşir. Bu yüksəklik qurşağının sərhədləri daxilində əhali daha sıx məskun-

laşdığı üçün infrastruktur sahələri də burada nisbətən yaxşı inkişaf etdirilmişdir. 

 Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunun təbii ehtiyatlarına polimetal 

filizləri, mis, kükürd kolçedanı, qurğuşun, sink və müxtəlif tikinti materialları 

(əsasən çay daşları) aiddir. Ərazinin dağlıq şəraitə malik olmasına baxmayaraq, 

əhalinin məskunlaşmasında, şəhər, qəsəbə və kənd yaşayış məntəqələrinin 

formalaşmasında təbii ehtiyatlar və yol-nəqliyyat infrastrukturu əsas iqtisadi 

amillərdən biri kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bununla yanaşı, iqtisadi-coğrafi 

rayonun ərazisinin 1500 m-dən hündürdə yerləşən sahələrin relyefində dik 

yamaclar, sıldırım qayalar, sürüşmələr və sellərin üstünlük təşkil etməsi burada 

nəqliyyatın ərazi təşkilini bir qədər çətinləşdirir.  

N.H.Əyuubov və Z.N.Eminovun tədqiqat işlərinə baxsaq görərik ki, 

Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda 200 m-ə qədər olan yüksəkliklər 

ümumi ərazinin 11,36%-ni təşkil edir (34). Burada 1 şəhər, 22 kənd yaşayış 

məntəqəsi qeydə alınmışdır. 200-500 m arasında olan yüksəkliklər ərazisinə 

(47,3%) və əhalisinin (62%) sayına görə daha üstündür. İqtisadi-coğrafi rayonda 

həm şəhər (56,8%), həm də kənd (54,05%) yaşayış məntəqələrinin və onlarda 

əhalinin sayı məhz bu yüksəklik qurşağında cəmlənmişdir. 500-1000 m arası 

yüksəkliklərdə 7 şəhər yaşayış məntəqəsi qeydə alınmışdır ki, orada da şəhər 

əhalinin 41,9%-i cəmlənmişdir. Kənd əhalisi isə şəhər əhalisinin sayından çox 
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olsa da, iqtisadi-coğrafi rayonda ümumi kənd əhalisinin yalnız 23,78%-i bu 

yüksəklik qurşağının payına düşür. Göstəricinin aşağı olması kəndlərdə iş 

yerlərinin yetərincə olmaması, sosial infrastrukturun (əsasən, səhiyyə və təhsilin) 

zəif inkişaf etdirilməsidir.  

Ərazidə əmək tutumlu təsərrüfat sahələri zəif inkişaf edib. Regionun əsas 

nəqliyyat-kommunikasiya xətləri buradan keçir. 1000-1500 m arası yüksəklik 

qurşağının payına ümumi ərazinin 6,43%-i, əhalinin 3,4%-i düşür (7). Burada 15 

kənd yaşayış məntəqəsi qeydə alınmışdır ki, onlarda da 19125 nəfər əhali 

yaşayır. 1500-2000 m arası yüksəkliklərə ən az əhali məskunlaşması qeydə 

alınmışdır. Burada 1 kənd yaşayış məntəqəsi (Sarıbaş kəndi) vardır ki, onda da 

132 nəfər əhali yaşayır. Kəndə gedən yol-nəqliyyat infrastrukturu yararsız 

vəziyyətdə, sosial infrastruktur obyektləri isə demək olar ki, yox səviyyəsin-

dədir. 2000 m-dən yüksək olan sahələrdə isə yaşayış məntəqəsi qeydə 

alınmamışdır (cədvəl 1).  

Cədvəl 1 

Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda yüksəklik qurşaqları üzrə yaşayış 

məntəqələri və əhalinin yerləşməsi 

 

Yüksəklik 

qurşaqları, 
m-lə 

Ərazisi 
Yaşayış 

məntəqələrinin sayı 
Şəhər əhalisi Kənd əhalisi Bütün əhali  

km2 % şəhər kənd cəmi nəfər % nəfər % nəfər % 

0-200 1018 11,36 1 22 23 2058 1,3 30437 7,45 32495 5,7 

200-500 4237 47,3 6 224 230 89681 56,8 261350 64,05 351031 62,0 

500-1000 1397 15,6 7 74 81 66183 41,9 97017 23,78 163200 28,8 

1000-1500 577 6,4 - 15 15 - - 19125 4,69 19125 3,4 

1500-2000 622 6,94 - 1 1 - - 132 0,03 132 0,1 

2000-dən 

yux. 
1109 12,4 - - - - - - - - - 

Cəmi: 8960 100 14 336 350 157922 100 408061 100 565983 100 

 

Qeyd: cədvəl 2009-cu il siyahıyaalma materiallarına əsasən tərtib edilmişdir. 

 

Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda şəhər yaşayış məntəqələrinin 

yaradılmasının çox qədim tarixi olsa da, müasir şəhər məskunlaşma sisteminin 

və şəhər həyat tərzinin formalaşması əsasən sovet hakimiyyəti illərində mümkün 

olmuşdur. İqtisadi-coğrafi rayonda şəhər məskunlaşma sistemində əsasən 400-

1000 m arası yüksəklikləri – Qəbələ 800 m, Oğuz 700 m, Şəki 632 m, Zaqatala 

543 m, Qax 518 m, Balakən 400 m əhatə edir.  
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Şəkil 1. Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda əhalinin hündürlük qurşaqları 

üzrə məskunlaşması. 

 

Azərbaycan Respublikasının digər iqtisadi-coğrafi rayonları ilə müqayisə-

də Şəki-Zaqatala zəif urbanizasiya səviyyəsinə malik olan regionlarımızdandır. 

İqtisadi-coğrafi rayonda respublikada üzrə şəhər əhalisinin cəmi 3,3%-i yaşayır 

(10). Bu da respublika səviyyəsindən demək olar ki, 2 dəfə aşağı göstəricidir.    

Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda kənd məskunlaşma sistemi 

əsasən təbii-coğrafi mühitlə əlaqədə formalaşır. Onları coğrafi əraziyə görə üç 

qrupa bölmək olar: 

- düzən və düzəngah ərazilərdə yerləşən kəndlər (72,4%); 

- dağətəyi ərazilərdə məskunlaşan kəndlər (21,8%); 

- dağ kəndləri və dağlıq ərazilərə meyl edən kəndlər (16%) (13, s. 95-97). 

Hər hansı bir regionun intensiv demoqrafik inkişafı müvafiq sosial-iqtisadi 

inkişafda müşayiət olunduqda, bu, əhalinin yerləşməsində də böyük 

dəyişikliklərə səbəb olur, sıxlığı yüksək olan böyük məskunlaşma areallarının 

formalaşmasına gətirib çıxarır (8, s. 99). Doğum və təbii artım göstəricilərində 

kənd əhalisinin payının azalması kəndlərin demoqrafik inkişafında problemlərin 

yaranmasını əks etdirir (6, s.73). Bu problem özünü infrastruktur sahələrinin 

formalaşmasında da göstərir. Belə ki, əhalinin daha az məskunlaşdığı ərazilərdə 

infrastruktur sahələri zəif inkişaf etdirilir, əhalinin minimal tələbatı belə 

ödənilmir. Buraya mənzil təminatı ilə yanaşı, kommunal və məişət xidmətləri, 

rabitə, səhiyyə, təhsil, eləcə də nəqliyyatı sistemini aid etmək olar.   

Ümumiyyətlə, Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda xidmət sahələri-

nin ayrı-ayrı inzibati rayonlarında müxtəlif sahələr üzrə məşğul olan əhalinin 

sayında da müəyyən fərqlər vardır. Belə ki, xidmət sahələrində məşğul olan 

əhalinin sayına görə Şəki inzibati rayonu irəlidədir. Əhalisinin mütləq sayının 

çox olması xidmət sahələrində məşğul olanların da sayının çox olmasına imkan 
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verir və onların payı 29,6%-dir. Burada əhalinin xidmət sahələri arasında məşğul 

olanların əsas hissəsi təhsil (10,8%), ticarət (9,4%), səhiyyə (4,1%) və dövlət 

idarəetmə sahələrinin (2,3%) payına düşür (2, s. 216). Məşğulluq xidmətinin hər 

bir inzibati rayon üzrə təhlilini aparsaq görərik ki, Qaxda 27,7%, Oğuzda 27,1%, 

Qəbələdə 20,7%, Zaqatalada 20,3%, Balakəndə 18,5% əhali xidmət sahəsində 

çalışır.  
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PЕЗЮМЕ 

ХАДИЖА БАДАЛОВА 

ВЗАИМОСВЯЗЬ  МЕЖДУ РАСПОЛОЖЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ С 

ИНФРОСТРУКТУРНЫМИ ЗОНАМИ  В ШЕКИ-ЗАГАТАЛЬСКОМ ЭКОНОМИКО-

ГЕОГРАФИЧЕСКОМ РАЙОНЕ 

В статье описана взаимосвязь между расположением инфраструктурных зон в 

населении и географическим положением Шеки-Загатальского экономико-

географического региона. В ходе исследования особое внимание было уделено различиям 

в населении и землепользовании. Таким образом, в высокогорных районах существует 

меньший удельный вес инфраструктуры. В предгорных и равнинных районах, однако, 

существует значительная доля населения, приобретения земли и инфраструктуры. Это 

также напрямую влияет на социально-экономическое развитие региона. В целом, можно 

сказать, что между расположением инфраструктуры и населением очень тесная связь. 

Кроме того, основными факторами, влияющими на комфорт населения, являются 

основные элементы, влияющие на комфорт и удобство населения, то есть разнообразие 

рельефа и климата. Эти показатели включают летние и зимние температуры, влажность, 

режим осадков, принадлежит продолжительность жаркого периода, количество морозных 
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и ветреных дней, солнечную радиацию и т.д.. Принимая во внимание все это, мы можем 

организовать эффективное развертывание инфраструктурных участков в этом районе. 

Ключевые слова; инфраструктура, склонность, население, рельеф, территория 

 

SUMMARY 

KHADIJA BADALOVA 

THE LINK BETWEEN THE SETTLEMENT OF POPULATION AND 

INFRASTRUCTURAL AREAS IN SHEKI-ZAQATALA GEOGRAPHICAL REGION 

The article discusses the link between the settlement of population in altitude zones and 

infrastructural zones in Sheki-Zaqatala region. During the survey, specific forms has been on the 

settlement of population and the difference in the usage of the area. The weight of the 

infrastructural areas  has been proven to be less in high mountainous areas. In lower parts of the 

mountains settlement of population, usage of the sail and infrastructure are relatively high. This 

in turn leads to the development of the area. In general, it is proven that there is a strong link 

between thr settlement of infrastructural zones and population. Main factors in the settlement of 

people are the comfort, variety of relief and climatic indicators. Temperatures in summer and 

winter seasons, precipitation patterns, continuance of hot period, freezing and windy periods, 

solar radiation are the main relevant indicators. Considering all the factors, we can successfuly 

realize the settlement of infrastructural zones.  

Key words: infrastructure, slope, population, relief, areal 

 

 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmişdir) 
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MÜASİR İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİNİN KÜR-ARAZ OVALIĞI PAMBIQÇILIQ 

RAYONLARININ İSTİLİK   EHTİYATLARINA TƏSİRİNİN 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 

Məqalədə son onilliklər ərzində (1991-2014) iqlimin  istiləşməsi ilə əlaqədar olaraq Kür-

Araz ovalığında bəzi aqroiqlim göstəricilərinin kəmiyyətində baş verən dəyişikliklər tədqiq 

edilir. Bunun üçün qeyd olunan dövrdə 22 meteoroloji məntəqə məlumatları üzrə histoqram 

metodu ilə 10°C-dən yuxarı fəal temperatur cəmləri, vegetasiya və yaxud isti dövrün 

davamiyyəti, ən yeni məlumatlardan istifadə etməklə havanın orta sutkalıq temperaturunun 

10°C-dən keçid tarixləri hesablanmış və bütün nəticələr 1880-1960-cı illərin məlumatları və 

dövrünün norma qiymətləri ilə (1961-1990)  müqayisə edilmişdir. 

          Açar sözlər: Histoqram, tendensiya, istilik ehtiyatları, ekvivalent, vegetasiya, aqroiqlim 

 

Dünyanın  iqlim sistemində baş verən dəyişiklik və onun respublikamız-

da özünü regional iqlim dəyişmələri kimi biruzə verdiyi bir şəraitdə aqroiqlim 

ehtiyatlarının hansı dəyişikliyə məruz qalması kənd tədsərrüfat istehsalının tə-

ləblərini ödəmək nöqteyi-nəzərindən çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbay-

can Respublikası ərazisində müşahidə edilən istiləşmə prosesləri iqlim və 

aqroiqlim ehtiyatlarını dəyişikliyə uğradır və bununla əlaqədar aqroiqlim ehti-

yatlarının yenidən hesablanması və qiymətləndirilməsi və yeni aqroiqlim rayon-

laşması aparmaq üçün meyarların təyin edilməsi günün vacib problemlərindən 

biridir. 

Bəzi müəlliflərin tədqiqatları göstərir ki, qlobal istiləşmə nəticəsində Rusi-

ya ərazisinin fiziki-coğrafi zonallığı dəyişkənliyə məruz qalır, qütb-tundra və 

tayqa zonalarının sahələri azalır (8, s. 10). Digər tərəfdən ümumi qəbul edilmiş 

əkinçiliyin şimal sərhəddi göstəricisi olan 1000°C izoterminin  XXI əsrin 

ortalarında Qara və Ağ dəniz sahillərinə yaxınlaşacağı gözlənilir. 

1980-ci illərdən dünyanın hər yerində daha aydın müşahidə edilən  istiləş-

mənin yeni dalğası respublikamızdan da yan keçməmişdir. Respublikamızda 

əsas əkinçilik bazası olan Kür-Araz ovalığı da bu istiləşmənin təsirinə məruz qa-

lan ərazilərdəndir. Problemi araşdırmaq üçün ovalıqda yerləşən 22 meteoroloji 

məntəqənin çoxillik məlumatlarından istifadə edilmişdir. Əvvəlcə orta aylıq 

temperaturlara əsasən (1991-2014) 5, 10, 15°C-dən yuxarı fəal və effektiv teme-

ratur cəmləri, havanın orta temperaturunun yazda bu hədlərdən yuxarı, payızda 

isə aşağı keçid tarixləri müəyyənləşdirilmiş, 10°C-dən keçid tarixləri arasındakı 

davamiyyət (vegetasiya dövrünün uzunluğu) hesablanmışdır. 
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10°C-dən yuxarı fəal temperatur cəmləri 
Havanın orta sutkalıq temperaturunun yaz fəslində 10°C-dən yuxarı, payızda isə 

bu həddən aşağı keçid tarixləri yazda isti dövrün başlanma vaxtını , payızda isə 

qurtarmasını göstərir və kənd təsərrüfat işlərinin aparılması üçün vacib 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu tarixlər arasındakı dövrün davamiyyəti və fəal 

temperatur cəmləri isə istilik ehtiyatlarını daha dolğun qiymətləndirməyə imkan 

verir. Belə ki, əksər hallarda ərazinin istilik potensialının qiymətləndirilməsi və 

aqroiqlim rayonlaşması fəal temperatur cəmlərindən əsas göstərici kimi istifadə 

edilməklə aparılmışdır. (1, 2, 3) 

Qeyd etmək lazımdır ki,ovalığın bəzi məntəqələrində (cəbhə bölgəsinə 

yaxın) müasir məlumatların olmaması tədqiqatlara çətinlik törədir. Ona görə biz 

əvvəlki dövrlərin məlumatları ilə müasir dövr məlumatları arasında əlaqə 

yaratmağa çalışmışıq. 10°C-dən yuxarı fəal temperatur cəmlərinin əvvəlki 

dövrlər ilə çox sıx korrelyasiya əlaqələri vardır (r=0,98), (şəkil1). 

Ə.C.Əyyubov tədqiqatlarının böyük bir hissəsini ehtiyat qalıq istiliyinin 

tədqiqinə yönəltmişdir. Bu, bir ildə eyni ərazidən II-III məhsul əldə etmək 

nöqteyi-nəzərindən çox böyük əhəmiyyətə malikdir (1, 2). Ona görə Kür-Araz 

ovalığında son illərdə istiləşmə nəticəsində yaranan əlavə fəal temperaturların 

kəmiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi çox vacibdir. Bu baxımdan biz ən 

son meteoroloji məlumatlara əsasən əksəriyyət məntəqələrin 10°C-dən yuxarı 

fəal temperatur cəmlərini hesablamışıq (Cədvəl 1). 
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Cədvəl 1 

Müxtəlif zaman intervalında 10°C-dən yuxarı fəal temperatur cəmləri 

Məntəqələr                                Dövrlər Fərq 

1881-1960 1991-2014 

Mingəçevir 4688 5099 411 

Göyçay 4529 4864 335 

Ağsu 4472 4740 268 

Yevlax 4647 4960 313 

Kürdəmir 4647 4946 299 

Zərdab 4553 4832 279 

Sabirabad 4534 4840 306 

Cəfərxan 4469 4819 350 

Salyan 4583 4879 296 

Biləsuvar 4424 4547 123 

Bərdə 4484 4738 254 

Tərtər 4356 4630 274 

Ağcəbədi 4424 4720 296 

Ağdam 4116 4390 274 

Beyləqan 4438 4740 302 

Füzuli 3999 4250 251 

Cəbrayıl 3972 4220 248 

Zəngilan 4246 4530 284 

Gəncə 4167 4500 333 

Şəmkir 4092 4350 258 

Qazax 3860 4090 230 

Ağstafa 3918 4293 375 

 

1991-2014-cü illər ərzində havanın orta temperaturun 10°C-dən yuxarı 

cəmlərinin norma qiymətlərini əvvəlki illərin norma qiymətləri (1881-1960) ilə 

müqayisə etmişik. Mərkəzi Aran aqroiqlim yarımvilayəti üçün bu kəmiyyət orta 

hesabla 270-320°, Mil-Qarabağ aqroiqlim yarımvilayəti üçün isə 250-300 °artım 

təşkil edir. Bəzi müəlliflərin tədqiqatlarına görə bütün instrumental müşahidə 

dövrü ərzində (1880-2017) respublikamızda orta illik temperatur təqribən 1-

1,2°C artmışdır (4 ). 

Bu isə 10°C-dən yuxarı fəal temperatur cəmlərində 300-350 °-yə 

ekvivalentdir. Bu o deməkdir ki, iqlim dəyişmələri birbaşa olmayan göstəricilər 

əsasında daha aydın nəzərə çarpır. Kür-Araz ovalığında istiləşmə nəticəsində 

formalaşan əlavə istilik ehtiyatlarından maksimum surətdə səmərəli istifadə 

edilməsi əkinçiliyin əlavə imkanlarından yararlanmağa, yəni bir ərazidən ildə 2-

3 dəfə məhsul əldə etməyə imkan yaradır. 

Vegetasiya dövrünün davamiyyəti 

Bir sıra elmi ədəbiyyat mənbələrinə əsasən orta illik temperaturun 1°C 

azalması vegetasiya dövrünün iki həftədən az olmayaraq qısalması deməkdir. 

(10). Bu da kənd təsərrüfatı bitkilərinin iqlim dəyişməsinə qarşı nə dərəcədə 
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həssas olduğunu göstərir. Temperaturun artması da bir sıra neqativ və pozitiv 

nəticələrə gətirib çıxara bilər. Bu zaman ən optimal hal kimi daha istiliksevər 

bitkilərin becərilməsi və ya bir ildə iki məhsul alınmasını hesab etmək olar. 

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu da nəinki çoxlu miqdarda məhsul itkisinə,hətta 

becərilən bitkilərin digəri ilə əvəz olunmasına və ərazinin aqroiqlim rayonlaşma-

sında sərhədlərin dəyişməsinə gətirib çıxarır. Digər tərəfdən pambığın tezyetişən 

sortları becərilən ərazilərdə artıq gecyetişən sortlarını da becərmək mümkündür. 

Histoqram üsulundan istifadə edərək son  illərdə (1991-2014) Kür-Araz ovalı-

ğında bir çox istilik göstəriciləri ilə yanaşı temperaturun 10°C-dən yuxarı olduğu 

dövrdə fəal temperatur cəmlərinin bu həddən yuxarı olduğu dövrün davamiy-

yətini də hesablamışıq. Hesablamalar göstərir ki, tədqiqat ərazisində vegetasiya 

dövrünün davamiyyəti 1881-1960-cı illər dövrü ilə müqayisədə 8-17 gün 

uzanmışdır. Bu isə o deməkdir ki, ovalıq üzrə bütövlükdə vegetasiya dövrünün 

davamiyyəti orta hesabla 11 gün artmışdır. Vegetasiya dövrünün maksimum 

davamiyyəti Cəfərxan məntəqəsində (17 gün), minimum qiyməti isə Zərdab və 

Gəncə məntəqələrində qeydə alınmışdır (8 gün). 

     Müxtəlif dövrlərdə vegetasiya dövrünün davamiyyəti cədvəl 2-cidə verilir 

(cədvəl 2). 

                                                                                                                            

Cədvəl 2 

Müxtəlif dövrlərdə vegetasiya dövrünün davamiyyəti 

               Dövrlər 

Məntəqələr 

1881-1960 1991-2014 Fərq 

Bərdə 222 231 +9 

Salyan 224 236 +12 

Göyçay 224 234 +10 

Zərdab 224 232 +8 

Cəfərxan 218 235 +17 

Kürdəmir 221 234 +13 

Biləsuvar 219 228 +9 

Neftçala 225 235 +10 

Mingəçevir 226 235 +9 

Gəncə 211 219 +8 

Ağstafa 206 220 +14 

 

Havanın orta sutkalıq tempearturunun 10°C-dən keçid tarixləri 

  Müasir dövrdə istər qlobal, istərsə də regional iqlim dəyişmələrinin kənd 

təsərrüfatı istehsalına təsirinin öyrənilməsi bir neçə istiqamətdə aparılır: 1) təd-

qiq olunan ərazinin aqroiqlim ehtiyatlarının təhlili, 2) kənd təsərrüfat bitkilərinin 

becərilməsinin aqroiqlim şəraitinin öyrənilməsi, 3) ərazinin aqroiqlim ehtiyatla-

rının çoxillik dəyişmə tendensiyayasının qiymətləndirilməsi, 4) gözlənilən iqlim 

dəyişmələrinin ərazinin aqroiqlim ehtiyatlarına və kənd təsərrüfat bitkilərinin be-

cərilməsinin aqroiqlim şəraitinə təsirinin qiymətləndirilməsi və müvafiq adapta-

siya tədbirləri barədə tövsiyyələrin işlənilməsi və əhalinin ərzaq təhlükəsizliyini 
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təmin etmək. Bütün bunları nəzərə almadan iqlim dəyişmələri şəraitində yüksək 

məhsuldarlığa nail olmaq qeyri-mümkündür. 

İqlimdə baş verən istiləşmə ilə əlaqədar olaraq temperaturun yazda 10 °C-

dən yuxarı və payızda 10°C-dən aşağı keçid tarixləri respublikamızda dağlıq 

ərazilərdə (Böyük Qafqazda) bəzi müəlliflər tərəfindən tədqiq olunmuşdur (5). 

Təbii ki, əgər istiləşmə baş verirsə yazda temperaturun 10°C-dən yuxarı 

keçidləri tezləşməli, payızda isə gecləşməlidir. Ümumilikdə Kür-Araz ovalığı 

üzrə yazda havanın orta sutkalıq temperaturunun 10°C-dən yuxarı keçidləri orta 

hesabla 9 gün tezləşmişdir. Lakin bəzi məntəqələrdə orta qiymətdən bu və ya 

digər tərəfə meyletmələr müşahidə edilir. Məsələn  Bərdə məntəqəsində bu keçid 

əvvəlki dövrdə (1880-1960) 6 apreldə müşahidə olunurdusa son 23 ildə 13 gün 

tezləşərək 24 martda müşahidə edilmişdir. Salyan və Cəfərxan məntəqələrində 

isə bu keçid əvvəlki dövrdə 5 apreldə müşahidə edildiyi halda son vaxtlar 10 gün 

tezləşərək 26 martda qeydə alınır. Zərdab, Biləsuvar, Kürdəmir məntəqələrində 

də temperaturun 10°-dən keçidi yazda uyğun olaraq 11, 10, 9 gün tezləşmişdir. 

Payızda da temperaturun 10°C-dən aşağı keçidləri uyğun məntəqələr üzrə 

1-6 gün ləngimişdir,yəni bu keçid bir qədər gec baş verir. Bu isə bütövlükdə 

vegetasiya dövrünün uzanmasına təsir göstərir (cədvəl 3) 

                                                                                                                          

Cədvəl 3 

Müxtəlif dövrlərdə orta sutkalıq temperaturun 10°C-dən keçid tarixləri 

                 

Hədlər 

Məntəqələr 

      1880-1960         1991-2014             Fərq  

>10°C <10°C >10° <10° >10° <10° 

Neftçala 5.IV 15.XI 29.III 19.XI 7 4 

Bərdə 6.IV 9. XI 24.III 10.XI 13 1 

Salyan 5.IV 16. XI 26.III 17.XI 10 1 

Cəfərxan 5.IV 10. XI 26.III 16.XI 10 6 

Ağstafa 8. IV 1. XI 31.III 6.XI 8 5 

Gəncə 6 .IV 4. XI 2.IV 9.XI 4 5 

Mingəçevir 2 IV 15. XI 25,III 19.XI 8 4 

Göyçay 30.III 10. XI 23.III 16.XI 7 6 

Zərdab 2. IV 13. XI 22.III 15.XI 11 2 

Biləsuvar 7. IV   12. XI 28.III 12.XI 10 0 

Kürdəmir 3. IV 11. XI 25.III 15.XI 9 4 

 

Cədvəldən göründüyü kimi, son illərdə iqlimdə baş verən istiləşmələr 

yazda orta sutkalıq temperaturun 10°C-dən keçidlərini ertələşdirmiş, payızda isə 

1 həftəyə qədər ləngitmişdir. Bu isə o deməkdir ki, iqlim qurşaqlarının yayılma 

arealı şimala doğru, dağlıq rayonlarda isə yüksəkliyə doğru öz sərhədlərini 

dəyişməlidir. Hesablamalar göstərmişdir ki, Krasnodar diyarında bir sıra 

subtropik bitkiləri, o cümlədən pambıq bitkisinin tezyetişən sortlarını becərmək 

mümkün olacaq, meyvə və üzüm bitkilərinin inkişaf şəraiti yaxşılaşacaq, Kaluqa 

vilayətində isə gecyetişən yazlıq dənli bitkilərin, şəkər çuğundurunun və 

günəbaxanın əkilməsi üçün şərait yaranacaq (8).   
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Nəticə olaraq aşağıdakıları qeyd etmək olar: 

1. Son illərdə regional iqlimdə baş verən istiləşmə özünü aqroiqlim göstəricilə-

rində daha aydın biruzə verir. Belə ki, tədqiqat ərazisində 10°C-dən yuxarı fəal 

temperatur cəmləri 1990-2014-cü illər dövründə orta hesabla 300-350° artmışdır. 

2. Vegetasiya dövrünün davamiyyəti pambıqçılıq rayonlarında orta hesabla 11 

gün uzanmışdır. 

3. Havanın orta sutkalıq tempeaturunun 10°C-dən keçidi yazda 4-13 gün 

ertələnmiş, payızda isə 1-6 gün ləngimişdir. 

4. Alınan nəticələr respublikamızın pambıqçılıq və fermer təsərrüfatlarında 

istifadə oluna bilər. 
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РЕЗЮМЕ  

МАГЕРРАМ ГАСАНОВ,  ГОВХАР АЙДЕМИРОВА 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЙ СОВРЕМЕННЫХ  КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА 

ТЕПЛОВЫЕ РЕСУРСЫ ХЛОПКОВОДЧЕСКИХ  РАЙОНОВ КУРА-

АРАКСИНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 

В статье исследуется изменения некоторых агроклиматических показателей на 

Кура –Араксинской низменности в связи с потеплением климата в последних 

десятилетиях(1990-2014).Для этого по 22-м метеорологическим станциям расчитаны за 

указанный период сумма активных температур выше 10°С,продолжительность теплого 

периода или период активной вегетации и переход средносуточных температур выше 

10°С весной и ниже осенью методом гистограмм и результаты сравниваются с 

предыдущими периодами (1880-1960 и 1961-1990).  

Ключевые слова: Гистограмма, тенденция, тепловые ресурсы, эквивалентность, 

растительность, агроклиматический  
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SUMMARY 

MAHARRAM HASANOV, GOVHAR AYAHMADOVA 
EVALUATION OF THE IMPACT OF MODERN CLIMATE CHANGE ON THE HEAT 

RESOURCES OF THE KUR-ARAZ LOWLAND COTTON REGION 
   The article reveals changes in the number of agro-climate indicators in the Kura-Araz lowland 

due to the warming of the climate in the last decades (1991-2014). For this purpose, 22 

meteorological station data were measured using a temperature range of 10 ° C , vegetation or 

hot period, and the latest data were calculated using the average daily air temperature of 10 ° C 

and all the results were compared with the data of the 1880-1960 period and the norm values of 

the period (1961-1990).  

Key words: Histogram, tendency, heat resources, equivalence, vegetation, agroclimatic 

 

 

 

 
(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmişdir) 
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TORPAQ MÜHİTİNİN SƏNAYE,  MƏİŞƏT TULLANTILARI İLƏ ÇİRKLƏNMƏSİ VƏ  

PROBLEMLƏR 
 

Məqalədə mövzunun aktuallığı, tədqiqat obyekti, məqsədi, material metodikası və ərazidə 

torpaqların deqradasiya proseslərinin, xüsusilə sənaye və məişət tullantıları ilə çirklənməsinin 

istiqamətləri və orada yaranan problemlər haqqında məlumat verilir. İlk növbədə aparılmış 

tədqiqatlar nəticəsində alınan  materiallar əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikasında əkin 

altında yayılan torpaq tip və yarımtiplərinin deqradasiya prosesləri (əhalinin sıxlığı, otarma, 

ağac və kolların qırılması, irriqasiya eroziyası, nəqliyyat, tikinti və faydalı qazıntıların geoloji 

kəşfiyyatı  və s.) müəyyən olunmuşdur. Xüsusi ilə tədqiqat işində torpaqların sənaye və məişət 

tullantıları ilə çirklənməsinin epidemioloji xüsusiyyətlərinə diqqət yetirilmiş və onun muhitinin 

üzvi mənşəli tullantılarla çirkləndikdə, patogen bakteriyaların, helmint yumurtalarının saxlan-

ması və inkişafı üçün potensial ocağa çevrilməsi qeyd olunmuşdur. Aparılmış tədqiqatların 

əsasında bu bakteriyaların muxtəlif torpaq tiplərində yaşama və qalma muddətləri torpağın 

“sanitar ədədi”nə görə təmizliyinin normativləri, kimyəvi tərkibinə görə torpaq havasının 

yaşayış məntəqələrində sanitar vəziyyəti, o cümlədən hermint yumurtaları, milçək sürfələrinin və 

milçəklərin sayı öyrənilərək qiymətləndirilmişdir. Aparılmış tədqiqatın nəticələri əsasında 

muxtar respublikada torpaq mühitinin qorunması üçün aid qurumlara bir neçə dəyərli tövsiyə və 

təkliflər verilmişdir. 

Açar sözlər: çirklənmə,irriqasiya, deqradasiya, coğrafi amillər, torpaq, epidemiolojiya, 

helmint,  bonitet,  ekoloji qiymətləndirmə 

  

Müasir dövrdə insan cəmiyyəti biosferə, o cümlədən torpaq mühitinə təsir 

göstərən və ətraf mühiti dəyişdirən güclü qüvvəyə çevrilmişdir. Son dövrlərdə 

dünya miqyasında baş vermiş ekoloji problemlər muxtar respublikanın ərazisinə 

də öz təsirini göstərir. Regionun əksər hissəsi dağlıq və kontinental iqlimə malik 

olduğundan burada əkinə yararlı torpaq sahələri müxtəlif dərəcələrdə deqradasi-

ya proseslərinə məruz qalır.  

Bu baxımdan torpaq ehtiyatlarından düzgün istifadə, onun ekoloji tamlığı-

nının qorunması və torpağa daxil olan çirkləndiricilər üzərində nəzarətin düzgün 

təşkili nəinki torpaq ehtiyatlarının muhafizəsi, eyni zamanda muxtar respublika-

mızda məhsuldarlıq baxımından məhdud torpaq ehtiyatlarını qorumaq deməkdir. 

Regionda torpağa müxtəlif antropogen təsirləri nəticəsində daxil olan tullantılar, 

üzvi və qeyri-üzvi çirkləndiricilər onun ekoloji tamlığını ciddi təhlükə altında 

qoyur. Torpağa daxil olan çirkləndiricilərin növündən və qatılığından asılı olaraq 

torpağın özünü təmizləmə qabiliyyəti qısa və uzun müddətli olaraq müşahidə 

edilməlidir.  

Müxtəlif  antropogen  fəaliyyətlər  nəticəsində  torpağa daxil olan sənaye,  
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maddələr torpaqda yığılaraq bir sıra problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır və 

nəticədə torpağın ozünü təmizləmə qabiliyyəti kəskin azalır. Torpaqda kimyəvi 

maddələrin yüksək miqdarda konsentrasiyası ilk novbədə bitki orqanizminə, 

daha sonra bu bitkilərlə qidalanan heyvan və insan orqanizmində bir sıra 

problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Bununla əlaqədar, torpaqlara daxil 

olan tullantıların tərkibinə düzgün nəzarət olunmalı və yüksək miqdarda 

çirklənməyə məruz qalmış torpaqlarda rekultivasiya işləri həyata keçirilməlidir 

(1, 4, 5). 

Tədqiq etdiyimiz regionda müxtəlif antropogen fəaliyyətlər nəticəsində 

ekoloji gərgin ocaqlar yaranmışdır. Məhz, bu baxımdan müasir dövrdə muxtar 

respublikada aqrar sektoru yüksək səviyyədə inkişaf etdirmək üçün ərazidə 

deqradasiya proseslərinin, xüsusilə torpaqlara antropogen təsirlərin baş verdiyi 

sahələrdə tədqiqatların aparılması böyük aktuallıq kəsb edir. 

Tədqiqat obyekti kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasından torpaq sahələri 

götürülmüşdür. Bu region şimal-şərqdən Ermənistan Respublikası, Cənub-Qərb-

dən İran İslam Respublikası və Qərbdən Türkiyə Respublikası ilə sərhədlənir.  

Məqsəd Muxtar respublikada əkinaltında yayılan torpaq tip və yarımtip-

lərinin deqradasiya proseslərini (Əhalinin sıxlığı, urbanizasiya, mənimsəmənin 

və məskunlaşmanın torpaqlara təsiri; - Otarma, ağac və kolların qırılması;- Tor-

paqlardan həddindən artıq istifadə olunması (dehumifikasiya prosesi);- Suvarma, 

irriqasiya eroziyası və irriqasiya yarğanlarının inkişafı; - Torpaqların mexaniki 

işlərlə pozulması və dağılması, nəqliyyat, tikinti və faydalı qazıntıların geoloji 

kəşfiyyatı, hasilatı və nəql olunması ilə; - Pestisidlərlə, radioaktiv maddələrlə, 

gübrələrlə; Sənaye və məişət tullantıları ilə çirklənməsi və s.) müəyyənləşdir-

məkdən və mədəni bitkilər altında onlardan səmərəli istifadə olunması üçün 

onların aradan qaldırılması yollarını aşkar etməkdən ibarətdir. Bu məqsədə nail 

olmaq üçün bir neçə məsələ qarşıya qoyulmuş və həll olunmuşdur. 

Ədəbiyyat mənbələrinə və aparılmış tədqiqatlara əsasən müəyyən 

olunmuşdur ki, biosferin təkrar, yəni ikinci tullantılarla çirklənməsi daha ağır 

təzadlar yaradır. Çirklənmənin mahiyyəti torpaqların tərkibinə ona xas olmayan 

maddə əşyaların daxil edilməsidir. Alman filosofu Hegelin ifadəsinə görə: 

“Təbiətdə mövcud olan bütün cisimlər qüdrətli olub, insana müxtəlif şəkildə 

müqavimət göstərir. Onları fəth etməkdən ötrü, insan onların arasında təbiətin 

başqa cisimlərini yerləşdirir” (3, s. 16; 8, 9). 

Ekosistemə yad olan maddə, enerji və birləşmələrin ətraf mühitə, o 

cümlədən torpağa gətirilməsi, yerləşdirilməsi və atılması nəticəsində mühit 

amillərinin fiziki parametrlərinin, kimyəvi xassələrinin və daxili qanunauyğun-

luqlarının pozulması çirklənmə adlanır. Torpaq mühitinin çirklənməsi insan cə-

miyyəti yaranan gündən mövcuddur. İqtisadiyyatın bütün sahələrinin, o cümlə-

dən kənd təsərrüfatı istehsalının da sənayeləşdirilməsi və iri şəhərlərin yaranması 

biosferə antropogen təsiri artırmaqla XX əsrin ortalarından başlayaraq ekoloji 

bəlalar yaratmışdır. 

Aparılmış tədqiqatlara əsasən biosferə antropogen təsirin nəticələri aşağı-

dakı formalarda özünü göstərir. Litosferin sturukturunun dəyişdirilməsi, xam 

torpaqların, çöl və çəmənliklərin əkilməsi, meşə örtüyü məhv edilərək geniş sa-
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hələrin meşəsizləşdirilməsi, səhralaşma və bozqırlaşma, meliorasiya və irri-

qasiya işlərinin aparılması, süni su hövzələrinin və dəryaçaların yaradılmasıdır.  

Biosferi təşkil edən komponentlərin əlaqələrinin və maddələr mübadilə-

sinin balansının pozulması, faydalı qazıntıların çıxarılması, sənaye və məişət 

tullantılarının litosferdə toplanması, çirkləndirici maddə və birləşmələrin 

atmosferə və hidrosferə atılması, quraqlaşma və s. prosesləri baş verir (3, s. 18). 

Göstərilən məlumatların təhlilindən aydın olur ki, torpaq mühitini çirkləndirən 

əsas mənbələr müxtəlifdir. Torpaq mühütinin çirklənmə mənbəyinin müxtəlifliyi 

nəzər alınaraq əsas sahələrin təsnifatı tərtib olunmuşdur (Cədvəl 1). 

Cədvəl 1 

Torpaq mühitini çirkləndirən əsas mənbələr 

 

Sənaye Nəqliyyat Aqrar sahə Yaşayış məskəni 

Radioaktiv 

tullantılar 

Neft məhsullarının 

qalıqları 

Mineral gübrələr Qazlar 

Çirkab suları Daşınma 

nəticəsində 

kimyəvi 

maddələrin itkisi 

Pestisidlər Məişət 

tullantıları, 

çirkab suları 

Bərk sənaye, 

dağ-mədən 

tullantıları 

Maşınların ətraf 

mühitə buraxdığı 

qaz 

Torpaq 

strukturunun 

pozulması 

Bərk məişət 

tullantıları 

Atmosferə 

buraxılan 

sənaye qazları 

- Heyvandarın 

ifrazat məhsulları 

Məişətdə işlənən 

ekzogen 

kimyəvi 

maddələr 

 

Cədvəl 1-də torpaq mühitini çirkləndirən mənbələrdən sənaye, kommunal-

məişət obyektlərinin, aqrar sahə və yaşayış məskənlərinin intensiv olması nəzərə 

çarpır.  

Əvvəldə qeyd olunan torpaq mühitin çirklənməsinə təsir göstərən antropo-

gen deqradasiya prosesləri, onların yaranma məbəyi və növləri müəyyənləşdiril-

mişdir. Muxtar respublikada torpaq mühitinin sənaye və məişət tullantıları ilə 

kütləvi çirklənməyə məruz qaldığı bir dövrdə digər deqradasiya proseslərindən 

heç də az əhəmiyyət kəsb etmir. Bu baxımdan təqdim olunan məqalədə xüsusilə 

torpaq mühitinin çirklənməsinə təsir göstərən sənaye və məişət tullantılarının 

yaratdığı fəsadlar haqqında məluat verilir. 

Muxtar respublikada son dövrlərdə ətraf mühitin qorunması istiqamətində 

ərazidə çox mühüm kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Burada eyni zamanda 

əhalinin sağlamlığının qorunması məqsədilə sənaye və məişət tullantıları ilə 

torpaq və su mühitinin çirklənməsinin öyrənilməsi həmişə epidemioloji planda 

öz əksini tapmış və aid qrumlar tərəfindən diqqət mərkəzində saxlanılır. 

Aparılan və apardığımız araşdırmalar əsasında müəyyən olunmuşdur ki, torpaq 

üzvi mənşəli tullantılarla çirkləndikdə onun mühiti patogen bağırsaq 

bakteriyaları və helmint yumurtaları üçün potensial saxlama və inkişaf ocağına 
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çevrilir. Torpaq mühiti həddindən artıq sənaye və məişət suları ilə çirkləndikdə 

onların bir qismi məhv olur. Lakin, müxtəlif bakteriya qruplarının bu mühitə 

qarşı həssaslığı da muxtəlifdir.  

Cədvəl 2 

Fleksnerin dizenteriya bakteriyalarının laboratoriya 

şəraitində muxtəlif torpaqlarda həyat qabiliyyəti 

 

Sıra 

№-si 

 

Torpaq tipi 

 

Müxtəlif temperatur (CP0P) 

şəraitində yaşama qabiliyyəti, 

gun 

Müəllif 

18P0 10P0 

1 Qaratorpaq 31-37 29-34 V.N.Qurtovenko 

2  25-40 11 Z.P.Narışkina 

3 Gillicə 15-16 19-23 Z.P.Narışkina 

4  36 - Z.P.Narışkina 

5 Boz torpaq 7-15 4 M.J.Persovskaya 

 

Bakteriyaların inkişafı və törəməsi torpaqda olan üzvi maddələrin 

miqdarından, torpağın fiziki-kimyəvi xassələrindən, mühitin reaksiyasından 

(pH), aerasiya şəraitindən, nəmlikdən və s. asılıdır (3, s. 188) 

Bu bakteriyaların müxtəlif torpaq tiplərində də yaşama və qalma 

müddətləri müxtəlif olur (Cədvəl 2) 

Cədvəl 2-nin məlumatlarından aydın olur ki, laboratoriya şəraitində 

fleksnerin dizenteriya bakteriyalarının qaratorpaqlarda 180-də 31-37, 100-də 29-

34 gün, gillicəli torpaqlarda uyğun olaraq 15-16, 19-23 gün, boz torpaqlarda isə 

uyğun olaraq 7-15, 4 gün yaşama qabiliyyətləri vardır. Buradan belə nəticəyə 

gəlmək olar ki, bu bakteriyaların yaşama müddəti ən çox qara və gillicəli torpaq 

tiplərində müşahidə olunmuşdur.  

Torpaqda uzun müddət yalnız patogen bakteriyalar deyil, eyni zamanda 

enterviruslarda qala bilir və əhalinin virusepidemioloji xəstəliklərində onların 

rolu böyükdur. Enterovirusların inkişafı üçün ən münbit mühit məişət kanalizasi-

yası suları və fekali hesab olunur. Belə tullantılardan kənd təsərrüfatı bitkilərinin 

becərilməsində istifadə etmək qəti qadağandır. Yaşayış məntəqələrinin torpaqları 

helmintozların yayılması üçün də əlverişli mühit hesab olunur. Əhalinin 

askaridoz və trixotsefalezlə yoluxmasının əsas səbəbləri helmintozla yoluxmuş 

torpaqlarda becərilən tərəvəz və göy-göyərtidən istifadə olunmasıdır. 

Yaşayış məntəqələrinin ərazisinin sistematik olaraq məişət tullantılarından 

təmizlənməsi insanların helmintozla xəstələnməsinin qarşısını almaq üçün 

həyata keçirilməli olan vacib profilaktik tədbirdir. İlk növbədə ərazidə mövcud 

olan uşaq bağçalarının dehelmintaziyası xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Torpaq mühitinin qorunmasında və səmərəli istifadə etmək məqsədilə 

onların sanitar-kimyəvi göstəricilərinin öyrənilməsinə diqqət yetirmək böyük 

əhəmiyyət kəsb edir.Urbanizasiyanın böyük surətlə baş verdiyi müasir dövrdə 

şəhərətrafı torpaqların üzvi mənşəli məişət tullantıları ilə çirklənməsi çox 

intensiv şəkildə baş verir. Üzvi mənşəli tullantıların olduğu şəraitdə mədə-
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bağırsaq xəstəliklərinin törədiciləri olan patogen mikroorqanizmlər (viruslar) 

böyük surətlə çoxalır (3, s.189). Belə ərazilərin sanitar vəziyyəti S = A:B formula 

ilə hesablanır.  

Cədvəl 3 

Torpağın “sanitar ədədi”nə görə təmizliyi 

(N.Y.Xlebnikova görə)  

Torpağın xüsusiyyəti “Sanitar ədədi” 

Praktik olaraq təmiz  0,98-dən artıq  

Zəif çirklənmiş  0,85-dən 0,98 qədər 

Çirklənmiş  0,70-dən 0,85 qədər 

Çox çirklənmiş  0,70-dən az 

Burada ərazilərin sanitar vəziyyətini qiymətləndirmək ucun “sanitar ədədi 

(S)” adlı göstəricidən istifadə olunur. “Sanitar ədədi” dedikdə torpaqda mövcud 

olan zülal azotunun (humus azotu) miqdarının (A) hələ parçalanmaya məruz 

qalmamış azota (B) olan nisbəti başa düşülür (Cədvəl 3). 

Cədvəl 3-ün məlumatlarından aydın olur ki, ən çox “Sanitar ədədi” 

miqdarı praktik təmiz olan torpaqlarda 0,98-dən artıq, zəif çirklənmiş 

torpaqlarda 0,85-dən 0,98 qədər, ən az isə çirklənmiş torpaqlarda 0,70-dən 0,85 

qədər, çox çirklənmiş torpaqlarda 0,70-dən azdır. 

Qeyd olunanlardan əlavə torpaqların “Sanitar ədədi” ilə bərabər torpağın 

təmizliyini, aşağıda göstərilən maddələrin-ammoniumun, nitratların, nitritlərin 

və xloridlərin təyini ilə də qiymətləndirmək olar. Alınmış qiymətləri 

çirklənməmiş (nəzarət) torpaqların göstəriciləri ilə muqayisə etmək lazım gəlir. 

Torpağın sanitar vəziyyətini qiymətləndirən zaman sanitar-bakterioloji 

göstəricilərə də diqqət yetirilməlidir. Bu məqsədlə apardığımız analizlərin 

nəticəsində torpaq havasının tərkibi öyrənilərək torpaqların təmizlik dərəcəsi 

müəyyən olunaraq qiymətləndirilmişdir (Cədvəl 4). 

Cədvəl 4 

Yaşayış məntəqələrində torpaq havasının kimyəvi tərkibinə 

görə torpağın sanitar vəziyyətinin qiymətləndirilməsi 

 
Torpağın sanitar 

vəziyyətinin 

qiymətləndirilməsi 

1m-lik dərinlikdə, 00 C temperaturda, 760 mm atmosfer 

təzyiqi şəraitində torpaq havasının tərkibi 

CO2 

 

O2 CH4 H2 

Praktiki təmiz  0,38-0,80 20,3-19,8 - - 

Zəif çirklənmiş  1,2-2,8 19,9-17,7 - - 

Orta dərəcədə çirklənmiş 4,1-6,5 16,5-14,2 - - 

Güclüçirklənmiş  14,5-18,0 5,5-1,7 0,8-2,7 0,3-3,4 

 

Cədvəl 4-ün göstəricilərinin təhlilindən aydın olur ki, torpağın 

sanitarvəziyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı 1m-lik dərinlikdə praktiki təmiz 

torpaqlarda CO2-in miqdarı 0,38-0,80, O2-nin miqdarı 20,3-19,8, zəif çirklənmiş 

torpaqlarda CO2-in miqdarı 1,2-2,80, O2-nin  
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Cədvəl 5 

Torpağın sanitar vəziyyətinin torpaqda helmintoloji 

yumurtalarına görə qiymətləndirilməsi 

Torpağın sanitar vəziyyəti 

helmintoloji 

 

1 kq torpaqda yumurtaların miqdarı 

Çirklənməmiş  0 

Zəif dərəcədə çirklənməmiş  1.10 

Ortadərəcədə çirklənməmiş  10-100 

Güclüçirklənməmiş  100-dən artıq 

 

miqdarı 19,9-17,720, orta dərəcədə çirklənmiş torpaqlarda CO2-in miqdarı 4,1-

6,5, O2-nin miqdarı 16,5-14,2, güclüçirklənmiş torpaqlarda CO2-in miqdarı 14,5-

18, O2-nin miqdarı 5,5-1,7, CH4-ninmiqdarı isə 0,8-2,7, H2-ninmiqdarı 0,3-3,4-

dür. Göstəricilərin təhlilindən aydın olur ki, güclüçirklənmiş torpaqlar tamamilə 

əkin döriyyəsindən çıxmış torpaqlardır. 

Torpaq mühitinin sanitar vəziyyətini hermintoloji qiymətləndirən zaman 

isə S.L. Alfın təklif etdiyi göstəricilərdən istifadə etmişik (cədvəl 5). 

Cədvəl 5-də olan rəqəmlərin təhlilindən aydın olur ki, torpağın sanitar 

vəziyyəti hermintoloji qiymətləndirilməsi zamanı 1 kq torpaqda yumurtaların 

miqdarı çirklənməmiş torpaqlarda 0, zəif çirklənməmişdə 1,10, mulayim 

çirklənməmişdə 10-100, güclü çirklənməmişdə isə 100-dən artıq olur.  

Apardığımız tədqiqatlara əsasən müəyyən olmuşdur ki, isti hava şəraitində 

məişət tullantılarının toplandığı sahələrdə milçəklər öz yumurta və surfələrini 

yaymaqla epidemioloji şəraiti gərginləşdirirlər. Belə ərazilərdə torpaqların  

sanitar-epidemiloji qiymətləndirilməsi V.P.Benevanın təklif etdiyi göstəricilərə 

əsasən aparılmışdır (Cədvəl 6). 

Cədvəl 6 

Torpağın sanitar-entomoloji vəziyyətinin milçək sürfələrinin və  

milçəklərin sayına gorə qiymətləndirilməsi 

 

Torpağın sanitar vəziyyəti 

 

0,25 m2 torpaq səthində olan 

milçəklərin və onların sürfələrinin 

sayı 

Çirklənməmiş  0 

Zəif çirklənməmiş  Tək-tək 

Mülayim çirklənməmiş    10-25 

Güclü çirklənməmiş    25-dən artıq 

 

Cədvəl 6-da isə olan rəqəmlərin təhlilindən aydın olur ki, torpağın sanitar-

entomoloji vəziyyətinin milçək sürfələrinin və milçəklərin sayına görə qiymət-

ləndirilməsi zamanı çirklənməmiş torpaqlarda 0, zəif çirklənməmişdə tək-tək, 

mülayim çirklənməmişdə 10-25, güclü çirklənməmişdə isə 25-dən artıq olur. 

Nəticə 
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-Torpaqların gigiyenik qiymətləndirilməsi üçün ayrı-ayrı göstəricilərə görə 

laboratoriya analizlərinin nəticələrinin kompleks şəklində təhlili yaşayış məntə-

qələri ərazisində yayılan torpaqların çirklənmiş və yaxud çirklənməmiş olması 

haqda rəy söyləməyə əsas verir. 

-Aparılmış tədqiqatların əsasında bu bakteriyaların müxtəlif torpaq 

tiplərində də yaşama və qalma müddətləri, torpağın “sanitar ədədi”nə görə 

təmizliyinin normativləri, yaşayış məntəqələrində torpaq havasının kimyəvi 

tərkibinə görə torpağın sanitar vəziyyəti, torpağın sanitar vəziyyətinin torpaqda 

helmintoloji yumurtalarına görə sayı və torpağın sanitar-entomoloji vəziyyətinin 

milçək sürfələrinin, milçəklərin sayı öyrənilərək qiymətləndirilmişdir. 

-Muxtar respublikada torpaq mühitinin qorunması və səmərəli istifadə 

etmək üçün apardığımız tədqiqatlarında nəticələrindən və BMT-nin müxtəlif qu-

rumlarının çox saylı proqramlarından istifadə olunması məqsədə uyğun olmaqla 

böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
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РЕЗЮМЕ 

САХИБ ГАДЖИЕВ, СЕЙФАЛИ КАХРАМАНОВ 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРОМЫШЛЕННЫМИ БЫТОВЫМИ 

ОТХОДАМИ И ПРОБЛЕМЫ СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ  

 В статье дается информация об актуальности темы, объекте исследования, цели, 

методике использавания материалов и направлениях процессов деградации земель на 

территории, в частности загрязнения промышленными и бытовыми отходами, и 

возникающих там проблемах. В первую очередь, на основе материалов, полученных в 

результате проведенных исследований, были изучены процессы деградации типов и 

подвидов почв (плотность населения, отток, вырубка деревьев и кустарников, 

ирригационная эрозия, геологическая разведка транспорта, строительства и полезных 

ископаемых и др.)  распространенных под посевами в Нахчыванской Автономной 

Республике. 

 В частности, в исследовательской работе было уделено внимание 

эпидемиологическим особенностям загрязнения почвы промышленными и бытовыми 

отходами и отмечено, что при загрязнении ее окружающей среды отходами органического 

происхождения она становится потенциальным очагом для хранения и развития 

патогенных бактерий, яиц гельминтов. На основе проведенных исследований были 

изучены и оценены нормативы горной чистоты “санитарных единиц”почвы, санитарное 



 

 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2020 № 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

287 

состояние воздуха в населенных пунктах, в том числе количество яиц, личинок 

моллюсков и моллюсков. На основании результатов проведенного исследования в 

Автономной республике были даны несколько ценных рекомендаций и предложений 

соответствующим структурам по охране окружающей среды. 

Ключевые слова: загрязнение, ирригация, деградация, географические факторы, 

почва, эпидемиология, гельминтоз, бонитет, экологическая оценка  

 

SUMMARY 

SAHIB GADZHIEV, SEIFALI KAHRAMANOV 

POLLUTION OF THE ENVIRONMENT BY INDUSTRIAL HOUSEHOLD WASTE 

AND PROBLEMS RELATED TO IT 

The article provides information about the relevance of the topic, the object of research, 

the purpose, the method of using materials and the directions of land degradation processes in 

the territory, in particular, industrial and household waste pollution, and the problems that arise 

there. First of all, based on the materials obtained as a result of the research, the processes of 

degradation of soil types and subspecies (population density, outflow, felling of trees and shrubs, 

irrigation erosion, geological exploration of transport, construction and mineral resources, etc.) 

spread under crops in the Nakhchivan Autonomous Republic were studied. 

In particular, the research work paid attention to the epidemiological features of soil 

contamination by industrial and household waste and noted that when its environment is polluted 

by organic waste, it becomes a potential focus for the storage and development of pathogenic 

bacteria, helminth eggs. Based on the research, the standards of mountain cleanliness of 

“sanitary units”of the soil, the sanitary state of the air in settlements, including the number of 

eggs, larvae of mollusks and mollusks were studied and evaluated. Based on the results of the 

research conducted in the Autonomous Republic, several valuable recommendations and 

suggestions were made to the relevant environmental protection structures. 

Keywords: pollution, irrigation, degradation, geographical factors, soil, epidemiology, 

helminthiasis, bonitet, environmental assessment 
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ABŞERON YARIMADASINDA TEXNOGEN LANDŞAFTLARIN TORPAQBƏRPA 

TƏDBİRLƏRİ 

 

Abşeron yarımadasında uzun illərdi faydalı qazıntıların çıxarılmsı geniş vüsət 

almaqdadır. Faydalı qazıntıların çıxarılması ilə ərazidə təbii landşaftlar texnogen landşaftlarla 

əvəzlənmişdir. Belə ki, açıq üsulla istismar işləri aparmadan öncə çox ciddi əməl olunası işlər 

vardır. Ərazidə münbit torpaq qatının kürünüb anbarlaşdırılması çox vacibdir. Məqalə 

tərəfimizdən aparılan tədqiqat işinin əsasında yazılmışdır. Belə ki, ərazidə torpaqbərpa 

tədbirlərinin aparılması üçün bütün görüləcək işlərin planları hazırlanmalıdır. Belə ki, bu işlərin 

aparılması dövlət səviyyəsində olmalıdır. Bu torpaqların təbiətə qaytarılması qarşımızda duran 

ən vacib işlərdəndir. 

 Açar sözlər: karxana, texnogen, landşaft, emissiya, monitorinq 

 

Çoxsaylı tədqiqat məlumatlarının araşdırılması nəticəsində aydın olmuşdur ki, 

yeraltı sərvətlərin çıxarılması respublikamızın bütün bölgələrində açıq üsulla apa-

rıldığına görə yataqlarüstü münbit torpaq kütləsi bütün hallarda məhv olur (3). 

Yeraltı sərvətlərin açıq üsulla çıxarılması Abşeron yarımadasında daha geniş yayıl-

dığından bu “kiçik ərazi”də bir tərəfdən torpaqların münbit qatının pozulması digər 

tərəfdən isə çirklənməsi baş vermişdir (2).     

Torpaq örtüyü təbii landşaftın əsas bazisini təşkil edir. Bu sərvət uzun 

çəkən geoxronoloji dövr ərzində çoxsaylı təbii amillərin mürəkkəb qarşılıqlı 

təsirinin nəticəsində meydana gəlmişdir. Yarımadada ekosistemin vacib ünsürü 

olan torpaq-bitki sisteminin formalaşmasında enerjinin toplanması və 

maddələrin mürəkkəb proseslərlə əlaqədar miqrasiyanın əsasən arid, qismən 

semiarid şəraitdə getməsi torpaq örtüyündə dərin iz buraxmışdır (1).Arid və 

semiarid ərazilərdə torpaqəmələgətirən süxurların əksəriyyəti massiv halında 

əhəngli döşəmələr, gilli-duzlu və qumlu-qumsal çöküntülər üzərində yayıldıqları 

üçün  kifayət qədər tam profilli olmadıqları ilə yanaşı münbitliyin əsas 

göstəricilərindən olan humusla və makroqida elementləri ilə zəif təmin 

olunmuşdur. Lakin münbitlikdə bu kimi çatışmamazlığın olmasına baxmayaraq 

yarımadada əsasən yuxa və orta, qismən qalın profilli yarımsəhra boz qonur və 

boz torpaqlar inkişaf etmişdir.    

Ümumi torpaq balansından (415769 ha) 198490 hektarı yarımadanın ümu-

mi payına düşür ki, bundan da hal-hazırda 9,6 min hektarı faydalı qazıntı 

yataqları altında olan (əhəng daşıçıxarma, qırma daş, çınqıl, gil, qum və s.) 

karxanalar, 33,3 min hektar ərazi isə neft və qazçıxarma mədənləri altında 

istifadə olunan torpaqlardır. Ümumilikdə məlum olur ki, yarımadanın  42,9 min 

hektarı yalnız üzvi və mineral sərvətlərin istismarı üçün ayrılmış texnogen 

ərazilər hesab olunurlar. Bu texnogen ərazilərin 23,6 min hektarında torpaq qatı  
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bütövlükdə karxana oyuqları, tullantıları və neft, qaz yataqlarının istismarı ilə 

yaranan bitumlaşmış, mazutlaşmış mədən suları ilə pozularaq məhv edilmiş və 

çirklənmişdir.       

Çöl müşahidələri zamanı faydalı qazıntı yataqlarının istismarı məntəqəsində 

ilə münbitliyini itirmiş, bir sıra sahələrdə isə işlənmiş faydasız suüxur tullantıları 

ilə basdırılmış mədən yerlərində hal-hazırki dövrə qədər (əsasən karxanaaltı 

ərazilər) bir m2-də olsa torpaq-bərpa işləri aparılmaması müşahidə olunmuşdur. 

Neft mədəni ərazilərdən əsasən Bibiheybət, Maşdağa-Buzovna, Qala-Binə və qis-

mən neft və qaz çıxarma idarəsinə məxsus Qum adası adlanan ərazisində rekulti-

vasiya yolu ilə torpaq-bərpa tədbirləri həyata keçirilmişdir. Bununla belə mineral 

və üzvi sərvətlərin çıxarılması, emalı və nəqli zamanı pozulmuş yerlərin ətraf 

mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə bir sıra meyarlardan istifadə 

edilməsi tərəfimizdən aşkar edilmişdir (cədvəl 1).    

Yarımadada mineral sərvətlərin çıxarılması və daşınması zamanı ətraf mü-

hitə və sosial iqtisadi sahələrə göstərilən potensial təsirlərinin qiymətləndirilmə-

sinin əsas arqumentləri (ünsürləri) aşağıdakılardan ibarətdir: 

- Daşkəsən qurğulardan ətraf ərazilərdəki torpaq sahələrinə və atmosferə 

atılan emissiyalar; 

- Qurğu və aqreqatların təmizlənməsi prossesində yaranan tullantılar; 

- Karxanalarda toplanmış tullantıların istismar meydançalarından daşınması 

prosesində münbit torpaq sahələrinin basdırılması ilə havaya tozlu emissiya-

ların atılması; 

- Sosial-iqtisadi təsirlər; 

- Sağlamlığa təsirlər. 

                                                                          Cədvəl  1. 

Mədən yerlərinin torpaq örtüyünə təsirinin qiymətləndirilməsi üçün istifadə 

edilən meyarlar 

Kateqoriya Gözlənilən və baş verən 

təsirlər 

Təsirin gözlənilən 

nəticələri 

Baş vermə ehtimalı Dəqiq 100% 

Mümkün 50%-dən çox, 100%-dən 

az 

Ehtimal edən 10%-dən çox, 50%-dən 

az 

Ehtimal edilməyən 10%-dən az 

Baş vermənin təkrarlanması Davamlı  Aramsız 

Dəfələrlə Gün ərzində bir dəfə və 

ya artıq 

Az Gün ərzində bir dəfədən 

az 

Bir dəfə Bir dəfəlik hadisə 

Baş vermənin məsafəsi  

Regional 

10 km-dən artıq (misal 

üçün Abşeron 

yarımadası) 

Əyalət 10 km radisunda 

Yerli Sanitar zonanın 
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xaricində 

Bilavasitə Sanitar zonanın 

daxilində 

Baş vermənin müddəti Davamlı  İstismar dövründən artıq 

Üzün müddətli İstismar dövrünə 

bərabər 

Orta müddətli 1 ildən artıq 

Qısa müddətli 1 ildən az 

Qəbul edilən mühitin 

üzərinə düşən təsirin 

göstəricisi 

Çox yüksək  Normadan 200%-dən 

artıq 

Yüksək  Normadan 200%-ə 

qədər 

Orta Normalara təxmini 

bərabər 

Aşağı  Normanın 50%-dən 

artıq 

Çox aşağı Normanın 50%-dən az 

 

Məlum olduğu kimi respublikamız müstəqillik əldə etdikdən sonra torpaq 

fondundan daha səmərəli istifadəsinin və onların münbitliyinin qorunması üzrə 

inzibati, siyasi, hüquqi qanunlar və sənədlər qəbul edilmişdir (“Kolxoz və sov-

xozların ləğvi”, “Torpaq islahatı haqqında” (1996), “Torpaq məcəlləsi” (1999) 

və “Torpağın münbitliyi” (1999) haqqında Azərbaycan Respublikasının qanun-

ları, “Azərbaycanda torpaq islahatı: hüquqi və elmi-ekoloji məsələlər” 2000). 

Həmin siyasi və hüquqi sənədlərin içərisində əsas yeri “Torpaq islahatı haqqın-

da” Azərbaycan Respublikasının qanunu, Azərbaycan Respublikasının “Torpaq 

məcəlləsi” haqqında qanunu tutur. Qəbul olunmuş qanunlara əsasən kolxoz və 

savxozların, qeyri dövlət təşkilatlarının istifadəsində olan və eləcə də kənd təsər-

rüfatı dövriyyəsində, intensiv istifadə olunan torpaq fondu 3 təsərrüfat istifadəçi-

liyi qrupuna-xüsusi, bələdiyyə və dövlət ayrılmışdır. Torpaq islahatının aparıl-

masında diqqəti cəlb edən cəhət torpaqların xüsusi mülkiyyətə verilməsində key-

fiyyət qrupları nəzərə alınaraq ədalət prinsipi əsasında mülkiyyətçilər arasında 

paylanmışdır. Torpaqların xüsusi mülkiyyətçilərə verilməsinə torpaq pay 

normalarının paylanmasında torpaqların bonitet balı və onların iqtisadi qiy-

mətləri nəzərə alınmışdır. “Torpaq islahatı haqqında” qanunun tələbinə müvafiq 

olan Abşeron yarımadasında olan və kənd təsərrüfatlarında intensiv istifadə 

olunan torpaqlar da ədalət prinsipi əsasında xüsusi, bələdiyyə və dövlət mülkiy-

yətçiləri arasında paylandı. Torpaqların keyfiyyətlərinə görə qiymətləndirilməsi 

qaydalarına əsasən Abşeron yarımadasında torpaqların iqtisadi qiyməti respublika-

mızın digər bölgələrinə nisbətən çox yüksək qiymətləndirilmişdir (1, s. 6). 

Daşınmaz əmlak bazarında 1 hektar Abşeron yarımadasından yaşayış məntəqələrinə 

yaxın olan torpaqların keyfiyyət qruplarından asılı olaraq qiyməti 80-300 min ABŞ 

dolları civarında qiymətləndirilmişdir. 

Göründüyü kimi karxanaaltı və neftlə çirklənmiş torpaqların rekultivasiya 

yolu ilə münbitliyi bərpa olunarsa, abadlaşdırılarsa və infrastruktur yaradılarsa, 

onların əhaliyə satışı iqtisadi cəhətdən həm gəlirli olar, həm də texnogen ərazi-

lərdə mədəniləşdirilmiş aqrolandşaft yaranar (5). 
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Texnogen ərazilər rekultivasiya olunduqdan sonra gələcəkdə həmin tor-

paqlardan istifadənin məqsədləri hələlik məlum olmadığından yarana biləcək 

potensial təsirlərin bir neçə variantda qiymətləndirilməsi tərəfimizdən irəli sürül-

müşdür (cədvəl 1). Bununla belə gələcəkdə texnogen pozulmalara daha çox mə-

ruz qalmış elə ərazilər vardır ki, orada münbit torpaq qatı pozulsa da müəyyən 

dərəcədə texnogen deformasiyaya uğramışdır. Məsələn, Qaradağ massivində 

Gülbaxta daçıxaran karxanaları yayılan sahələrdə 42,5 hektar ümumi ərazidə 

cəmi 8,7 hektar münbitliyi pozulmamış sahə qalmışdır ki, həmin sahələrin 

gələcəkdə karxanalar altında qalması ehtimalı böyükdür (xəritə sxem 1). 
 

Abşeron yarımadasının Qaradağ massivində Gülbaxtı karxanası ətrafında 

yayılan ərazilərin texnogen strukturu 
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РЕЗЮМЕ 

НАРХАНИМ КАМИЛОВА 

МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ТЕХНОГЕННЫХ 

ЛАНДШАФТОВ НА АПШЕРОНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 

В течение многих лет добыча полезных ископаемых широко распространены  на 

Апшеронском полуострове. С добычей полезных ископаемых природные ландшафты в 

этом районе были заменены техногенными ландшафтами. Таким образом, есть много 

методов которые необходимо следовать перед использование почв. Очень важно 

сохранить плодородную почву в этом районе. Статья основана на нашей 

исследовательской работе. Таким образом, все планы действий должны быть разработаны 

для осуществления мер по сохранению почвы. Таким образом, эта работа должна быть на 

государственном уровне. Восстановление этих земель в природе является одной из 

важнейших задач, стоящих перед нами 

Ключевые слова: карьер, техноген, ландшафт,  эмиссия, мониторинг 

 

SUMMARY 

NARKHANIM KAMILOVA 

LAND MANAGEMENT MEASURES OF TECHNOGENIC LANDSCAPES IN THE 

ABSHERON PENINSULA 

Extraction of minerals has been widely used in the Absheron peninsula for many years. 

With the extraction of minerals, natural landscapes in the area have been replaced by technogen 

landscapes. Thus, there are many things that must be followed before operating the open method. 

It is very important to preserve fertile soil in the area. The article is based on our research work. 

Thus, all action plans should be developed to carry out soil conservation measures in the area. 

Thus, this work should be at the state level. The restoration of these lands to nature is one of the 

most important tasks we have to face. 

Key words: quarry, technogen, landscape, emission, monitoring 

 

 

 

(Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.Bababəyli tərəfindən təqdim 

edilmişdir) 
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KƏSİLMƏZ FUNKSİYALAR ÜÇÜN TƏRPƏNMƏZ NÖQTƏ MƏSƏLƏLƏRİ 
 

Tərpənməz nöqtə məsələsi riyaziyyatın bir çox məsələlərində geniş tətbiqə malikdir. 

Məqalədə kəsilməz funksiyaların hansı hallarda tərpənməz nöqtəsinin olması (olmaması) haqda 

məsələlər verilmişdir. Tərpənməz nöqtə məsələsi riyaziyyatın bir çox məsələlərində meydana 

çıxır və geniş tətbiqə malikdir. 

Açar sözlər:  tərpənməz nöqtə, inikas, Dirixle funksiyası, involyusiya 
 

Tərpənməz nöqtə məsələsi riyaziyyatın bir çox məsələlərində geniş tətbiqə 

malikdir. Məqalədə kəsilməz funksiyaların hansı hallarda tərpənməz nöqtəsinin 

olması (olmaması) haqda məsələlər verilmişdir. Tərpənməz nöqtə məsələsi 

riyaziyyatın bir çox məsələlərində meydana çıxır və geniş tətbiqə malikdir. 
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00)0()0(  fg (çünki     )0)0(,1,01,0:  ff , 01)1()1(  fg (çünki, 

1)1( f ,    1,01,0 f ) 
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.0)( 0 xg
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РЕЗЮМЕ 

САФА АЛИЕВ, НАЗИМ МАХМУДОВ 

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С НЕПОДВИЖНОЙ ТОЧКОЙ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНЫХ 

ФУНКЦИЙ 

Проблема неподвижной точки широко используется во многих задачахматематики. 

В статье рассматриваются случаи, когда неизменяемые функции имеют (или не 

имеют) фиксированные точки. 

Ключевые слова- неподвижность, иникас, функция дириссы, инволюция 

 

SUMMARY 

SAFA ALIYEV, NAZIM MAHMUDOV 

PROBLEMS RELATED TO A FIXED POINT FOR CONTINUOUS 

FUNCTIONS 

The problem of fixed point is widely used in many problems of mathematics. 

The article addresses the cases in which non-invariable functions have (or are not) fixed points. 

Key words : immobility, inikas, Dirixle function, involution 

 

 

 

 

(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 cavab-

dehdir.  

 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, являю-

щиеся результатами научных исследований по экономике, филологии, истории, геогра-

фии, 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 достоверность 

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 буквами 

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  возвра-

ту. 

Статьи должны быть представлены вместе с рекамендательным письмом руководи-

теля 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. 
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“Naxçıvan” Universitetinin “Nuh” nəşriyyatında çap olunmuşdur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nəşriyyat direktoru:                  Səadət ƏKBƏROVA  
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